
Vi investerar i 
framtida tillväxt
Med lån, riskkapital och affärsutveckling
skapar vi möjlighet för företag att växa





En partner för tillväxt
Entreprenörskap och nytänkande har lagt grunden till många små  
och medelstora företag. Liksom till ett och annat svenskt storföretag 
med världsrykte. Det är kreativitet och drivkraft som skapar nya och 
växande företag. Företag som ser möjligheter, satsar och expanderar. 
Men för att lyckas med en satsning behövs det ofta mer än en stark 
vilja och en god affärsidé. Det behövs också kapital och i många fall 
även stöd från erfarna rådgivare. 

På Almi kan vi det här med tillväxt och företagande. Vi erbjuder lån 
och affärsutveckling till företag som vill växa och utvecklas. Genom 
Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor 
tillväxtpotential. Oavsett vilken satsning du står inför, till exempel  
investeringar för tillväxt, en internationell lansering, att utveckla  
en ny produkt, köp eller start av företag bör du kontakta Almi. 



När idéer  
ska utvecklas  
och företag  
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Vilka behov  
har ditt företag?
Vi vill gärna diskutera dina utmaningar för att ditt företag ska  
kunna växa. Ovanstående områden ger bra vägledning för en  
konstruktiv dialog. Var finns potential för ditt företag? Vad behöver 
utvecklas och förbättras för att nå ditt mål med företaget? Därefter 
tittar vi närmare på om något av Almis erbjudanden kan vara ett  
stöd i företagets fortsatta utveckling. Vi utgår från dina behov och  
anpassar våra erbjudanden så långt det är möjligt. Om inte Almis  
erbjudanden är vad du behöver, har vi ett brett nätverk för att  
lotsa dig till rätt partner. Almis verksamhet är regionalbaserad  
och kan variera från region till region. 



 
 

Det här erbjuder Almi!

Vid den första kontakten med Almi genomförs 
alltid en analys som ska ge en uppfattning om 
nuläge och behov. I vissa fall räcker det med en 
övergripande analys, i andra fall behövs en mer 
djupgående analys. Almis rådgivare kan vägleda 
rätt, oavsett om det är till Almis finansiering  
och affärsutveckling eller till andra aktörers 
erbjudanden. Hållbarhetsperspektivet är en  
viktig del av analysen. 

FINANSIERING

Tillväxtfinansiering
Almi erbjuder tillväxtfinansiering till företag som 
vill växa och utvecklas. Vanligast är Företagslånet 
som passar de flesta företag i alla branscher. 
Tillsammans med bankerna erbjuder vi  
också garantier. 

Exportfinansiering
För företag med internationell verksamhet kan 
Almi bistå med finansiering på flera sätt. Det kan 
gälla att finansiera de satsningar som behöver 
genomföras i företaget inför en internationell  
expansion. Det kan också gälla att finansiera en 
specifik exportaffär. Här samarbetar vi både med 
Svensk Exportkredit och Exportkreditnämnden  
för att kunna erbjuda helhetslösningar som  
inkluderar både lån och garantier.

Innovationsfinansiering
Innovationsfinansiering är aktuellt för produkter 
och tjänster som är helt nya på marknaden eller 
som väsentligt förbättrar befintliga lösningar  
på marknaden. Det finns flera former av 

 

innovationsfinansiering avsedda för företag  
med innovationsprojekt i tidiga skeden. Det  
kan gälla att utveckla en ny produkt eller  
tjänst, skydd av immateriella tillgångar eller  
marknadsundersökningar. 

Startfinansiering
Vid mindre kapitalbehov i samband med företags-
start. För ett nystartat företag som saknar historik 
kan det vara svårt att få finansiering på annat  
håll som täcker hela kapitalbehovet – då kan  
Almi vara en hjälp och ett komplement. Här kan 
det bli fråga om antingen vårt Företagslån  
eller Mikrolån.

Riskkapital
Almi Invest investerar i bolag med skalbara idéer 
och möjlighet till långsiktig värdetillväxt. Bolaget 
ska ha förmåga att konkurrera såväl nationellt 
som internationellt och det måste finnas ett  
tydligt kundbehov. Almi Invest kan stå för upp  
till 50 procent av det kapitalet som bolaget tar  
in. Resten investeras av privata affärsänglar  
och andra riskkapitalbolag.

FINANSIERINGSRÅDGIVNING

Grundläggande rådgivning i hur företagets 
verksamhet kan finansieras och hur ökad  
lönsamhet kan uppnås. Rådgivningen ger ökad 
insikt i företagets ekonomi och faktorer som  
påverkar dess lönsamhet och tillväxt. Den ger 
också vägledning i olika sätt att finansiera till-
växtsatsningar. Det kan gälla både egen organisk 
tillväxt eller tillväxt genom företagsförvärv.  



 
 

AFFÄRSUTVECKLING

Affärsutveckling innebär utveckling av ett  
företags affärsdrivande verksamhet och dess  
processer. Det kan handla om när nya företag 
startas, vid förnyelseprocesser eller när företag 
står inför nya utmaningar och satsningar. Affärs-
utveckling innefattar allt som får ett företag att 
utvecklas och växa.

Utvecklingsdialog
Utvecklingsdialogen är ett kortare men inspire-
rande möte med diskussion kring nuläge, styrkor, 
svagheter, ambitioner och prioriteringar framåt. 
Mötet ger en kärnfull analys och summering av 
nuläget samt prioritering av områden att arbeta 
vidare med för att nå övergripande målsättningar.

Affärsutveckling start
Finns det tillväxtpotential i affärsmodell och  
idé erbjuder Almi handlingsinriktad rådgivning. 
Det gäller även  innovationer, d.v.s. idéer om 
något som är helt nytt på marknaden eller något 
som väsentligt förbättrar befintliga lösningar på  
marknaden. Vår metodik går ut på att kommun- 
icera så tidigt som möjligt med potentiella kunder 
och på så sätt arbeta fram en fungerande affärs-
modell. Här verifieras om det finns en marknad 
för produkten eller tjänsten och om den är unik 
eller vilken konkurrens som redan finns. 

Affärsutveckling i startfas kan även ske genom 
erfarenhets- och kunskapsutbyte i utvecklings-
grupper. Dessa möten har fokus på att deltagarna 
stöttar varandra i att nå uppsatta mål. För företag 

i startfas finns även möjlighet att ansluta till  
Almis mentorprogram där företag (adepter) 
matchas med erfarna mentorer.

Affärsutveckling tillväxt
Här kan Almi erbjuda en fördjupad analys av  
företagets nuläge. Då involveras nyckelpersoner 
på företaget och fokus är styrkor och svaghet-
er för framtida tillväxt. Almi kan också bidra i 
utveckling och framtagning av mål och framtida 
strategier. Vi fungerar då som coach i arbetet med 
att fastställa till exempel vision, affärsmodell samt 
eventuellt behov av innovation och förändring. 
Arbetet avslutas med en handlingsplan för att 
realisera målen.

När mål och handlingsplan är framtagna kan 
Almis rådgivare fungera som fortsatt utvecklings-
partner eller ”företagscoach” i arbetet med att 
realisera strategin. Företagets fortsatta utveckling 
kan med fördel också stöttas genom erfarenhets- 
och kunskapsutbyte i grupper med andra tillväxt-
företag. Dessa möten har fokus på att deltagarna 
stöttar varandra i att lösa utmaningar och lära  
av varandra för att kunna göra innovativa vägval. 
Ytterligare en möjlighet är att ansluta till Almis 
mentorprogram där företag (adepter) matchas 
med erfarna mentorer som kan stötta företagets 
fortsatta utveckling.

SEMINARIER

Almi har en omfattande seminarieverksamhet 
inom olika områden av företagande. Se almi.se 
vilka seminarier som är aktuella på din ort.



Almi erbjuder lån och affärsutveckling till  
företag som vill utvecklas och växa. Det  
omfattar såväl idéer med tillväxtpotential  
i tidiga faser som befintliga företag i en  
expansionsfas. Genom Almi Invest investerar  
vi riskkapital i företag i tidiga skeden med  
stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten  
tillsammans med regionala ägare och  
finns nära företagen med 50 kontor  
över hela landet.

Kontakta Almi:
Ring vår kundtjänst på 0771–55 85 00  
eller besök almi.se


