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Effektivisera ditt företags 
affär med ny teknologi



Vilka är Almi? 
Almi är ett statligt bolag som ska 
stärka det svenska näringslivets ut-
veckling och verka för hållbar tillväxt 
genom att utveckla och finansiera 
små och medelstora företag med 
lönsamhet och tillväxtpotential.

Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag att tillsammans med Almi  
skapa bättre förutsättningar för ett mångsidigt, konkurrenskraftigt och  
hållbart näringsliv med god förmåga till förnyelse över hela landet. 

Fokus ligger på digitalisering och vänder sig till små till medelstora företag 
inom alla branscher som befinner sig utanför storstadsregionerna, och som 
har någon form av digitala planer och en önskan att genomföra dessa. 

Vilka är Tillväxtverket? 
Tillväxtverket är en statlig myndighet 
under Näringsdepartementet som 
har regeringens uppdrag att främ-
ja hållbar näringslivsutveckling och 
regional tillväxt samt att genomföra 
strukturfondsprogram.

Digitalisering 2020



Digitalisering har blivit ett samlingsnamn för en mängd olika processer och 
användningsområden, men egentligen är det helt enkelt att använda digital 
teknik för att förbättra eller förändra sin affär. För att nämna några exempel 
kan det handla om allt från affärsmodell, interna processer, produktion, till 
kundrelationen. 

Värdens största hotell- och taxikedjor äger inte ett enda rum eller en enda bil 
själva tack vare sina digitala affärsmodeller. Nu är eller vill inte alla vara det 
nästa Uber eller Airbnb, men alla har något att tjäna på att digitalisera sin 
affär. 

Exempel på fördelar:
• Du kommer att kunna ta del av mer data som du kan använda

för att vara än mer relevant för dina kunder.
• Du kan öka intäktsströmmarna, men även få fler men mindre.
• Du kan effektivisera både den interna och externa arbetsprocessen.

Är det inte jättedyrt och komplicerat att digitalisera? 
Det behöver det inte vara, det finns många digitala tjänster som du kan köpa 
in (en del är till och med gratis) och med dessa vid din sida kan du istället 
fokusera på det du är bra på, det vill säga din affär. På så vis kan du bli mer 
lönsam och effektiv med både tid och pengar.

Det som kan vara svårt är att veta vad du kan och bör digitalisera, var du ska 
börja och hur du sätter upp en digital strategi. 

Det är här Almi kommer in i bilden. 

Vad betyder det?
”Vi måste bli digitala”

Varför ska du digitalisera? 



Almi har lång erfarenhet av att stötta företag med både affärsutveckling och 
finansiering. I första mötet kommer fokus att vara att analysera ditt företags 
behov, styrkor och utmaningar, både från ett helhetsperspektiv men också 
kopplat till din digitala utveckling. Detta möte är helt kostnadsfritt och du  
förbinder dig inte till något. 

Utifrån den inledande analysen bestämmer du tillsammans med rådgivaren 
från Almi om och i så fall hur ni kan gå vidare med ytterligare insatser med 
syfte att stärka din kunskap och insikt när det gäller digitaliseringens möjlig-
heter, hur du kan öka den digitala mognaden samt skapa nya värden i före-
taget. 

Du får även möjlighet att utvecklas i grupp tillsammans med andra företa-
gare. Gruppen hålls ihop av Almi och består av företagare och intraprenörer 
som är i liknande situation men som inte har konkurrerande verksamheter.

Almi kan stötta dig i att: 
• definiera ett mål för digitalisering på 3-5 års sikt
• utarbeta en handlingsplan med prioritering av de digitala  
   utvecklingsområden som är avgörande för fortsatt framgång
• se över hur den digitala satsningen kan finansieras i form av lån,  
   riskkapital, checkar och bidrag 

I slutet av 2020 ges möjligheten att delta i ett regionalt Digi-Camp där man 
träffar andra entreprenörer och intraprenörer för att dela med sig av sina 
erfarenheter samt inspireras av andra företags digitala transformation.

Hur kan Almi bidra till  
ditt företags digitalisering? 



Tel: 0771- 55 85 00
Mer information hittar du på:
almi.se/digitalisering-2020

Kontakta Almi  
för att veta mer om hur  
du kommer vidare i ditt 
företags digitalisering


