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VISSTE DU ATT:

•  Almis webb har över 
10 000 besökare i veckan.

•  Omkring 10 procent av 
besökarna kommer via
surfplatta eller smartphone.

•  Närmare hälften av besökarna 
kommer via Google.

•  Det populäraste sökordet 
är Affärsplan.

*VISSTE DU ATT:

•  Almis webb har över 
10 000 besökare i veckan.

•  Omkring 10 procent av 
besökarna kommer via
surfplatta eller smartphone.

•  Närmare hälften av besökarna 
kommer via Google.

•  Det populäraste sökordet 
är Affärsplan.

**

Genom två tydliga 
ingångar blir det
enkelt att hitta rätt.

Under varje ingång 
återfi nns våra tjänster 
som är kategoriserade 
efter våra besökares situa-
tioner och behov. Genom 
denna smarta sortering är 
det lätt för besökaren att 
hitta rätt.

En länsväljare gör det 
enkelt för besökaren att 
hitta. Väljaren känner av var 
besökaren är och föreslår det 
närmaste Almi-bolaget. 
Självklart kan besökaren 
välja ett annat län också.

 Våra kunder är vår 
viktigaste tillgång och det 
vill vi visa. Därför lyfter vi 
upp framgångsrika företa-
gare på en central plats 
på startsidan.

I Kalendarium, Aktuellt 
och puffar lyfter vi  komman-
de händelser, intressanta ny-
heter och spännande projekt. 
Materialet är bolagsspecifi kt 
medan motsvarande material 
på den koncerngemensamma 
startsidan är nationellt.

ALMI-fram2012 del 1-1.indd   51 2013-03-11   10:17
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UTFaLL 2012

Under 2012 kommersialiserades 621 
innovativa idéer. En ökning på nio 
procent jämfört med föregående år. 
En idé betraktas som kommersiali-
serad när idén är omsatt till en vara, 
tjänst eller ny process som har sålts till 
kund. Den kan även ha sålts på licens. 

Under 2012 startade 4 562 nya före- 
tag med hjälp av finansiering och råd-
givning från Almi. En minskning med 
åtta procent jämfört med föregående 
år. Enligt Bolagsverket minskade det 
totala antalet nyregistrerade företag i 
Sverige med 11 procent. Det innebär 
att Almis andel av det totala antalet 
nystartade företag ökade under 2012.

Varje år genomför SCB (Statistiska 
Centralbyrån) på Almis uppdrag en 
effektmätning. Efter den inledande 
kontakten med Almi följer SCB upp 
kunderna under fyra år. Mätningen 
innebär att de nya företagens över-
levnadsgrad följs upp och samtliga 
företags utveckling i omsättning och 
antal anställda följs upp och jämförs 
med en kontrollgrupp. I årets under-
sökning ingår företag som blev kunder 
till Almi under 2008. För att kunna 
jämföra utvecklingen med andra fö-
retag tar SCB fram en kontrollgrupp 
där företag som liknar Almi vad gäller 
storlek, juridisk form, bransch, län och 
starttidpunkt ingår.

Årets mätning avser en period 
(2007–2011) som präglades av kraftiga 
konjunktursvängningar, från högkon- 

junktur till en häftig inbromsning an-
dra halvåret 2008, följt av en drama-
tisk minskning av produktionen under 
2009, en återhämtning under 2010 
och så en ny nedgång andra halvåret 
2011. Effekten av detta syns tydligt i 
denna rapport, och även när jämförel-
ser görs med föregående års mätning 
som avsåg perioden 2006 – 2010.

Almis kundföretag utvecklades bätt-
re, avseende både antal anställda och i 
omsättning, i förhållande till en kontroll-
grupp bestående av jämförbara företag. 

Undersökningen 2012 visar att 
kundföretagen ökade sin omsättning 
med 8,2 miljarder kronor vilket mot-
svarar 14 procent under perioden 2007 
till 2011. I genomsnitt ökade omsätt-
ningen med 0,7 miljoner kronor per 
kundföretag. I den jämförbara kon-
trollgruppen hade företagen en omsätt-
ningsökning på 11 procent.

Antalet anställda i kundföretagen 
ökade med 2 572 personer, vilket mot-
svarar sju procent. I genomsnitt ökade 
antalet anställda med 0,2 personer per 
kundföretag. I den jämförbara kon-
trollgruppen ökade antalet anställda 
endast med fyra procent.

De första tre åren är de mest kri-
tiska för ett företags överlevnad. Därför 
är det intressant att mäta överlevnad.
Överlevnadsgraden för nya företag 
uppgick till 63 procent, i 2011 års 
undersökning var överlevnadsgraden 
65 procent.
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InnovatIoneR 
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3

Almis övergripande uppgift är att skapa tillväxt och förnyelse i 
näringslivet. Effekterna som Almis verksamhet ger på tillväxt och 
förnyelse i näringslivet följs upp årligen genom:

1.  Hur många innovativa idéer som kommersialiseras framgångsrikt.

2.  Antal livskraftiga företag som startas med hjälp från Almi.

3.  Kundföretagens utveckling i omsättning och antal anställda i  
förhållande till en jämförbar referensgrupp av företag.

Effekt på tillväxten

föRänDRInG av antal anställDa 
enlIGt effeKtmätnInG

Almis 
kundföretAg 
2012

4 949
4 5625 000
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•  Antalet anställda 
ökade med 0,4 perso-
ner per kundföretag.

•  Omsättningen i Almis  
kundföretag ökade  
med 14 procent. 

•  4 562 nya företag  
startades.

•  621 innovativa idéer  
kommersialiserades.
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föRetag beviljades lån på 
totalt 2 161 miljoneR kRonoR

föRetag fiCk mikRolån på 
totalt 206 miljoneR kRonoR

vaRav

kUndeR tog del 
av Rådgivning

nYa investeRingaR i Risk-
kapitalveRksamheten

3 611 

+
1 354

16 509 50

2012 I KORTHET

2012
2011Förmedling till 

extern aktör

Uppföljning

Kreditanalys

Rådgivning

Seminarier

Behovsanalys
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antal kunder per aktivitet

4 431 kunder i Ifs Rådgivning.
1 622 mentorpar i mentorverksamheten.
5 369 kunder fick innovationsrådgivning.
31 021 personer deltog i seminarier.

Fördelning av 
rådgivningstid,
internt/externt

Almi-rådgivare, 39 %
Externa underkonsulter, 28 %
Externa mentorer, 33 %

nYutlÅninG de SenaSte 10 Åren

928
1083 1182 1194

1494
1716

3231

2112
2023

2161
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VÅR 
VERKSAMHET 
SKA STYRAS AV 
FÖRETAGENS 
BEHOV

GÖRAN LUNDWALL  KONCERNCHEF & VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
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GÖRAN LUNDWALL  KONCERNCHEF & VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

I 
grunden handlar det om att skapa bästa möjliga företagsklimat och en 
väl fungerande marknad, där kapitalmarknaden naturligtvis spelar en 
central roll. För vissa företag, i exempelvis tidiga skeden, där risken är 
störst eller i vissa situationer som under den senaste finanskrisen, har 
det bedömts angeläget att offentliga aktörer kompletterar den privata 
marknaden med olika former av insatser.

De offentliga aktörer som finns har en viktig uppgift; att göra det möjligt för alla 
bärkraftiga idéer och företag att utvecklas i Sverige. Det är företagens behov som 
ska styra Almis verksamhet.

Almi är en av många aktörer. Hur kan vi på bästa sätt möta kundens behov? 
Hur kan vi dessutom bidra till att tillsammans med andra aktörer, privata och of-
fentliga, skapa ett så tillgängligt och effektivt system som möjligt för att stödja de 
svenska företagen?

almis nya strategi

Som alltid bör man börja med sig själv. Under de senaste två åren har vi utvecklat 
en ny strategi för Almi. Vår vision är utmanande och kräver ett rationellt arbetssätt 
och en bred kompetens hos Almis medarbetare. Vi måste kunna arbeta med stora 
volymer företag, i olika utvecklingsfaser och i alla branscher. Vi måste möta och 
leva upp till kundernas förväntningar i form av erbjudanden, kompetens och till-
gänglighet genom att vara affärsmässiga och effektiva. Målet är att verksamheten 
i våra dotterbolag ska vara helt inriktade på kunderna. Alla administrativa och 
verksamhetsstödjande funktioner samordnas. Därmed kan vi lägga så mycket tid 
och resurser som möjligt där de gör störst nytta, hos kundföretagen.

Under 2012 kunde vi se effekterna av vårt arbete. Antalet insatser ökade inom 
samtliga affärsområden. Nu fortsätter vi arbetet med att genomföra strategin. 

Sveriges välstånd bygger på att våra företag är innovativa 
och konkurrenskraftiga. Sverige behöver därför erbjuda 
goda förutsättningar för idéer att kommersialiseras, för 
företag att starta samt för företag att utvecklas och ta steget 
ut på internationella marknader.



Vi introducerar bland annat en ny 
kundanpassad hemsida, vi etable-
rar en gemensam kundtjänst för att 
öka tillgängligheten för våra kunder 
och vi driftsätter under våren ett nytt 
IT-system i en stor satsning på att ge 
våra medarbetare de bästa förutsätt-
ningarna för att bedriva ett effektivt 
arbete. Arbetet med hållbar utveckling 
är en integrerad del av vår verksamhet 
som blir alltmer väsentlig. Under året 
kommer nuvarande strategi avseende 
hållbar utveckling att revideras och 
hållbarhetsmål för Almi-koncernen 
kommer att fastställas. 

Sammanslagning som  

ökar kundnyttan

Men det är inte bara Almi som är un-
der förändring. Även aktörssystemet 
effektiviseras nu. Som ett första steg 
beslutade riksdagen under 2012 att 
slå samman Almi Företagspartner 
och Innovationsbron AB. Samman-
slagningen är ett led i att öka kund-
nyttan genom ett tydligare och mer 

tillgängligt system för tidigt riskka-
pital genom att finansiering i tidiga 
skeden samlas hos en aktör. Reger-
ingen vill förbättra möjligheterna att 
utveckla konkurrenskraftiga företag 
och därigenom öka tillväxt och inno-
vation i hela landet. 

Den 2 januari 2013 förvärvades 
aktierna i Innovationsbron och verk-
samheten övergick därmed till Almi. 
På så sätt samlas nu resurser och 
kompetens i en gemensam organisa-
tion och kan användas på ett effektivt 
sätt. Verksamheten i ”nya Almi” är 
nu organiserad i fyra affärsområden; 
Rådgivning, Lån, Riskkapital och  
Inkubation.

För kunderna blir det enklare och 
tydligare. I fortsättningen kan de vän-
da sig till en aktör som erbjuder olika 
tjänster genom hela kedjan, från idé 
till expansionsfas. Ett för Almi nytt och 
viktigt ansvarsområde är inkubations-
programmet där huvuduppgiften är 
att finansiera och kvalitetssäkra Sveri-
ges ledande inkubatorer.

Sammanslagningen leder i det korta 
perspektivet till ökad kostnadseffekti-
vitet genom att överlappande verksam-
het kan undvikas. Därmed kan större 
resurser läggas på den operativa verk-
samheten och Almis kunder. I ett något 
längre perspektiv öppnas möjlighet till 
nya arbetssätt, möjlighet att utveckla 
nya tjänster samt ökad tillgänglighet 
för företagen att ta del av våra erbju-
danden via sitt närmaste Almi-kontor.

vi kan nå ännu längre

För många företag kan marknadskom-
pletterande finansiering och rådgiv-
ning vara avgörande för att nå fram-
gång. Det är därför viktigt att systemet 
av aktörer är överskådligt, långsiktigt 
och lättillgängligt, oavsett var i landet 
man är verksam. Sammanslagningen 
av Almi och Innovationsbron är ett 
steg i rätt riktning.

Vill vi nå längre krävs ett ökat sam-
arbete mellan olika aktörer. Almi har 
som nationell och regional organisa-
tion en unik möjlighet att vara en kanal 
för andra marknadskompletterande 
insatser att nå ut till företag över hela 
landet. Vi antar gärna utmaningen att 
bidra till ett ännu bättre system för att 
stödja de svenska företagen.

Göran Lundwall
Koncernchef  & vd

A L M I  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 1 2

VD HAR ORDET

10

Under 2012 kunde vi se 
effekterna av vårt arbete. 
Antalet insatser ökade inom 
samtliga affärsområden. Nu 
fortsätter vi arbetet med att 
genomföra strategin.  

GÖRAN LUNDWALL  KONCERNCHEF & VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
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Almis vision
Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och  
företag att utvecklas. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras 
framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas samt att 
fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. 

BÄRKRaFTiga iDéeR och FöReTag

Tillväxt förutsätter att företagandet ständigt utvecklas och förnyas. Men 
det är inte självklart att den fria marknaden på egen hand skapar alla 
förutsättningar. Här riskerar Sverige att gå miste om en stor potential. 
Därför finns det anledning att med offentliga resurser komplettera 
marknaden så att alla bärkraftiga idéer och företag med potential ges 
en chans att utvecklas framgångsrikt.

UniKa MöjLigheTeR 

Tillväxt genom utveckling och förnyelse baseras på framgångsrika 
företag. Med framgångsrika företag menar vi nya livskraftiga företag 
som bildas, företag som ökar sin konkurrenskraft och lönsamhet samt 
företag som växer – lokalt, nationellt eller på internationella markna-
der. Almi erbjuder kunder, som har potential att bli framgångsrika, 
unika möjligheter genom vår marknadskompletterande finansiering 
och rådgivning.

i FöReTaganDeTS aLLa SKeDen

Almi är verksamt i företagandets alla skeden med erbjudanden vid  
etablering av nya företag och för utveckling av befintliga företag. Vi är en 
regional företagspartner som finns nära kunden, med ett rikstäckande 
nätverk och ett globalt perspektiv. Våra kunder finns i alla branscher 
och kan vara såväl enskilda individer som små och medelstora företag. 
Almi – från idéer till framgångsrika företag.
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Om Almi

A
Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag 
att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi 
kunderna i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. 
Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga 
företag som satsar på tillväxt och expansion. Almi finns nära kunderna 
på 40 orter över hela landet. Förståelse för företagarens verklighet och 

regionala förutsättningar är viktiga komponenter för Almis verksamhet. Ofta krävs också 
både ett nationellt och globalt perspektiv för att bidra till företagens framgång. Almi har en 
marknadskompletterande roll vilket innebär att verksamheten inte ska konkurrera med den 
privata marknadens utbud av tjänster.

Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regio-
nala dotterbolag, Almi Invest AB och IFS Rådgivning AB. Almi Företagspartner AB för-
värvade den 2 januari 2013 Innovationsbron AB, som samtidigt namnändrades till Almi 
Innovationsbron AB. 

De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av 
regionala offentliga ägare. Almi Invest och Almi innovationsbron ägs till 100 procent av 
moderbolaget. IFS Rådgivning ägs till 51 procent av moderbolaget och 49 procent av  
Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscentrum. I samband med förvärvet av Innovationsbron 
AB organiserades verksamheten i fyra affärsområden – Rådgivning, Lån, Riskkapital och 
Inkubation.
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Lån

Almi kompletterar marknaden genom att erbjuda riskvil-
liga lån när ingen annan gör det. Almis roll att är ta lite 
större risk. Bärkraften i idén och företagets framtidspoten-
tial har större betydelse än de reala tillgångarna. Viktigt är 
också entreprenörens och företagets förmåga att utveckla 
och ta tillvara idén eller investeringen.

För att kompensera för den högre risken och för att inte 
konkurrera med den privata marknaden tar Almi ut en 
ränta som är högre än en genomsnittlig bankränta. Almi 
erbjuder Företagslån, Mikrolån, finansiering för företag 
som verkar på internationella marknader samt särskilt  
anpassade finansieringsformer för innovatörer. Kreditgiv-
ning sker i samverkan med andra kreditgivare och bankerna 
är en viktig samarbetspartner.

Riskkapital

Almi har två former av riskkapital – Såddkapital och  
Expansionskapital. Rollen för Almi är att vara marknads-
kompletterande och investera där risken är hög och till-
gången på kapital är en bristvara.

Med Expansionskapital investerar Almi i företag som 
är i tidiga skeden av en expansion eller tillväxtfas. Inves-
teringsobjekt ska ha skalbara affärsmodeller och möjlighet 
till långsiktig värdetillväxt. Investeringarna sker alltid till-
sammans med en partner. 

Med Såddkapital investerar Almi i tillväxtföretag i myck-
et tidiga skeden. Investeringsobjekten ska vara kunskaps- 
intensiva tjänste – eller produktföretag med stor affärs- 
potential och hög skalbarhet.

Rådgivning

Rådgivning utförs av Almis rådgivare eller av externa  
underkonsulter. Utgångspunkten är att kunderna ska erbju-
das bästa möjliga tjänst och kompetens utifrån sina behov. 

Kontaktförmedling är en viktig del av rådgivningsverk-
samheten. Almis verksamhet är regionalt baserad. Utifrån 
de regionala förutsättningarna och efter bolagets egna  
resurser varierar erbjudandena inom rådgivning från  
region till region. 

Innovationsrådgivningen ges i fyra faser, den första är 
att beskriva idén, den andra att verifiera idén, den tredje 
att utveckla idén och den fjärde att kommersialisera idén. 

Nyföretagarrådgivningen riktar sig till personer som är 
på väg att bli företagare. En del av verksamheten är IFS 
Rådgivning som vänder sig till företagare med utländsk 
bakgrund. 

Mentor är ett komplement till ordinarie rådgivning för 
nya företag och företag i tidiga skeden. Genom Almi får en 
adept tillgång till en mentor som ställer upp ideellt.

Bland övrig rådgivning finns erbjudanden såsom Lön-
samhetsstyrning, Framtidsdialog, Marknadsutveckling 
och Företagscoach som riktar sig till etablerade företag. I 
samband med ägarskiften erbjuder Almi rådgivning där 
fokus ligger på köparen av företag. Dessutom arrangerar 
Almi seminarier och nätverksträffar, ofta i samarbete med 
externa aktörer.

inkubation

Inkubation har till uppgift att finansiera och kvalitets-
säkra Sveriges inkubatorer. Inkubationsprogrammet BIG  
Sweden riktar sig till inkubatorer som arbetar med utveck-
ling av nystartade företag med fokus på tillväxt och export. 
Programmet består av kompetensutveckling, resultatbase-
rad finansiering till utvalda inkubatorer som påvisat bäst  
resultat samt finansiering av nydanande utvecklingsprojekt 
inom inkubation. Inom Inkubation bedrivs även olika pro-
jekt för att utveckla metoder så att bolag snabbare når ut 
till kund och marknad, både i Sverige och internationellt.

4 
    aFFÄRSoMRÅDen

affärSrÅdGivninG, 
ifS-rÅdGivninG, 
innovationSrÅd- 
GivninG, Mentor.

lÅn till nYa 
och befintliGa 
företaG.

SÅddkapital 
och expanSionS-
kapital.

finanSierar och 
kvalitetSSäkrar 
SveriGeS 
inkubatorer.

RÅDgivning LÅn RiSKKaPiTaL inKUBaTion
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»Framgångsrika företag är innovativa. Även etablerade företag behöver driva utveck-
lingsprocesser som är i ’tidiga skeden’.«

ANNA HALLBERG  VICE VD & FINANSDIREKTÖR

Almi – en 
nyckelaktör 
för tillväxt 
och framgång
Vi är starkt beroende av nya och snabbväxande företag för 
att säkra Sveriges konkurrenskraft och välfärd. I Sverige 
har attityder och ”klimat” vad gäller entreprenörskap och 
företagande förändrats dramatiskt de senaste åren. 
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N
umera ses en framgångsrik företagare 
som en förebild och t o m hjälte och det 
har blivit självklart att det risktagande 
och mod som krävs för att lämna en 
trygg tillvaro och satsa på en affärsidé 
ska ”betala sig”.  

Men en bra affärsidé utvecklas inte per automatik till 
ett lönsamt företag. Vi behöver entreprenörer som drivs av 
passionen att skapa något eget och nytt. Entreprenörer som 
inte är rädda att misslyckas, och om de ändå misslyckas, 
inte är rädda att försöka igen. Risktagande är centralt och 
behöver uppmuntras. 

Sverige har inte råd att gå miste om nya idéer. Alla bär-
kraftiga idéer ska få en chans att utvecklas. Det är grunden 
för Almis verksamhet. Om inte marknaden skapar de förut-
sättningarna kompletterar Almi marknaden med finansie-
ring och rådgivning. Och med högre risktagande.

– Almi är nyckelaktören kring vilken offentliga resurser 
samlas. Vi finns i hela landet, vi täcker alla branscher och alla 
faser från idé till etablerade företag som vill satsa och växa, 
säger Anna Hallberg, vice vd på Almi Företagspartner.

Efter sammanslagningen med Innovationsbron täcker 
Almi nu in även de tidigaste faserna ge-
nom såddkapital och Inkubation. 

– Vi har ett stort ansvar som vi ska 
förvalta på bästa sätt. Vi måste vara 
tydliga med vad kunderna kan förvänta 
sig av oss och vi ska använda resurserna 
där de ger mest effekt. När vi identifie-
rar företag med förmåga att växa med 
lönsamhet, är vi också beredda att sätta 
till extra resurser, säger Anna. 

närheten en styrka

En av Almis styrkor är närheten till kunderna i hela Sve-
rige. Med 40 kontor är det få som har en sådan närhet till 
företagen som Almi har. 

– Vi måste se till att alla små och medelstora företag över 
hela landet känner till Almis erbjudande. Det kan vara frå-
ga om företagets överlevnad. Om bankerna blir mer försik-
tiga i sin kreditgivning är Almi ofta det enda alternativet för 
många små och medelstora företag. I det läget är det viktigt 
att kännedomen om Almi finns, säger Anna.

I utvecklingsfaser av nya produkter och tjänster, där ris-
kerna ofta är för stora för att attrahera privat kapital, behövs 
statliga insatser för att tillhandahålla kapital och rådgivning. 

– Vi ökar tillgängligheten på riskkapital utanför storstads-
områdena. Framför allt för mindre företag som på egen 
hand ofta har svårt att hitta till det privata kapitalet. Och 
omvänt gör vi det möjligt för det privata kapitalet att hitta 
intressanta investeringsobjekt, säger Anna.

Almi är en aktör i riskfyllda och ofta tidiga skeden där 
behov av både rådgivning och finansiering är stort. Begrep-
pet ”tidiga skeden ska inte tolkas som enbart den allra tidi-
gaste idéfasen när den första betalande kunden fortfarande 
är avlägsen.

– Framgångsrika företag är innovativa. Även etablerade 
företag behöver driva utvecklingsprocesser som är i ”tidiga 
skeden”. Det är bara det att processen inte drivs i ett eget 
bolag. Men risktagandet kan vara lika stort. Vi är en resurs 
för ”tidiga skeden” i vilken form de än drivs, säger Anna. 

ny nationell kundtjänst

Under 2012 beslutades att starta en central kundtjänst som 
ska ge service åt kunder över hela landet. Syftet är att öka 
Almis tillgänglighet och att förbereda kunderna inför mötet 
med Almis regionala rådgivare. Det ska vara lätt att nå och 
enkelt att kommunicera med Almi.

Kundtjänsten ska finnas i Göteborg, 
men den ska vara nationell och verka 
över hela landet. Uppgiften blir att via 
telefon, mail och sociala medier han-
tera frågor om innovation, företagan-
de och finansiering och informera om  
Almis erbjudanden. 

– Vi vill bli mer tillgängliga och  
genom fler kanaler nå ut med de fan-
tastiska möjligheter som Almi erbjuder 
alla entreprenörer, innovatörer och  

företag, säger Anna.
När Almi och Innovationsbron nu gått ihop ska vi fri-

göra resurser för att ta fram nya erbjudanden. Det nya Almi 
tillhandahåller rådgivning, lån och riskkapital genom hela 
kedjan från idé till expansionsfas. 

– Vi ska fortsätta leverera samma ”baserbjudanden” 
som tidigare men det är ändå inte ”business as usual”. Nu 
ska vi ta vara på de synergieffekter som uppstår när två  
organisationer går samman och utveckla nya tjänster så 
att vi kan axla vårt ansvar att alla idéer och företag med 
potential ges möjlighet att utvecklas och växa. Det är så tyd-
ligt hur alla vi som jobbar i Almi känner en stor entusiasm, 
glädje och energi för detta uppdrag, avslutar Anna.

»Vi ökar tillgängligheten 
på riskkapital utanför 
storstadsområdena.  
Framförallt för mindre 
företag som på egen hand 
ofta har svårt att hitta till 
det privata kapitalet.«
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A
lmis Företagslån är näringslivets motsva-
righet till topplån vid bostadsfinansiering. 
Topplån är lån som ligger överst, som 
innebär lite högre risk för långivaren och 
lite högre ränta för låntagaren. Ofta är 
det topplånet som möjliggör att investe-

ringen blir av överhuvudtaget.
–  Inom detta område är Almi den absolut största aktö-

ren. Vårt Företagslån har möjliggjort satsningar, utveckling 
och tillväxt i många svenska företag, säger Carina Nordström  
affärsområdeschef  för låneverksamheten.

Under 2012 ökade utlåningen med sju procent. Året in-
leddes positivt, men försiktigheten hos små och medelstora 
företag tilltog under sommaren och hösten. Den internatio-
nella påverkan var tydlig och det var besvärligt att se vart 
konjunkturen var på väg. Det gjorde att företagen blev av-
vaktande och sköt investeringsbesluten framför sig. I slutet 
på året, framför allt i december, syntes återigen en ökning 
i utlåningen.

Den svenska kronan stärktes ytterligare under 2012, vilket 
försämrade de svenska företagens konkurrenskraft. Samtidigt 
blir det allt viktigare att nå ut på internationella marknader 
för små och medelstora företag. Under 2012 gick ungefär 20 

procent av utlåningen till exporterande företag vilket motsva-
rar cirka 400 miljoner kr.

– En stor del av våra kunder är exporterande företag. För 
många företag som vill växa och expandera är det avgörande 
att de når ut på internationella marknader. Vi kan hjälpa 
dessa företag på flera olika sätt. Förutom olika låneformer 
även med riskkapital och rådgivning, säger Carina.

Totalt fick över 3 600 företag lån under 2012. Genom-
snittskrediten var cirka en halv miljon kronor. 1 354 av dessa 
var Mikrolån, det vill säga lånebelopp om 250 000 kronor  
eller mindre till nya företag.  Jämfört med föregående år öka-
de antalet Mikrolån med 8,5 procent.

– Trots att det totala antalet nyregistrerade företag i Sve-
rige minskade under 2012 så ökade vi vår utlåning till nya 
företag. Till detta bidrog vår IFS-verksamhet starkt. Utlå-
ningen till företagare med invandrarbakgrund ökade med  
23 procent säger Carina.

Antalet konkurser blev mindre än vi befarat vid årets in-
gång. Totalt ökade de med tio procent vilket ungefär mot-
svarar antalet konkurser i riket som helhet. Handel är något 
överrepresenterat i kundstocken, vilket har påverkat antalet 
konkurser negativ.

Samarbetet med bankerna fortsatte att utvecklas väl. De 

Vi har ett nära samarbete med 
bankontor över hela Sverige. Almis roll 
är att ta lite högre risk än bankerna som 
gärna förmedlar kunder till oss. 

CARINA NORDSTRÖM  AFFÄRSOmRåDESCHEF LåNEVERKSAmHETEN

STÖRST 
PÅ TOPPLÅN
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flesta av Almis krediter sker i samarbete med 
någon av de större bankerna. Under 2012 
var Almis genomsnittliga finansieringsandel 
30 procent.

– Vi har ett nära samarbete med bankkon-
tor över hela Sverige. Det är ett ömsesidigt be-
roende. Bankerna fungerar som en fångstarm 
för oss, samtidigt som vi möjliggör en ökad 
utlåning för bankerna. De förmedlar gärna 
kunder till oss. Almi och bankerna tillsam-
mans möjliggjorde en utlåning om drygt sju 
miljarder kronor, säger Carina.

Ambitionen är att alla små och medelstora 
företag ska känna till vad Almi har att erbju-
da. Därför är det viktigt att kännedomen om 
Almi är hög. 

– Vi har blivit mer uppsökande. Det gäl-
ler besöksbokning både med banker och 
kunder. Det är viktigt att vi är aktiva och når 
ut till företagen, så att ännu fler får nytta av 
oss. Det gäller både rådgivning och finansie-
ring, säger Carina.

Under året ökade volymen inom Innova-

MikrolÅn
Under 2012 fick 1 354 
nya företag Mikrolån, 

det vill säga lån 
under 250 tkr.

Ej invandrare      Invandrare

Man       Kvinna

Andel med 
inVAndrArBAkgrund
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tionslån med 27 procent. Detta möjliggjordes 
genom en utökad tilldelning av förlusttäck-
ningsmedel. Fortfarande sker en prioritering 
där vissa kunder med bra idéer inte kan få 
innovationslånet.

– Det finns många bra idéer därute. Även 
om vi har begränsningar i våra förlusttäck-
ningsmedel så är vi väl rustade att möta beho-
ven från svenska små och medelstora företag 
som vill expandera och växa, avslutar Carina.

2011 2012
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SYfte Med lÅnet
pRocent av antal KReDIteR 2012

Förvärv 16 %
Marknadsutveckling 5 %
Maskiner/Inventarier 25 %
Produktutveckling 10 %
Rörelsekapital 19 %
Varulager 17 %
Övrigt 10 %

AVKASTNING I LÅNESTOCKEN
efter kreditförluster, exklusive kapitalförvaltning

1,74

0,91
0,71

1,79

4,02

nYutlÅninG
föRDelat pÅ Kön & bRansch, antal KReDIteR

 1.  Transport & magasinering 
 2.  Uthyrning & fastighetsservice 
 3.  Annan serviceverksamhet 
 4.  Byggverksamhet
 5. Information & kommunikation

 6.  Juridik, ekonomi
 7.  Hotell & Restaurang 
   8. Övrigt
 9.  Tillverkning
 10.  Handel

föRDelat pÅ antal anställDa
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Almi  2,2 miljarder kr
Banker  5,1 miljarder kr

Totalt  7,3 miljarder kr

CARINA NORDSTRÖM  AFFÄRSOmRåDESCHEF LåNEVERKSAmHETEN
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» Under 2012 ökade utlåningen med sju procent. Året inleddes positivt, men  
försiktigheten hos små och medelstora företag tilltog under sommaren och hösten.« 

3 611 FöRETAG BEVILjADES LÅN 
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Om man kommer från Gävle med ambitioner att jobba med 
de stora kontona, så kan en genväg vara att ge företaget ett 
engelskklingande namn och öppna representationskontor i 
Stockholm. Det är Richard Hälls erfarenhet. Först grundade 
han reklambyrån Precisallt Media och lyckades sedan över-
tyga Gävle kommun om att få bygglov för att sätta upp en 15 
kvadratmeter stor digital annonsskärm till Stortorget. Almi 
gjorde satsningen möjlig.

Richard upptäckte ganska snart att det saknades bra lös-
ningar för att styra den nya marknadsplatsen. Så kom det 
sig att han letade upp de ”bästa” teknikerna för att utveckla 
en fungerande mjukvara. Almi stöttade igen. Dotterbolaget 
Screeno bildades 2009 med uppgift att utveckla och sälja ett 
helhetssystem för digital skyltning till kommuner och lands-
ting, detaljhandeln samt privata företag. Med kontor i Stock-
holm blev det lättare att träffa de större kunderna.

– Idag, tre år senare är det ingen som ifrågasätter vad vi 
gör och var vi kommer ifrån. Vi har gått igenom nålsögat 
många gånger och tycker faktiskt att vi är bäst i världen på 
det vi gör. 

Bland kunderna märks Ikea, Arla, Gävleborgs landsting, 
Sollentuna kommun, Intersport och DB Schenker, bara för 
att nämna några. Numera delar Richard ägandet med bola-
gets vd Peter Nordin. Screeno har fem anställda på kontoret 
i Stockholm och elva på slottet i Gävle där företaget huserar.

Till de skärmar som Screeno säljer kopplas en mediaspe-
lare med den egna mjukvaran LivePLAY som gör det möjligt 
för kunden att fylla sina digitala anslagstavlor. I paketet ingår 
också ett driftsabonnemang. 

– Det bästa med vårt system är att det är väldigt enkelt 
att sköta själv. Det går att dela upp skärmen i olika fält. Till 
exempel ett hörn för dagens försäljningssiffror, en webbsida 
på ett annat ställe och på ett tredje ställe en 20-sekundersfilm 
som följs av en powerpoint. Självklart hjälper vi till att fylla 
och komma med förslag på flöden om kunden vill.

Den vikande konjunkturen gör att Screeno får kämpa lite 
mer för att förvissa kunderna om att digital skyltning lönar 
sig i längden. Det är definitivt enklare och mer effektivt än 
traditionella kommunikationslösningar, framhåller Richard. 

Fördelen med att jobba med digital skyltning är att 
marknaden är hur bred som helst. Screenos lösning kan till  
exempel användas som en guide i en sjukhusentré i form av en 
touchskärm. Eller i väntrummet för att meddela förseningar. 
Som meny på en snabbmatskedja eller för att visa erbjudan-
den i en shoppinggalleria. I en stor koncern med många kon-
tor är det en trygghet och bra för sammanhållningen om alla 
får samma budskap samtidigt och alltid senaste nytt.

– Genom att vara en av de första på marknaden har 
Screeno ett försprång. Allting är redan klart för att erövra 
den europeiska marknaden. Tack vare Almi har vi kunnat 
växa snabbare.

Håkan Järnkvist, finansieringsrådgivare på Almi har haft 
med bolaget att göra sedan det grundades.

– Richard har utvecklat en spännande och välfungerande 
teknisk lösning som marknaden bevisligen är intresserad av.  
Han är lyhörd för råd på vägen och är nu på god väg att ta 
klivet ut i världen. 

Förutom företagslån har Almi förmedlat pengar till  
Precisallt Media AB från Tillväxtverkets satsning på pro-
duktutveckling i småföretag.

 sCReeno

Framtiden 
heter digital 
skyltning

företaget grundades: 
2006

omsättning 2012:  
11 miljoner

anställda: 16

marknad:  
Digital skyltning 

almi GävleDalas insats: 
företagslån

Almi  2,2 miljarder kr
Banker  5,1 miljarder kr

Totalt  7,3 miljarder kr
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Rekordorder från ledande 
militärradiotillverkare
– Ordern är ett bevis för att våra produkter håller den höga 
kvalitet som världens mest krävande användare behöver. Vi 
har flera större offerter ute nu och tror att vi har goda chan-
ser att ta hem flera stora ordrar, säger Lars Højgård Hansen, 
vd för INVISIO Communications.

Militär, polis och brandkår är exempel på yrkesgrupper 
som måste kunna kommunicera under extrema förhållan-
den. Även personer som arbetar i tung industri världen över 
har nytta av de kommunikationslösningar som företaget 
erbjuder. När bolaget bildades 1999 var konsumentmark-
naden i fokus. Den strategiändring som inleddes 2008, 
innebar istället en satsning på professionella produkter. I 
samband med en kostnadskrävande produktutveckling och 
marknadsbearbetning kontaktades Almi.

– Ägarbilden, med institutionella ägare som tidigt hade 
stoppat in pengar i bolaget såg bra ut. Teamet som ledde 
företaget ingav förtroende och vi såg en stor potential för 
deras unika teknik, säger Jacob Möller, finansieringsråd-
givare på Almi.

Lars Højgård Hansen framhåller att kontakten med Almi 
har varit nära och bra. Parterna träffas kvartalsvis för en 
avstämning. 

– Vi känner ett stort stöd från Almi och upplever att de 
medarbetare som vi träffar är väldigt intresserade av hur 
företaget utvecklas, vilket är mycket viktigt för oss. 

För att kunna hantera den senaste stora ordern vad gäl-
ler komponentinköp med mera kan det bli fråga om ytter-
ligare krediter. INVISIO har redan återbetalat stora delar 
till Almi av lånet som togs 2010.

– Tidigare har Almi varit ensam som extern part. Den 
här gången diskuterar vi en samfinansiering med banken, 
säger Jacob.

UniK KÄKBenSMiKRoFon

Produktportföljen består numera av headset, kontrollenhe-
ter och kringutrustning för användning med tvåvägsradio. 
Företagets vibrationsavkännande käkbensmikrofon fångar 
upp rösten istället för att de faktiska ljudvågorna samlas in. 

I höstas fick Öresundsföretaget INVISIO Communications AB, 
som utvecklar och säljer avancerad kommunikationsutrustning, 
en rekordstor beställning i två omgångar om sammanlagt 32 
miljoner kronor. Systemleveransen till ett Nato-lands armé 
blir en stark referensorder och bolagsledningen förväntar sig en 
kraftig tillväxt de närmaste åren.
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Det gör att buller, kraftiga smällar eller andra 
störande omgivningsljud helt elimineras från 
kommunikationen. 

Headseten tillsammans med en intelligent 
kontrollenhet bildar en kommunikationslös-
ning som kan skydda också mot hörselskador 
och tinnitus, vilket är viktigt för de typer av 
professionella användare som INVISIO rik-
tar sig mot. Även viskningar plockas upp av 
headsetet och de mer avancerade kommuni-
kationslösningarna kan också riktningsavgöra  
externa ljud, liksom förstärka ljuden upp till 
fem gånger.

Produkterna bygger på gedigen kunskap 
inom ljud och ljudöverföring liksom patenterat 
teknik, och kan tåla allt från exceptionell hetta, 
till sand, kyla och vatten.

– Våra kommunikationslösningar är också 
betydligt mindre och lättare jämfört med kon-
kurrerande system, förklarar Lars.  

För många av INVISIOs användare är det 
livsviktigt med en kristallklar kommunikation 
samtidigt som det finns ett effektivt skydd mot 
skadliga ljud och en genomhörning som ger 360 graders  
situationsmedvetenhet. 

– Vår kommunikationslösning har nyligen använts med 
framgång av militärer i skarpt läge. Varje referens är vik-
tig i en bransch som denna där ledtiderna är långa. Det 
visade sig också att den första riktigt stora orden kom näs-
tan två år senare än vad företagsledningen hade beräknat.  
I övrigt har allt gått enligt plan och nu ligger vägen i princip 
öppen till affärer i andra Nato-länder. 

Det är verkligen en spännande tid för bolaget, säger 
Jacob. 

Lars bekräftar att inträdesbarriärerna på den professio-
nella marknaden är höga och att det bolag som lyckas sälja in 
sin teknik ofta belönas med långa trygga relationer. 

Förutom att användningen av headset i örat ökar  
generellt, så talar flera drivkrafter på marknaden just nu till  
INVISIOs fördel. I takt med att tinnitus och hörselskador 
eskalerar världen över finns en ökande efterfrågan på lös-
ningar som skyddar mot detta. 

Dessutom pågår en modernisering i såväl militära orga-
nisationer som blåljusverksamheter i flera länder. I de flesta 
militära organisationer ingår headset som ett uttryckligt krav 

för både specialstyrkor och förband. Bland blå-
ljusverksamheterna är det vanligt med ett byte 
från analog till digital tvåvägsradio, och där 
kommer moderna headset som förbättrar kom-
munikationen att vara en del i investeringen.

Värdet på den totala världsmarknaden för 
kommunikationstillbehör till tvåvägsradio 
bland professionella användare uppskattas för 
närvarande av INVISIO till fyra miljarder 
kronor. Den största marknaden finns i USA, 
följt av Asien och Europa. Produkterna säljs 
både via strategiska samarbetspartners, distri-
butörer och direkt till slutkund. 

Moderbolaget är registrerat i Sverige medan 
utvecklingskontoret ligger i Köpenhamn. Lego-
tillverkning sker hos PartnerTech AB i Vellinge. 
Swedbank Robur Fond och Alecta hör till stor-
ägarna i INVISIO.

företaget grundades: 
1999

omsättning 2012:  
43 miljoner

anställda: 30 av 10 
olika nationaliteter

almi skånes insats: 
företagslån  
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PROFILEN uTÅT ÄR LÅG – ETT MEDVETET VAL. 
NIScHFöRETAGET MITTEL MED LILLASySTER 
STATEVIEw, RIKTAR SIG TILL SAKKuNNIGA PÅ 
FjÄRRVÄRMEMARKNADEN. 

Skylten på en anonym byggnad i umeå vi-

sar var två företag i fjärrvärmebranschen 

finns. Affärsidén är utveckling av produk-

ter och tjänster som säkrar och förlänger 

livslängden på fjärrvärmerör. Målgruppen 

är energiverk i Sverige – och en stor inter-

nationell marknad. 

– Hela den kalla världen behöver fjärrvär-

me, säger wille Persson, chef för Stateview. 

Med ett förflutet från byggföretaget  

BPA startades Mittel 1990 av Karl-Gunnar  

Appelblad, Mittels chef. 

I början var de tre som jobbade med re-

noveringar av fjärrvärmesystem. I mitten 

på 1990-talet möttes Karl-Gunnar och wille 

och utvecklingen av produkterna tog fart på 

allvar. 1996 kläcktes idén om TSc-metoden, 

en teknik för skarvning av fjärrvärmerör. ut-

rustningen tog två år att utveckla, med en 

budget på 2,6 miljoner. Produktutveckling 

sker kontinuerligt med hjälp av nätverk med 

tekniker som utbyter erfarenheter och disku-

terar förbättringar. På så sätt utvecklas pro-

dukter som verkligen efterfrågas. 

– Samtidigt ger vi utbildning på våra pro-

dukter, säger wille.

Till TSc-metodens prototyp fick Mittel 

ett villkorslån från Stiftelsen Innovations-

centrum. Och ett lån av Almi Nord och SE-

banken för att ta fram fem kompletta ut-

rustningar. Dessutom stöd från Almi med en 

utvecklingsgaranti och en konsult i samband 

med inträdet på exportmarknaden.

Mittel har fått patent på TSc-utrustningen 

i stort sett i hela Europa, och samarbete har in-

letts med en underleverantör i Holland. Sedan  

tidigare finns kontakter i Finland och Norge 

och intressenter i uSA, Kina och Ryssland. 

Framtiden ser ljus ut, men det har varit 

en lång resa, konstaterar både wille och 

Karl-Gunnar.

– Vi har varit tveksamma en del gånger; 

ett så litet företag som ska konkurrera med 

bolag som ABB. Men det är motgångarna 

som gör att det blir så bra produkter, säger 

Karl-Gunnar. 

mittel

PÅ nÅgRa SeKUnDeR haR oRKanvinDaRna 
FRÅn inFRaFoneS inFRaLjUDSgeneRaToR i 
KRaFTvÄRMeveRKeT BLÅST RenT FöRBRÄn-
ningSPannanS RöKgaSKanaLeR och vÄR-
MevÄxLaRe FRÅn SoT och aSKa. 

Dessa orkanvindar är ljudvågor som byggs upp 
under några sekunder och som har frekvenser un-
der det hörbara ljudets frekvensområde. En för-
bränningspanna eldas vanligtvis med biobräns-
len, sopor, olja eller kol och producerar energi i 
form av ånga och varmvatten. Ångan omvand-
las sedan till el och varmvattnet kan användas 
till fjärrvärme för uppvärmning av bostadshus.  
Infrafones teknik minskar förbrukningen av ånga 
för rengöring av förbränningspannan. För elpro-
ducenterna betyder detta både ökade intäkter och 
lägre kostnader. Rengöring med ånga sliter näm-
ligen på grund av korrosion på rökgaskanaler och 
värmeväxlare som måste bytas regelbundet. Pro-
duktionsstoppen för manuell rengöring blir färre 
då den hålls renare med infraljudstekniken. Tek-
niken ger samtidigt flera miljövinster. Infrafones 
konkurrensfördel, är den beräkningsmodell som 
företaget tog fram för åtta år sedan. Modellen vi-
sar exakt var på förbränningspannan infraljuds-
generatorn ska placeras för att göra mest nytta. 
Den räknar också ut vilken effektstorlek som 
behövs och den mest optimala frekvensen för 
självsvängningen, den resonans som infraljudet 

skapar och som blir till kraftiga luftströmmar.
Infrafone har installerat över 1 000 system i 

världen. Man vill nu öka antalet partners för att 
sprida tekniken och utveckla affärerna med Sve-
rige och norra Europa. De senaste årens tillväxt 
beror på tekniska genombrott och tydligare fokus 
på affärsområdena värmekraftverk och fartyg. 
Almi Invest har tillsammans med Coach & Capi-
tal investerat i Infrafones tillväxtplan.

– Infrafone har bra referenser och en enorm 
teknikhöjd. Stor potential finns för att nå ut på 
en ännu större marknad, säger Åsa Otterlund, In-
vestment Manager på Almi Invest, som arbetar 
med styrelsen och övriga ägare för att sätta de nya 
expansionsplanerna i verket.

Mattias Nyström är nytillträdd vd på Infrafone.
– Att vi kommer från ”miljölandet Sverige” 

och har referensanläggningar hos energiprodu-
center som E.ON och Vattenfall är mycket posi-
tivt för våra kunder. Nu när vi har fått nya ägare 
och en professionell styrelse som aktivt hjälper oss 
med det strategiska arbetet ser jag mycket ljust på 
framtiden, säger han.

Infrafones avsotningsteknik bygger på grunda-
ren Mats Olssons uppfinning från 1978.

– Investeringen för kunderna är mycket lön-
sam. Vårt reningssystem kan återbetala sig själv 
på ett halvt till två år eftersom det ger så många 
positiva effekter, förklarar Mattias.

infRafone

ORKANVINDAR 
GER GRÖNARE EL

företaget grundades: 
2010

omsättning 2012:  
24 miljoner

anställda: 11 som  
jobbar i stort sett heltid, 
mycket extra personal  
vid produktionstoppar 
som jul och påsk

företagslån från almi 
stockholm och risk-
kapital från almi Invest 

MotGÅnGar 
Skapar bra produkter
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elleholm

STÖRST 
PÅ TOMATER

Inspirationen till en konfektyrfabrik fick 

Lisa Ericson, som är agronom, under 

en resa i japan. Små butiker som säljer 

vackra sötsaker i fina förpackningar. Tänk 

att få sväva ut och jobba med alla sinnen, 

skapa något som inte bara är gott utan 

också gör människor glada, tänkte hon.

– Så mycket godis som svenskarna äter 

så behöver jag bara en bråkdel av mark-

naden för att gå runt. Kolor kokad på 

färsk grädde och äkta smör blev det. Och 

ett lån från Almi Stockholm Sörmland.

– Konfektyrfabriken har blivit omskri-

ven i allt från Minnenas journal till New 

york Times. Kolorna finns hos återför-

säljare över hela landet och exporten till 

utlandet är redan igång. Sista halvåret 

har företaget gått med vinst och nu är 

det snart dags att expandera igen.

Efter 31 år i branschen för 
snabbrörliga konsumentvaror 
tröttnade Thomas Lilja och 
sadlade om. 2007 köpte han och 
hans fru Carola en tomatod-
ling utanför Mörrum i Blekinge. 
Almi Blekinge hjälpte till med 
lånet. I dag är Elleholms Tomat-
odling med sina sex hektar un-
der glas näst störst i Sverige.

I Sverige konsumeras cirka tio kilo 
tomater per person och år. Siffran 
stiger samtidigt som den svenska 
produktionen minskat och den 
främsta konkurrensen är importe-
rade tomater från Holland, Spanien 
och Marocko.

Samtidigt med köpet gjorde 
makarna Lilja en expansionsplan 
för en utbyggnad från tre till sex 
hektar, som de presenterade för 
banken. Den innebar en investe-
ring på cirka 30 miljoner kronor. 
En sådan summa klarar man inte 
utan att ta lån. Och tar man lån 
måste man visa vinst men det gör 
svenska jordbruk sällan. Normalt 
investerar jordbrukare i nya ma-
skiner om de får ett överskott och 
slipper därmed skatta för vinsten. 
Men ska man driva ett expansivt 

och lönsamt jordbruk måste man 
våga visa upp bra resultat, berättar  
Thomas.

 Elleholms Tomatodling omsät-
ter cirka 32 miljoner kronor om året 
och har en marginal på lite drygt tio 
procent. Och anläggningen är impo-
nerande – elva fotbollsplaner fyllda av 
tomatplantor, upp till sex meter höga.

– 500 ton per hektar och år skör-
dar vi. Det blir cirka 3 000 ton per år 
eller ungefär 250 000 tomater varje 
dag. För att odla tomater behöver 
man framför allt vatten och värme, 
förklarar Thomas. 

–Vatten finns det gott om här. 
Värme har vi också god tillgång till 
eftersom vi tar vara på spillvärmen 
från Södra Cells fabrik. Vi använder 
oss också av klimatvänlig el fram-
ställd av förnyelsebar råvara. Plan-
torna odlas i mineralull där vatten 
och växtsubstrat tillsätts via auto-
matiska bevattningsanläggningar. 
Överskottet tas om hand och åter-
används. Idag odlas till största delen 
en sorts tomat – Elanto en klassisk 
rund tomatsort.

– Elanto hör inte till de mest pro-
duktiva sorterna, men den smakar 
bäst, säger Carina. 

söta 
pÄRlans konfektYR

Äkta kolor på färsk 
grädde och smör

FOTO: johanna Berglund
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ÖVERTRÄFFAR 
FÖRVÄNTNINGARNA

Almi Invest satsar i företag med stor utvecklingspotential i tidiga skeden, 
som har en tjänst eller produkt som kan skapa jobb och tillväxt. Rol-
len är kompletterande och verksamheten fyller ett glapp på marknaden. 
Investeringar sker alltid tillsammans med privata riskkapitalister, ofta 
regionala affärsänglar, och Almis andel får aldrig överstiga 49 procent. 
Undersökningar visar att nästan hälften av Almi Invests medinvesterare 
inte skulle ha gjort någon investering utan Almis medverkan.

– Det visar att det finns ett behov av en offentlig riskkapitalist med vår 
inriktning, säger Jan Bengtsson vd Almi Invest. Vart tredje bolag som vi 
investerat i har blivit attraktivare för andra investerare. Vi lockar fram 
privat regionalt riskkapital, som därmed investeras regionalt.

Inriktningen är små och medelstora företag som är i ett tidigt skede av 
en utvecklingsfas eller tillväxtfas. Investeringsbeloppen är förhållandevis 
små, ofta i storleken 2 till 4 miljoner kronor. Almi Invest bildades 2009 
med Almi Företagspartner som initiativtagare. Verksamheten är organi-
serad i sju regionala fonder, en anpassning efter EUs så kallade NUTS- 
regioner. Varje fond har, förutom Almi, regionala offentliga delägare.  
Hälften av kapitalet i fonderna kommer från EUs strukturfondsmedel, 

JAN BENGTSSON  VD ALmI INVEST

Under 2012 togs beslut om 50 nya 
investeringar. Almi Invest var där-
med den riskkapitalaktör som gjorde 
flest investeringar på den svenska 
marknaden.

bRanscheR

InvesteRInGsfas

IT/Kommunikation, 34 %
Life Science, 14 %
Industri/Transport, 20 %
Handel, 18 %
Energi/Miljöteknik, 11 %
Övrigt, 3 %

Start up, 17 %
Tidig fas, 38 %
Tidig expansion, 38 %
Moget, 7 %
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Den ambitiösa planen förutsatte en marknadsföring där bud-
skapet nådde ut till företag över hela landet och dessutom att-
raherade det privata riskkapitalet. Här har Almis regionala 
organsation varit ovärderlig, med ett befintligt distributions-
nät och kontaktytor som medförde att verksamheten snabbt 
kunder etableras regionalt. Almis riskkapitalverksamhet har 
även fått stor medial uppmärksamhet vilket bidragit till att 
sprida budskapet. Utmaningarna inför framtiden finns dock. 
Det är viktigt att vi når ut i hela landet. Därför vill man gärna 
utveckla samarbetet i regionerna ytterligare, exempelvis med 
universitet, inkubatorer och andra satsningar i regionen.

Almi Invest har en tajt organisation med ett tjugotal med-
arbetare.

– Vi har lyckats rekrytera personal med mycket god kom-
petens och erfarenhet från riskkapitalbranschen. Det är 
genom egen kompetens vi vinner trovärdighet och kan bli 
en attraktiv ägare för portföljbolagen och en professionell 
och trovärdig partner till privata investerare. En aktör som 
enbart investerar i andra fonder kan aldrig få samma trovär-
dighet, säger Jan.

Under 2012 har det varit en stor belastning på medarbe-
tarna. Över 2 000 propåer har hanterats. Samtidigt växer 
den befintliga portföljen som nu innehåller 119 företag, där 
samtliga förväntar sig en aktiv ägare som bidrar till företagets 
utveckling. En majoritet av portföljbolagen, cirka 95 procent 
är startup eller befinner sig i tidig fas/expansion. Det är en 
bred branschspridning bland portföljbolagen, en viss övervikt 
finns dock inom IT/kommunikation.

ny strukturfondsperiod

EUs strukturfondsperioder är sex år. Men riskkapital låter 
sig inte hanteras i så korta tidsperioder som sex år. De regio-
nala fonderna måste fyllas på annars blir det investerings-
stopp. Efter 2013 startar en ny strukturfondsperiod åren 
2014–2020. Det är viktigt att det inte blir glapp i verksam-
heten när den nya stukturfondsperioden går igång.

– Alla inblandade parter vill bygga vidare på den befint-
liga modellen även under nästa stukturfondsperiod. Affärs-
modellen har ju varit framgångsrik avslutar Jan.

»Vi lever upp till förväntningarna på 
flera sätt. Vi håller den investeringstakt 
som är nödvändig och vi attraherar det 
privata riskkapitalet.«

andra hälften kommer till lika delar från regionala ägare 
och Almi Företagspartner. Planen som lades vid bildandet 
var ambitiös – vid utgången av 2014 ska fonderna vara ful-
linvesterade. Det ställde krav på en hög investeringstakt redan 
från början. Sedan starten har närmare 150 investeringar  
genomförts.

– Vi lever upp till förväntningarna på flera sätt. Vi håller 
den investeringstakt som är nödvändig och vi attraherar det 
privata riskkapitalet. Vi fyller ett glapp på marknaden vilket 
det stora antalet bolag som vänder sig till oss visar. Sist men 
inte minst så ser vi till att Sverige utnyttjar EUs strukturfonds-
medel. Vi är ju faktiskt nettobetalare till EU, det är viktigt att 
vi utnyttjar återflödet av pengar till Sverige och utnyttjar de 
möjligheter som strukturfonderna ger för att skapa jobb och 
tillväxt, säger Jan.
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aDDbIo ab

addbIo ab har utvecklat Zolidd®, 

ett egenutvecklat bioaktivt nano-

lager för ortopediska och dentala 

implantat som frigör bisfosfonat, 

ett benförstärkningsläkemedel. 

bRIcKnoDe ab

bricknodes affärsidé är att ut-

veckla och tillhandahålla en full-

ständig mjukvaruplattform som 

finansbolag kan använda för att 

erbjuda sina kunder en komplett 

internetbank. lösningen täcker 

allt från handel med aktier, fon-

der, inlåningsverksamhet, struk-

turerade produkter, derivat och 

mycket mer. 

DatachassI Dc ab

Datachassi har utvecklat trådlösa 

larmsystem för att skydda trans-

porter av gods av högt värde samt 

förhindra dieselstölder. Datachas-

sis system går att anpassa till de 

flesta kundbehov. Det är enkelt att 

bygga ut och går med fördel att 

integrera i företagets befintliga 

transportinformationssystem. 

eatGooD sWeDen ab

eatGood brinner för att människor 

ska kunna äta den mat de gillar 

utan att fara illa. Därför utvecklar 

och lanserar de lösningarna som 

gör ohälsosam mat mer hälsosam. 

först ut är deras patenterade frite-

ringsmetod utan olja, lightfry. 

euRopean locKeR 

anD tRavel seRvIce ab

european locker and travel servi-

ce (elts) arbetar huvudsakligen 

med förvaringsboxar. elts affärs-

idé är att ställa ut boxar hos kun-

der på koncessionsbasis, det vill 

säga elts äger boxarna och skö-

ter reparation och underhåll. In-

täkterna från boxarna fördelas 

mellan kund och elts. 

fInepaRt sWeDen ab

finepart har en unik process och 

maskin för precisionsvattenskär-

ning: fine abrasive Waterjet (faW). 

funäsDalen beRG & hotell ab 

bolaget bedriver alpin verksamhet 

på funäsdalsberget och är även 

ägare av funäsdalens hotell.

hemchecK sWeDen ab

hemcheck utvecklar produkter med 

syftet att identifiera icke analyser-

bara blodprover i direkt anslutning 

till provtagning. avsikten är att 

minska tidsåtgången från det att 

blodprovet tas till det att analys-

svar ges genom att reducera anta-

let icke analyserbara blodprover.

Icell ab

icell använder sig av tidningspap-

per för att på ett miljövänligt och 

högkvalitativt sätt tillverka cellu-

losaisolering. 

Incoax netWoRKs euRope ab

Incoax levererar lösningar för 

distribution av snabbt bredband 

via fastigheternas existerande 

koaxialkabelnät. Incoax säljer 

idag till bostadsrättsföreningar, 

fastighetsägare och operatörer. 

InfRafone ab

Infrafone ab erbjuder lösningar 

som optimerar sotrenhållning hos 

industriella och marina pannor, 

baserade på infraljudteknologi. 

Därigenom ökar prestanda, till-

gänglighet och livslängd: ”crea-

ting value with infrasound”. 

KlocKtoRnet ab

Klocktornet tillhandahåller en 

mjukvara för att styra digitala 

skärmar inom området digital 

skyltning (digital signage). an-

vändningsområdet sträcker sig 

från reklam till ren informations-

givning om till exempel avgångs-

tider på en flygplats. 

lumenRaDIo ab

lumenRadio har utvecklat en 

teknik som gör det möjligt att 

trådlöst styra armaturer i allt från 

scenbelysning, belysning av 

byggnader, inomhusbelysning till 

gatlyktor.

mancx & moRe ab

mancx är ett mjukvaruföretag som 

tagit fram en betalningsplattform 

för att köpa och sälja affärsspecifik 

information online. Den säljs via 

den egna plattformen, mancx.com, 

eller i partnerskap med internatio-

nella partners, som professionella 

nätverk/sociala nätverk och/eller 

andra Q&a-tjänster, som redan har 

omfattande distributionskanaler. 

maRsblaDe ab

marsblade utvecklar innovativa 

sportprodukter inom områdena 

inlines, isskridsko och längdskid-

bindningar. 

mIcRopos meDIcal ab

micropos har utvecklat Raypilot, 

som är ett av två godkända sys-

tem i världen som kan positionera 

en invärtes cancertumör i realtid 

under strålbehandlingen. potenti-

alen med systemet är att öka möj-

ligheten att bota patienten och 

samtidigt ge en snabbare behand-

ling med färre biverkningar.

m. mattssons meKanIsKa ab

m. mattssons mekaniska arbetar 

med kvalificerad maskinbearbet-

ning av gjutgods till svensk och 

utländsk verkstadsindustri. 

huvudverksamheten utgörs av 

bearbetning av komponenter i 

stålgjutgods av detaljer till last-

bils-kranar och skogsmaskiner.

Några av våra 
NyiNvesteriNgar 2012
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tReehotel

treehotel, som är beläget i harads 

vid luleälven, erbjuder exceptio-

nell boendeupplevelse i moderna 

arkitektdesignade trädrum till kun-

der från hela världen. Konceptet, 

som har vunnit priser och interna-

tionell massmedial uppmärksam-

het, bygger på filmen ”trädälska-

ren” av jonas sehlberg augustsen 

och har välkomnat gäster sedan 

sommaren 2010. 

ZoomabIlIty ab

företaget utvecklar och säljer un-

der varumärket [zoom]camp ter-

ränggående, eldrivna enmansfor-

don som skapar rörelsefrihet och 

användarglädje. 

ZoRDIx enteRtaInment 

Zordix entertainment ab äger rättig-

heterna för aqua moto Racing 3D 

och snow moto Racing ab på platt-

formen nintendo 3Ds. spelen, som 

släpps under våren 2013 i europa 

och nordamerika, är utvecklade av 

Zordix ab och Dohi sweden ab. 

opeRa & co ab

opeRa & co designar och säljer 

tidlösa smycken i silver och guld 

med unika former, gediget hant-

verk och hög kvalitet genom bu-

tiksåterförsäljare i juvelbranschen. 

opeRa & co finns i ett alldeles 

eget segment av juveler som 

marknaden tidigare saknat. 

oss-Q ab

oss-Q ab är ett medicinteknikbo-

lag inom ortopedi som har utveck-

lat en ny typ av implantat för ben-

läkning. Den första produkten är 

ett implantat som kallas mosaik 

custom Device och som används 

vid rekonstruktion av skallben. 

produkten baseras på forskning 

från Karolinska universitetssjuk-

huset och uppsala universitet. 

pRomobucKet ab

promobucket riktar sig mot re-

klambyråer och dess slutkunder i 

sme segmentet. tjänsten under-

lättar för anställda och leverantö-

rer att komma åt marknadsmate-

rial och kunna redigera det på ett 

enkelt sätt.

QlusteR ab

Qluster är en mobilapplikation 

som samlar alla kundklubbar på 

ett ställe. Kunden kan administrera 

sitt medlemskap och ta del av 

klubberbjudanden direkt i mobilen. 

Kunden har också möjlighet att 

samla bonuspoäng, ha koll på sal-

dot och aktuella erbjudanden samt 

utnyttja återbäringar och kupong-

er i kassan utan klubbkort eller 

papperskuponger. anslutna butiks-

kedjor får en ny marknadsförings-

kanal där man lätt kan komma 

närmre kunderna.

Ramsele chaRK ab 

bolaget tillverkar och säljer loka-

la charkuteriprodukter av hög 

kvalitet, utan onödiga tillsatser. 

Kunder är butiker, restauranger 

och storhushåll i framför allt mel-

lersta norrland. tillverkningen 

sker i trångsviken. 

ReZtaRt

Reztart är en mellanmålsprodukt 

som innehåller en unik samman-

sättning av komplett protein, 

nyttiga fibrer, långsamma kolhy-

drater och essentiella fettsyror. 

Det ger näring för att optimera 

cellernas funktioner, en jämn 

blodsockernivå, energi för att 

prestera hela dagen samt för en 

snabbare återhämtning.

 

Roxen holDInG ab

Roxen har utvecklat webbasera-

de redaktionella system samt pu-

bliceringssystem som ger tidning-

ar möjligheten att effektivisera 

produktionen. Roxens system kan 

hantera information i många ka-

naler vilket ger möjligheten att 

publicera en ny upplaga i tryck, 

på webben och på mobila platt-

formar, utan att behöva lägga tid 

på formatering och editering. 

sml InstItute ab

sml Institute abs affärside är att 

erbjuda sälj- och serviceintensiva 

företag och organisationer en 

kvalitetssäkrad totallösning för 

kompetensutveckling av personal 

och chefer med mätbara resultat. 

Den görs på plats med verksam-

hetsanpassad utbildning och trä-

ning över tid i realmiljö med hjälp 

av ipad och anpassade appar.  

solaRWave ab

solarWave ab utvecklar och säljer 

produkter för kemikaliefri rening 

av dricksvatten. systemen bygger 

på beprövad teknik och försörjs 

med solenergi. vattnet tas från flo-

der och sjöar eller från befintliga 

borrhål och vattenledningar. 

tanomeD ab

tanomed är ett medicintekniskt 

företag med fokus på att utveckla 

produkter som behandlar och fö-

rebygger vanlig förkylning. före-

taget äger produkterna tango 

och tango nasal. 

tempus 

InfoRmatIon systems ab

malåföretaget tempus tillhanda-

håller ett etablerat system för när-

varoregistrering, speciellt anpassat 

för förskole- och fritidsverksamhet. 

systemet ger en rad verksamhets-

fördelar inom planering, uppfölj-

ning, kommunikation och adminis-

tration samt bidrar till att förbättra

verksamheten hos den centrala 

förvaltningen.

Almi Invest är det riskkapitalbolag som gör flest investeringar i 
Norden. Under 2012 gjordes 50 nya investeringar och sedan Almi 
Invest bildades har sammanlagt 164 investeringar genomförts.



Bioteknikföretaget Denator är först i världen med 
att lyckas kvalitetssäkra biologiska vävnadsprover 
och vätskor utan vare sig nedfrysning eller kemi-
kalier. Den patenterade tekniken, som går ut på 
att använda en homogen värmepuls för att blixt-
snabbt stabilisera provet, möjliggör effektivare 
diagnostik och läkemedelsutveckling. Ledande 
forskare har under det senaste året redovisat  
resultaten i de mest prestigefyllda tidskrifterna på 
området. Sedan instrumentet kom på marknaden 
2008 har försäljningen till forskningsinstitutio-
ner, läkemedelsföretag och biobanker tagit fart.  
Huvuddelen går på export, i nuläget till 19 länder. 
Nästa utmaning blir att sälja in systemet till sjuk-
husen och kliniska prövningar.

I fjol gick Almi Invest in som ny investerare i 
Denator tillsammans med Novo Seeds, ett inves-
teringsbolag under Novo A/S med fokus på life 
sciencebolag i tidigt skede. Befintliga ägare och ett 
antal affärsänglar deltog också i investeringsrun-
dan. Johan Crona, investment manager på Almi 
Invest och ny styrelseledamot i Denator, är impo-
nerad av bolagets utveckling.

– De har en banbrytande teknik och kon-
kurrenterna är inte i närheten av den nivå och 
precision som Denator uppnår med sitt system. 

Försäljningen pekar stadigt uppåt och marknads-
möjligheterna är overkligt stora. Nästa steg är att 
sälja in instrumenten för diagnostik och då blir 
alla sjukhus i världen en potentiell kund.

Att få in Almi Invest som finansiär betyder 
mycket för bolaget, framhåller Olof  Sköld, vd på 
Denator.

– När vi presenterar oss för kunder och sam-
arbetspartners utanför Sverige ger det en extra 
tyngd med en statlig finansiär. Kapitalinjektionen 
gör det nu möjligt för oss att vidare stärka våra 
expansionsplaner. 

Det numera Göteborgsbaserade företaget 
grundades 2005 som en spin-off till Uppsala 
Universitet, Karolinska institutet och Chalmers 
Tekniska Högskola. Grundare var Olof tillsam-
mans med sin bror Karl och hans doktorandkol-
lega Marcus Svensson som anställdes i bolaget. 
I sitt forskningsarbete kring Parkinsons sjukdom 
hade de upptäckt att nedbrytningen av protei-
nerna i vävnadsproven gick så fort att resultaten 
inte kunde analyseras. 

– Så fort patienten har lämnat sitt prov börjar 
enzymerna tugga i sig proteinerna. Vid uppti-
ning av frysta prover förändras proteinerna ännu 
fortare, och när kemikalier tillsätts är risken att 
provet kontamineras och försvårar analysen, för-
klarar Olof. Vår lösning med värmepuls var ett 
radikalt nytt tankesätt i början på 2000-talet.

RÄTT DoSeRing MeD DenaToR

Med tiden har nedbrytningen av vävnadsprover 
blivit ett mer uttalat problem bland forskarna. De-
nators system ses därför som ett genombrott på om-
rådet. Med den snabba stabiliseringen ökar möjlig-
heterna att upptäcka biomarkörer som visar på olika 
sjukdomar i ett tidigt stadium. Med bättre kvalitet på 
proverna underlättas också arbetet att ta fram nya 
mediciner och förstå vilken dosering som krävs.

Denators system ryms i en vit plastlåda. Vid 
varje provtagningstillfälle används ett plastkort 
som är en förbrukningsartikel. Vävnadsprovet 
läggs omgående på plastkortet och täcks med ett 
teflonhölje innan det vakuumförpackas. Sedan 
förs det in i lådan och hettas upp till 95 grader 
i en snabb puls. Metoden gör att nedbrytningen 
genast avstannar, proteinerna förblir intakta. För-
utom att provet hålls stabilt är det en fördel att alla 
prover kan tas på exakt samma sätt.

Med hjälp av kunddriven forskning och sam-
arbeten med forskare i hela världen utvecklas hela 
tiden nya applikationer för teknologin. I år siktar 
Denator på att prelansera sin första produkt för 
blodprover.
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denatoR

En revolution för 
tidig upptäckt av 
sjukdomar
företaget grundades: 
2006

omsättning 2012:  
3,1 miljoner

anställda: 14

almi Invests insats: 
Riskkapital
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För att öka lönsamheten för sin webbaserade tjänst beslutade 
Dapresy AB att byta spår från en konsultdriven till en mer 
produktfokuserad verksamhet. Tidigare hade Norrköpings-
företaget specialiserat sig på att sälja skräddarsydda mjukva-
rulösningar för att kunderna enkelt skulle kunna visualisera 
data från marknadsundersökningar. Men, att driva och un-
derhålla hundratals unika IT-system var personalkrävande 
och inte rätt väg att låta företaget växa insåg grundarna. I 
stället valde de att använda all uppbyggd erfarenhet och kun-
skap för att utveckla en standardplattform. Omvandlings-
processen var nästan färdig när Almi Invest för första gången 
tittade på bolaget.

– Upplägget passade oss bra eftersom vi är intresserade av 
skalbara affärsidéer. Omsättningen visade att de hade nått 
ut bra på den nordiska marknaden och vi såg potentialen att 
de skulle kunna växa på den internationella marknaden. Vi 
fick också stort förtroende för bolagets ledning, säger Björn 
Persson, investment manager på Almi Invest. 

Under 2011 sedan Almi Invest hade kommit in som ägare 
tillsammans med riskkapitalbolaget Fyrvakten, öppnade Da-
presy säljkontor i London och Frankfurt. Försäljningen av 
den nya programvaran Dapresy Pro för professionella mark-
nadsundersökare började ta fart ordentligt. 

– Den stora vinsten var att varje ny kund inte kostade 
något extra. I fjol lyckades vi dubbla antalet kunder och vi 
växte med 47 procent samtidigt som de fasta kostnaderna 
minskade rejält. Det är resultatet av att Almi Invest kom in 
med kapital och kompetens, säger Torbjörn Andersson, vd 
och grundare av Dapresy.

Ledningen för Dapresy har haft ett nära samarbete med 
Björn Persson som numera sitter i IT-företagets styrelse. Från 
närområdet hämtades ytterligare två nyckelpersoner med stor 
erfarenhet från affärssystemsidan och internationalisering.

– Vår nya kompetenta styrelse har hjälpt oss att vrida och 
vända på alla frågor för att sedan ta balanserade beslut. Som 
entreprenör är det lätt att man ibland går för fort fram och 
sedan måste man backa och göra om. 

Från att ha varit inriktad på den lokala marknaden har 
Dapresy för närvarande kunder i ett 30-tal länder över hela 
världen. Företaget som verkar inom ”software och service” 
har en omsättningsfördelning på 75 procent för licenser och 
25 procent för konsulttjänster.

– Omorganisationen innebar ett halvårs stålbad. Innan 
vi hade kommit igång med licensförsäljningen för vår stan-

dapResY

Systemet 
för datapresentation 
erövrar världen

företaget grundades: 
1999

omsättning 2012:  
16,1 miljoner

anställda: 20

företagslån från  
almi östergötland och risk-
kapital från almi Invest

dardplattform var det ganska 
tufft. Nu är det betydligt roligare 
att blicka framåt. Drygt 60 procent 
av våra intäkter är kontraktstjänster 
som förnyas varje år. Det innebär att 
halva årsbudgeten redan är säkrad.

När Almi Invest gick in som investe-
rare var huvudspåret att sälja applikatio-
nen Dapresy Pro till marknadsundersök-
ningsbolag som i sin tur sålde den vidare till 
sina kunder. 

– Nu har Dapresy börjat sälja direkt till 
många av dessa större slutkunder. Här ser vi en 
stor expansionspotential. Det känns väldigt posi-
tivt, säger Björn Persson. 

Bolaget står idag inför en ny kapitalanskaffnings-
runda sedan det blivit aktuellt att öppna dotterbolag 
i USA. 

– Vi har så många förfrågningar från USA att vi inte 
hinner med att göra avslut i samma takt. Planerna på ett 
dotterbolag tog fart när vi på en mässa i London fick vi kon-
takt med ett par entreprenörer med stor erfarenhet från bran-
schen. De önskade ta nästa steg i sin karriär och jobba vidare 
med Dapresy. Vi tror att det blir en jättebra lösning och räk-
nar med att öka vår omsättning med ytterligare nio miljoner 
2013 om alla bitar går i lås, säger Torbjörn.



A L M I  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 1 2

ALMI INVEST /  cASE

30

oSS-Q aB haR UTvecKLaT en heLT ny TyP av iMPLan-
TaT FöR BenLÄKning MeD FoKUS PÅ SKaLLKiRURgi. 
TeSTeR av iMPLanTaTeT viSaR aTT DeT MinSKaR 
RiSKen FöR FRaMTiDa KoMPLiKaTioneR, viLKeT 
öKaR PaTienTeRnaS LivSKvaLiTeT och DRaR neR 
SjUKhUSenS KoSTnaDeR.

 

Materialet liknar ben i sin kemiska sammansättning och 
har läkande egenskaper som ger bra bentillväxt.

– Risken för att misslyckas med implantatet 
är liten i jämförelse med de konventionella 
materialen plast och metall, som an-
vänds i dag. Den stora skillnaden är att  
patienternas ben, med vår lösning 
växer ihop med materialet och alltså 
blir en del av implantatet, berättar 
OSS-Q:s vd, Bo Qwarnström.

Bakom innovationen står flera 
personer. Kirurgen Tomas Engs-
trand är initiativtagare. Han kon-
taktade sedan materialprofessor 
Håkan Engkvist och medarbetarna på 
Ånströmlaboratoriet, Jonas Åberg och  
Jan Bohlin. Tillsammans, med sina 

olika kompetenser, utvecklade de 
implantatet. 

Företaget OSS-Q grundades 
i februari 2011 och hade från 
början med sig Uppsala uni-
versitets holdingbolag. Under 

2011 träffade Bo 25 potentiella 
investerare, men han identifierade 

tidigt Karolinska Development som 
en idealisk framtida samarbetspartner. 

– Senare samma år var vi mycket glada 
att Almi Invest också gick in i ägargrup-

pen och finansieringen konkluderades i 
februari 2012.

Bo konstaterar att det finns en stor 
marknad för implantatet och andra 
produkter som företaget håller på att ut-
veckla och söka patent för. 

– Vi har valt att först marknadsföra 
oss i Sverige och har redan sett att intres-
set är stort även i övriga Skandinavien. 

Nästa steg efter det är Tyskland. 

baRista

Kaffe som 
förbättrar världen
– Vi vill förbättra världen genom kaffe, säger företagets vd 
Björn Almér.

För fem år sedan startade Björn, Nina Forsberg och  
Maria Andersson Barista Fair Trade Coffee. Då var de kol-
legor hos ett annat kaffeföretag.  

– Vi ville satsa på ekologiskt fairtrade kaffe, men när det 
inte fanns något intresse från ägarna valde vi att starta en 
egen kedja, berättar Björn. Den första kaffeshoppen öppna-
des i Uppsala. På bara två månader skissade trion fram kon-
cept, logotype, inredning och fick kontakt med en kaffeod-
lare som tillverkar och säljer det kaffe man vill servera. Hos 

oss-Q

REVOLUTIONERANDE 
IMPLANTAT

HOS BARISTA KAN MAN DRIcKA 
FAIRTRADEPRODucERAT OcH 
EKOLOGISKT KAFFE. OcH SAM-
TIDIGT GE ETT BARN I ETIOPIEN 
MöjLIGHET ATT GÅ I SKOLAN. 
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Barista ska bara Fairtrade-producerat 
kaffe, the och ekologisk mat serveras. I 
allt man gör försöker man ha miljö och 
ansvar som utgångspunkt.

– Målet är att förändra världen. Det 
låter kanske mer som hjärta än hjärna, 
men för oss är det viktigt att tänka på 
att vi bara har ett jordklot, att det vi 
serverar ska vara hållbart samtidigt 
som det är kommersiellt.

I dag finns det sexton caféer från 
Umeå i norr till Malmö i söder.  

– De första fem åren har varit gan-
ska tunga. Det tar tid och kostar peng-
ar att bygga upp en verksamhet, men 
nu känner vi att vi är på rätt väg och vi 
har bevisat att konceptet fungerar. Allt 
fler kunder som vill ta ansvar väljer oss.

Ägarna har satsat tid och pengar i 
verksamheten, och är tacksamma för 
att Almi Invest och Almi Skåne har bi-

dragit med både kapital och kompetens.
– De har visat tålamod och i början 

var det väldigt viktigt med förmånliga 
lån. Vi har uppskattat det, säger Björn. 

Framtiden ser ljus ut. I höst kom-
mer fler caféer att starta och allt mer 
pengar till skolor i Afrika rullar in. 
För varje kaffekopp som man säljer 
går två kronor till en lunch för ett barn 
i Etiopien. Allt sker via FN, där Björn 
sedan länge har ett engagemang. Hit-
tills har man dragit i gång en skola för 
över 900 barn.  

–Vi kommer också att försöka börs-
introduceras 2017. Att konsumera 
schysst är något som är här för att 
stanna, konstaterar Björn.

främsta drivkraften är att vara 
miljömedvetna och att arbeta med 

socialt ansvar för en bättre värld.

Stefan och hans kollegor vill ta 
vara på nästa fas i utvecklingen 
inom denna spännande bransch.

Genom Bricknodes system kan små och 
medelstora värdepappers-, bank- och  
finansbolag tillhandahålla och hantera sin 
egen internetbank. Lösningen täcker allt 
från handel med aktier, till fonder och in-
låningsverksamhet med mera.

– Vi effektiviserar kundernas processer. 
Med vår plattform kan företagen jobba 
på ett mer kostnadseffektivt sätt berättar  
Stefan Willebrand, som är operativt ansva-
rig och ordförande i Bricknode.  

Ett exempel som företagets system ger 
kunderna är att de slipper ha flera externa 
kopplingar till börser runt om i världen. 
Med Bricknodes plattform behövs bara en 
”pipa” som hanterar allt.    

Stefan och hans kollegor såg tidigt 
en bransch där det finns stora behov av 

moderna lösningar. Personerna bakom 
Bricknode drog igång verksamheten 
2004, under ett annat företagsnamn, när 
de byggde sin första handelsplattform. 
Omkring år 2010 var tiden mogen för att 
gå vidare i ett nytt företag – som då namn-
gavs till Bricknode.

– Jag ville fokusera vidare på vår tek-
nologi och sålde större delen av mitt första 
företag till riskkapitalister från Schweiz. 
Sedan investerade jag eget kapital i Brick-
node där Almi Invest nyligen investerade 
tillsammans med andra investerare.

Möjligheterna till stark tillväxt ser 
ljusa ut för Bricknode eftersom företaget 
har en affärsmodell som är internationellt 
förankrad med potentiella licenstagare i 
hela världen.

bRiCknode 

NYTÄNKARE I 
FINANSVÄRLDEN
BRicKnoDe UTvecKLaR FinanSieLLa MjUKvaRUPLaTTFoRMaR i FoRM av 
hanDeLSSySTeM. BLanD KUnDeRna MÄRKS FinanSBoLag och DeRaS SLUT-
KUnDeR. BRicKnoDe ByggeR Sina PRoDUKTeR MeD SiKTeT inSTÄLLT PÅ en 
gLoBaL MaRKnaD – DÄR Man haR SToRa MöjLigheTeR aTT LycKaS.
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ANDREAS UHMEIER  CHEF INNOVATIONSRåDgIVNINg

I 
oktober 2012 presenterade regeringen sin nationella innovationsstrategi. 
Den har utarbetats i bred dialog med många aktörer. En av dessa var 
Almi. Ingen enskild aktör har kunskap och resurser nog för att ta det 
övergripande ansvaret för Sveriges innovationsförmåga. Därför är det 
viktigt med fortsatt samordning mellan olika aktörer. Almi har en viktig 
roll i detta arbete.

– Den nationella innovationsstrategin är mycket bra. Den har fått kritik för 
att vara alltför övergripande, men det ligger ju i sakens natur. Nu är det viktigt 
att vi, och andra aktörer, jackar i den nationella strategin med egna innova-
tionsstrategier, säger Andreas Uhmeier chef för Almis Innovationsrådgivning. 

almis innovationsstrategi

Parallellt med regeringens nationella innovationsstrategi har Almi arbetat fram 
en anpassad innovationsstrategi. Alla innovationsrådgivare har bidragit i arbetet 
och en viktig utgångspunkt har varit att involvera och samverka med andra aktö-
rer. Ambitionsnivån är att 1000 innovativa idéer årligen ska kommersialiseras ge-
nom Almis innovationsverksamhet på sikt. Fokus i strategin ligger på att beskriva 
Almis kundorienterade process för innovationsprojekt. 

– Vi inför nu en ny projektmodell i syfte att stödja kunden med rådgivning, 
nätverk och finansiering.  För att enkelt kunna definiera ett tydligt gränssnitt 
till andra aktörer vill vi gärna ha en enhetlig projektmodell  i hela innovations-
systemet, säger Andreas.

Sveriges innovationsförmåga är avgörande för att vi 
ska kunna möta de globala utmaningarna och öka vår 
konkurrenskraft. Därför behövs ett innovationssystem 
som ger alla bärkraftiga idéer möjlighet att utvecklas.

alMiS definition  
av innovation

almi utgår från den definition som 
oecD tagit fram i oslomanualen.

”Införandet eller genomförandet 
av en ny eller väsentligt förbätt-
rad vara, tjänst eller process, nya 
marknadsföringsmetoder eller 
nya sätt att organisera affärsverk-
samhet, arbetsorganisation eller 
externa relationer.”

med begreppet innovation avser 
almi innovationer som kan stödjas 
med särskild innovationsfinansie-
ring. vi använder begreppet enligt 
oslomanualens definition, med 
nyhetskravet nytt för världen eller 
nytt för marknaden. Dessutom 
ska utvecklingen av innovationen 
drivas i projektform. 

iNNovatioNsstrategi 

Skapar 
SaMSYn 
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tv4 
lockade MÅnGa 
uppfinnare

Under hösten 2012 sändes pro-
grammet Uppfinnarna. Almi 
fick tidigt frågan om att vara 
med och bidra med expertkom-
petens.

Karolina Borg jobbar i van-
liga fall som innovationsrådgi-
vare på Almi Jönköping. Men 
under inspelningen av Uppfin-
narna fick hon rycka in som ex-
pert hos tv-produktionsbolaget 
Meter Television. En av hennes 
uppgifter var att gå igenom och 

bedöma de ansökningar som kommer in till Uppfinnarna.
– De speglar faktiskt min vardag som innovationsrådgi-

vare väldigt väl, säger Karolina. Det var alla möjliga typer 
av människor som sökte till tävlingen, framför allt med lös-
ningar på vardagsproblem. Och de kommer från alla delar 
av landet. 

Under Martin Timells ledning kunde vi följa program-
met under hösten. Steg för steg gallrades uppfinnare bort 
och till slut återstod endast fyra stycken. Finalen direktsän-
des från Tekniska Museet i Stockholm, då hade den kom-
petenta och underhållande expertjuryn ett tufft jobb. Den 
slutliga vinnaren blev Lundaforskaren Charles Walther 
som uppfunnit ett nytt instrument som gör det enklare att 
ta vävnadsprov från misstänkta cancertumörer.

Modellen består av fyra projektfaser som samti-
digt är innovationsrådgivningens fyra erbjudan-
den mot kund. Projektmodellen kan brytas ned 
ytterligare till sju etapper, där man i varje etapp 
fördjupar sig inom marknad, erbjudande och 
verksamhet. Modellen utvecklades i nära samar-
bete med Innovationsbron.

Almis innovationsrådgivare har en tydlig roll 
som processledare under kundens resa från inno-
vativ idé till framgångsrik kommersialisering. I 
rollen ligger att ha en god kännedom om övriga 
aktörer i innovationssystemet, samt att känna till 
olika finansieringsalternativ som finns internt 
och externt, för att kunna lotsa kunden till rätt 
aktör vid rätt tidpunkt.

– Med 45 innovationsrådgivare över hela lan-
det har Almi en ledande roll. En del av syftet med 
vår strategi är att samordna innovationssyste-
met. Vi inbjuder till samarbete och ser gärna att 
projektmodellen sprids och används av andra 
aktörer där alla erbjudanden relateras till denna 
modell, säger Andreas.

Fler rådgivningstillfällen under 2012

Under 2012 ökade antalet kunder i innovations-
rådgivningen med 19 procent. Innovationspro-
jekt fick finansiering om totalt 100 miljoner kr, 
fördelat på 76 miljoner kr i Innovationslån och 
24 miljoner kr i Förstudiemedel.  Under 2012 
fick Almi ett extra tillskott om 25 miljoner kro-
nor i riskavtäckningsmedel. 

– Det finns ett stort behov runt om i landet, 
så tilldelningen har fullgjort sitt syfte. Vi skulle 
gärna se en varaktig och tydlig struktur för 
offentlig innovationsfinansiering. Därigenom 
minskar man beroendet av öronmärkta tillfäl-
liga program som tenderat att vara otydliga och 
med bristande kontinuitet, säger Andreas.

Almi fungerar även som distributionsnät för 
andra aktörer. Det gäller framför allt så kallade 
Produktutvecklingsmedel som Tillväxtverket 
ansvarar för. Här hanteras många ansökningar 
med hjälp av Almis innovationsrådgivare i part-
nerskap med andra regionala aktörer. Andra 
exempel är Mikrofinansiering av unga inno-
vatörer (Vinnova+Tillväxtverket), Immaterial-
rättscheckar (Vinnova+PRV) och Innovations-
checkar (Vinnova).

– Det finns en global konkurrens och det är 
många som snabbt kopierar koncept från andra. 
Därför gäller det att vi ständigt är innovativa för 
att ligga i framkant. Vad som verkligen behövs 
är att fler tar vara på sina idéer och driver dem 
till kommersiella framgångar. Där fyller vår 
finansiering och rådgivning en viktig funktion, 
avslutar  Andreas.

läkaren charles Walther vann finalen i tävlingen ”uppfinnarna”.

karolina borg,  
innovationsrådgivare.
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phi (phase hologRaphiC imaging)

Mikroskopet 
som utvecklar 
cancer-
forskningen

Datagenererad illustration av cancertumör.
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Å
ret därpå tog Phase Holographic Imaging, PHI AB, beslutet att 
inrikta sig på mikroskop för analys av cellkultur. 

– Tekniken är överlägsen just när det gäller att titta på celler 
som ju är transparenta. I vanliga mikroskop syns cellerna bara 
om de färgas, vilket så småningom leder till att de dör. Med 
vårt mikroskop kan man titta på levande celler vid flera tillfäl-

len för att se hur de utvecklas över tid. För cancerforskare är det en stor fördel att 
kunna följa förloppet. 

I samband med vidareutvecklingen av de holografiska mikroskopen bidrog 
Almi med ett första innovationslån. Under årens lopp har det blivit fyra lån, varav 
tre är aktiva. Det var en viktig källa till finansiering i det skedet. Att få banklån är 
inte så lätt för ett nystartat företag, tillägger Peter.  

– Vi tror på tekniken och på bolagets kompetenta ledning och ägare. Utma-
ningen har varit att få ner tekniken på en mer kommersiell skala. Som det nu ser 
ut har de goda chanser att gå i mål. Den senaste generationens mikroskop är bil-
ligare och företaget tittar på olika möjligheter för att få ut ännu större volymer på 
en internationell marknad, säger Jacob Möller, finansieringsrådgivare på Almi.

För närvarande för PHI diskussioner med ett flertal intressenter. Ägarnas 
ambition är i första hand att komma överens med något av de större life science 
tool-bolagen om ett globalt distributionsavtal.

– Hittills har vi mest sålt till de större forskningsstationerna över hela världen. 
Nu har vi tagit fram ett mikroskop som kommit ner så pass i pris att det är tänkt 
för den enskilde forskaren på universitet och läkemedelsbolag. Tyngdpunkten på 
vårt arbete ligger allt mer mot marknadsföring, säger Peter.

För forskare som studerar stamcellsodlingar är det en stor fördel att kunna 
fotografera små och levande objekt tredimensionellt i en enda exponering. Det 
är bara möjligt med mikroskop som bygger på holografisk teknologi. Nu går det 
att räkna celler, studera deras area, tjocklek och volym samtidigt som all data 
samlas i mikroskopets mjukvara. Dessutom blir bilden skarpare jämfört med 
traditionella lösningar. 

– Tekniken lämpar sig också för att göra bildserier tagna under en viss tid. 
Genom att sätta ihop dem skapas en filmsekvens som visar hur cellerna både rör 
och delar sig, förklarar Peter.

Företaget står nu inför en ny finansieringsrunda.
– Min förhoppning är att det är den sista och att PHI i kraft av den ska gå mot 

ett positivt kassaflöde, säger Peter.

företaget grundades: 2004

omsättning 2012:  
cirka 3 miljoner kronor

anställda: 6

almi skånes insats: 
Innovationslån i 6 omgångar,  
innovationsrådgivning samt introduktion  
till almi skånes nätverk av affärsänglar  
”Delfinerna”. 

De vanliga, optiska mikroskopen har flera begränsningar. 
Ett problem som måste lösas, tänkte lundaentreprenören 
Peter Egelberg som hade arbetat med mikroskopering i 
många år. Under 2001 bestämde han sig för att testa sin idé 
om att skapa digitala hologram i mikroskopen istället för de 
traditionella bilderna. Det visade sig bli en lyckträff. Tre år 
senare hade Peter tillsammans med forskare vid Lunds tek-
niska högskola tagit fram en fungerande prototyp. Projektet 
bolagiserades och lockade ett antal investerare.
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3h biomediCal

CELLER FÖR 
FORSKNING
I Uppsala Science Park vimlar det av celler, 
runt 140 av människokroppens cirka 200 cell-
typer samt ett antal produkter baserade på 
djurceller. Företaget 3H Biomedical utveck-
lar, producerar och säljer cellodlingssystem 
för forskning. Företaget erbjuder också cell-
hotellservice, tjänster för cellodling och cell-
baserade tester.

Kunderna är läkemedels- och bioteknik-
företag och universitet. De cellbaserade pro-
dukterna används för att undersöka toxicitet 
och kvalitet av läkemedel eller för att utveckla nya 
läkemedel. För kosmetikaindustrin blir Biomedicals 
cellodlingssystem ett attraktivt alternativ till djurförsök 
allergitestning. 

Grundaren och vd:n Mallen Huang kom från Kina som 
gästforskare i slutet på 80-talet. Redan innan företaget star-
tade sökte hon patent för cancervaccin. I egenskap av ung 
och lovande forskare fick hon anslag av Cancerfonden. Och 
med stöd från Innovationsbron, Almi, Uppsala Innovation 
Centre (UIC) och Connect kunde vaccinet vidareutvecklas. 
Det finns även ett europeiskt patent för vaccinet som be-
handlar leukemi. 

– Vi söker aktivt en samarbetspartner och målet är att hit-
ta en lösning kring utlicensiering för vaccinet, säger Mallen. 

Fokus för Biomedical ligger nu i stället på laboratorie-
cellodling. Efterfrågan har varit stor från första början.
Djurförsök ansågs inte längre etiskt korrekt och sedan dess 
har marknaden bara vuxit. Det är väldigt intressant att 
stödja forskare i deras arbete med att utveckla nya behand-
lingsmetoder och läkemedel.

Mallen har deltagit i flera av Almis coach-
ningsprogram, bland annat Steps to Export i 
samverkan med Exportrådet. Biomedical säljer 
mer än 60 procent av produktionen på export.

– För ett litet företag är det väldigt viktigt med 
goda råd. Jag har haft kontinuerlig kontakt med 
Almi och har lärt mig något nytt varje gång. 
Dessutom använder jag mallarna från deras 
hemsida, till exempel för budget och likviditet. 

Camilla Ahlsson, affärsrådgivare på Almi tycker 
att Mallen Huang är en förebild inom sitt område.

– Mallen är en verklig entreprenör. Hon är am-
bitiös och öppen för att ta hjälp för att utveckla 
sitt företag. När hon kom till Sverige kunde hon 
inte svenska och hade inget kontaktnät och nu 
driver hon ett företag med anställda i en komplex 

bransch. 3H Biomedical har alla förutsättningar att bli ett 
riktigt stort företag. 

Företaget är ledande inom sin bransch i Sverige, och när 
den dåvarande näringsministern Maud Olofsson häromåret 
var ute på sin ambassadörsturné valde hon att besöka Mal-
len i Uppsala. 

– Det är väldigt roligt att vi har fått vara en del i företagets 
utveckling under en längre tid och i flera faser, från innova-
tion till exportstrategier, säger Camilla.  

För närvarande har Mallen en affärscoach med fokus på 
internationalisering via Framtidsdialog Internationalisering 
och hon deltar också som adept i Almis Mentorprogram. 

Mallen tycker att programmen ger mycket 
kunskap och att hon därmed kan undvika 
många misstag på vägen.

– Man behöver all hjälp man kan få för 
att klara morgondagens utmaningar. Jag tror 
att cellterapi, eller stamcellstransplantationer 
kommer att bli stort i framtiden. Då får vi rik-
tigt mycket att göra.

företaget grundades: 
2004

omsättning 2012:  
cirka 4,5 miljoner kronor

anställda: 5

almi uppsalas insats: 
Innovationsrådgivning 
(2004), företagslån  
(2005), produktutveck-
lingsmedel (2007), steps 
to export (2008), fram-
tidsdialog och företags-
coach (2009), adept i 
almis mentorprogram 
(2012), framtidsdialog  
Internationalisering 
(eu-finansierat projekt 
med externa coacher 
inkopplade) (2013)
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inoM PRoceSSinDUSTRin FinnS eTT 

SToRT Behov av aTT KUnna MÄTa 

oLiKa vÄTSKoR FöR aTT FöRBÄTTRa 

KvaLiTeTen, BLi LönSaMMaRe och 

MiLjövÄnLigaRe. oFTa hanDLaR DeT oM 

STaRKT FRÄTanDe vÄTSKoR SoM ÄR FaR-

Liga aTT KoMMa i KonTaKT MeD. 

DeT Unga FöReTageT acoSenSe i vÄSTRa 

FRöLUnDa haR nU UTvecKLaT en MeToD 

FöR BeRöRingSFRi MÄTning av STRöM-

ManDe vÄTSKoR. innovaTionen 

BeLönaDeS FöRRa ÅReT MeD SveRigeS 

STöRSTa och MeST PReSTigeFyLLDa

innovaTionSPRiS, SKaPa.

Accosenses mätinstrument använder ljud för 
att lyssna sig till olika vätskors egenskaper i  
realtid. Eftersom instrumentet installeras på 
processrörets utsida slipper man dyra stille-
stånd i produktionen. Även service kan förstås 
utföras under full drift.

– Det är så klart väldigt kul för alla i företaget 
som har jobbat hårt för att omvandla en häftig 
teknik till en produkt som fungerar i industri-
ella miljöer. Uppmärksamheten har också lett 
till kundkontakter i nya branscher, säger Linneá 
Lindau, vd i Acosense.

Den nya mätmetoden grundar sig på ett ABB-patent 
som länge låg och skräpade i en byrålåda. Ett gäng studen-
ter från Chalmers Entreprenörskola hittade dokumentet 
och bestämde sig för att göra något av idén. 2009 grundade 
de Acosense, vidareutvecklade innovationen och två år  
senare sålde de sina första installationer. För att få ytterli-
gare fart på försäljningen anställdes i fjol Linnéa Lindau 
med tio års erfarenhet från Chalmers Innovation.

– Ett häftigt bolag i ett roligt skede. Det kändes som en 
kul utmaning att komma in och hjälpa till, säger hon. 

PoSiTiv KUnDReSPonS

Responsen från kunderna har varit positiv från början. Det 
är en stor nytta att kunna mäta olika parametrar utan att 
vara i kontakt med komplicerade vätskor. Alternativet till 
Acosense metod är att kapa röret för att stoppa in ett mät-
instrument.  Förutom dyra produktionsstopp varje gång ett 
instrument ska bytas eller rengöras är det riskabelt för dem 
som ska utföra ingreppet. Instrument som kommer i kontakt 
med vätskan slits dessutom fortare.

Linneá Lindau lyfter fram den kompetens som 
finns hos styrelsen och de externa rådgivare 
som Acosense samarbetar med. Deras långa 
erfarenhet från processindustrin har öppnat 
många dörrar.

Svartlut är exempel på en frätande vätska 
som pappersmassebruken behöver mäta på 
för att ta reda på när energiinnehållet är som 
högst. Genom att optimera förbränningen kan 

bruken tjäna stora pengar. Acosense mätmetod efterfrågas 
också inom exempelvis kosmetikaindustrin, läkemedelsin-
dustrin och livsmedelsindustrin där man av hygieniska skäl 
inte vill komma i kontakt med olika vätskor som flödar i 
rören.

Almi har varit med på Acosense resa från början, med 
såväl rådgivning som innovationslån.

– Företaget har en bra teknik som ligger i tiden. Produk-
ten kan bland annat ge väldigt stora energibesparingar. De 
har varit duktiga på att sälja in pilotprojekt och har med 
kundernas hjälp kunna vidareutveckla sin innovation, sä-
ger Helene Öhrvall, innovationsansvarig och finansierings-
rådgivare på Almi Väst.

Genom att stödja SKAPA kan Almi bidra till att synlig-
göra den innovationskraft som finns i Sverige. Samtidigt blir 
det en möjlighet för Almi att visa upp sitt utbud av tjänster.

– Det är förstås extra kul för Almi när det är en av våra 
egna kunder som tar hem priset. Det blir ett kvitto på att 
den rådgivning vi ger har betydelse.  

aCosense

Skapa-vinnare mäter 
frätande vätskor

företaget grundades: 
2009

omsättning 2011:  
870 000 kronor

anställda: 4

almi västs insats: 
Innovationslån och 
rådgivning

stiftelsen sKapa delar 
sedan 1986 ut landets 
största innovationspris 
i alfred nobels minne. 
bakom stiftelsen står 
stockholmsmässan och 
svenska uppfinnareför-
eningen med stöd av 
almi företagspartner ab, 
vInnova och stiftelsen 
agne johanssons min-
nesfond. huvudsyftet 
med priset är att hjälpa 
innovatörer att utveckla 
sina innovationer till 
kommersiella produkter.
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noRtheRn mining pRodUCts 

berGbult Med
världSpotential

– Bergbulten, som jag och Håkan Krekula 
utvecklat, har egenskaper som överträffar 
dagens bergbultar. Förutom att den är star-
kare och säkrare klarar den korrosion bättre 
än tidigare, berättar Leif eriksson, vd för 
Northern Mining Products aB. 

ett viktigt argument är förstås också att 
den expanderbara bergbulten inte kostar 
mer än den gamla beprövade bulten. Bul-
ten har genom sina goda egenskaper goda 
chanser att nå framgång på världsmark-
naden inom den just nu mycket expansiva 
gruvindustrin. 

– vår idé finns på bultens insida, där vi har 
gjort den elastisk, vilket betyder att bulten 
fångar upp krafterna när sprickor uppstår 
efter rörelser i berget.

Leif och Håkan söker nu efter samarbets-
partners för tillverkning av bultar. Under ut-
vecklingen av produkten har arbetet delvis 
finansierats genom almi. De har även fått 
rådgivning och hjälp av almi Nord.

Den vÄLKÄnDa SweLLexBULTen haR 

anvÄnTS i DRygT 30 ÅR inoM gRUvin-

DUSTRin. nyLigen UTvecKLaDeS en Be-

TyDLigT STaRKaRe och SÄKRaRe BeRg-

BULT UTiFRÅn Den gaMLa BULTen.

Idén till GeoSignages 
mjukvara föddes efter 
att företagets grunda-
re och vd Johan Posse, 
irriterade sig på dålig 
kommunikation inom 
kollektivtrafiken.  

– Jag kunde få all information via min 
smartphone, men varför kunde jag inte få 
det på en skärm när jag till exempel åkte 
buss? säger Johan.

År 2010 tog Johan uppehåll från sina 
studier i teknisk fysik i Lund, för att till-
sammans med några studiekamrater 
utveckla mjukvaran som i dag ligger till 
grund för GeoSignages system.

GeoSignage är ett så kallat Content Ma-
nagement System (CMS) för kollektiv-
trafiken. Eller lite enklare uttryckt – ett 
publiceringsverktyg som ger trafik- och 
mediabolag möjlighet att kommunicera 
med resenärerna på ett rationellt sätt och 

 ge rätt information vid rätt tidpunkt.
 – Med vårt system går det att integre-

ra flera olika typer av information, som 
till exempel trafikstörningar, nyheter, re-
klam och underhållning. Framför allt kan 
man på ett enkelt sätt bestämma var och 
när informationen visas på bildskärmar.

Bland företagets potentiella kunder 
finns aktörer inom kollektivtrafiken,  

både huvudmän och operatörer och 
mediabolag. Parallellt med den 

svenska marknaden kommer 
GeoSignage inleda säljproces-
ser i flera europeiska länder. 

Geosignage har fått stöd 
av Almi Skåne.

geosignage sveRige ab

Kommunikation till folk på resande fot

Solcellslampa med 
två funktioner

hination

Bult av Swellextyp 

 
Bult av swellextyp har funnits på marknaden sedan 80-talet. 
Bultens fördel är den korta installationstiden och att den omedelbart tar full 
last.  
Det har visat sig att bulten inte kan ta upp dynamiska last (den slits av). 
Patentet har gått ut och idag finns det flera tillverkare av bulten. 
 
Bulten består av ett valsat och hopvecklat rör vars änder är slutna. Änderna är 
försedda med hylsor. Bulten installeras genom att föras in i ett borrhål och 
sedan trycksättas under högt tryck med vatten via ett litet hål i den 
utanpåliggande hylsan. Det hopvecklade röret(bulten) vecklar ut sig och 
pressas fast mot borrhålsväggen. 

Bult av Swellextyp med ett inre element 
(gul färg) 

Konventionell bult av Swellextyp 

Genomskärning 
Med inre element  och utan 
 

Bultlängd upp till 3m 
Tjocklek rör cirka 3mm 
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Kraft mot töjning 

Konventionell bult av swellextyp 
 
Statisk last = 24ton 
Dynamisk last= 12 KJ 

Bult av swellextyp med ett inre element 
 
Fördelar 1/3 av rörets material till det  
inre elementet.  Bulten har samma mängd 
material som den konventionella 
Bulten tar samma statiska last men ökar den 
 dynamiska Lasten med mer än 3 gånger 
 
Statisk last  (röret tar 16 ton och inre element 
 tar 8 ton)  =  24 ton 
 Dynamisk last 8 KJ+ 30 KJ=38 KJ  

Inre element Fxs = 80KNx0,38 = 
30,4 KJ 

Swellex Fxs = 240KNx0,05 = 
12KJ  

Energiupptagning 
Swellexbult med ett inre element som motsvarar 0-50 % av det yttre röret 

Töjning ytterrör 0,05 m (swellex 24 ton) 
Töjning inre element  (samma material som ytteröret) 0,38 m 

Kundkrav på dynamisk bult 30 KJ 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Schematisk bild av en tunnel med installerade 
Bultar. Det inre elementet i gul färg 

Spricka 

Bulten stabiliserar bergmassan. 
Eventuella lösa block belastar  
Bulten statiskt. 

Om bergmassan och därigenom 
Bulten utsätts för en stötvåg  
kommer bulten att töjas och  
därigenom ta upp energi från  
stötvågen. Både det yttre röret  
och det  inre elementet töjs. 

Stötvåg  

Det yttreröret har gått i brott 
Det inre elementet är uttöjt men 
Intakt. Utfall av berg har förhindrats 
genom att det inre elementet har  
Absorberat energin från stötvågen. 
Eftersom det inre elementet är  
förankrat i änderna, så kan den töjas 
efter hela sin sträcka. 

En stötvåg från en seismisk händelse närmar sig en tunnel/gruvort 

Stötvåg 

Eftersom bultarna som består av ett inre element som kan ta upp dynamiska laster,  
så har bergutfall från tunnelväggen förhindrats 

En stötvåg från en seismisk händelse närmar sig en tunnel/gruvort 

Stötvåg 

Eftersom energin från stötvågen inte kan tas upp av bergbultarna 
så slits bultarna av och vi får ett bergutfall. 

Jämförelse mellan konventionell bult av Swellextyp och 
modifierad typ med ett inre element 

Svagheter med konventionell bult av 
swellextyp utan inre element 
 
⁻ Den slits av vid dynamiska laster 
⁻ Bulten är känslig för skjuvrörelser 

eftersom den enbart består av ett rör 
⁻ Fodrar tjockare rörväggar och högre 

installationstryck för att öka drag och 
skjuvhållfasthet 

⁻ Har få frihetsgrader för modifiering (öka 
godstjocklek eller ändra material) 
 

Fördelar med ett inre element 
 
⁺ Bulten kan ta upp dynamiska laster 
⁺ Passar befintliga existerande 

bultaggregat 
⁺ Enkel att tillverka (ett extra steg ) 
⁺ Ökad säkerhet mot bergutfall 
⁺ Stora möjligheter att skräddarsy 

bulten efter behov/krav från kund 
⁺ Ger bulten högre skjuv- och 

draghållfasthet 
⁺ Drag och skjuvhållfasthet kan ökas 

utan att installationstrycket måste 
ökas 

⁺ Påverkas ej av utfall från bergytan  
⁺ Möjligt att minska materialmängd 
⁺ Får (troligen) kortare 

förankringslängd 
 
 
 

 

Dynamisk bult 

• Statisk last 
En bult som håller upp ett löst block i 
ett tak utsätts för en statisk last. 

• Dynamisk last 
När bergmassan kring en hålrum(en 
sprängd tunnel/ort) utsätts för en 
stötvåg som genererats från en 
seismisk händelse, så kommer 
förstärkningen, sprutbetong och 
bergbultar utsättas för en dynamisk 
last.  

Expanderbar Bergbult
Northern Mining Products

Leif Eriksson,Håkan Krekula

Marknaden är i första hand fattiga länder, där solcellslampan underlättar för männis-
kor som inte har tillgång till elektricitet. Linda och hennes kollega Kristina Linhardt 
har börjat bearbeta hjälporganisationer i Afrika som har användning av solcellslam-
pan i sitt arbete. Men det finns även en marknad för människor på resande fot, frilufts-
människor, klättrare, vandrare med flera.

Tio timmars laddning i solen ger fullt batteri för tre iPhones. Vilket i Afrika, där 
HiNation AB främst fokuserat sina marknadsinsatser genom lokala partners, ger 
laddning för cirka tio mobiltelefoner och 20 timmars belysning för en lampa motsva-
rande 20–25 watt.

Lampan började på allvar säljas under 2010 och Lindas produkt omsatte omkring 
en miljon kronor under 2012. I dag arbetar fyra heltidsanställda på HiNation. 

– Men priset är fortfarande ett problem för försäljningen i Afrika. 1 200 kronor 
plus moms, som lampan kostar vid köp av enstaka exemplar, är oerhört mycket pengar 
för många människor i Afrika. Hination har fått stöd av Almi Stockholm Sörmland.

i BöRjan av 2008 BöRjaDe civiLingenjöRen LinDa KRonDahL UTvecKLa 

en KoMBineRaD LaMPa och MoBiLTeLeFonLaDDaRe SoM DRivS av SoL-

ceLLeR. inTReSSeT FöR henneS PRoDUKT öKaR STÄnDigT.
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Varje år dör drygt 100 personer i 
bränder i Sverige. En siffra som 
uppfinnaren och utveck-
lingsingenjören Elin Olsson
hade i åtanke när hon utveck-
lade brandvarnaren Safire. Elin 
Olssons utmaning var att skapa 
en brandvarnare som skiljer sig från 
mängden. Några viktiga skillnader mellan 
Safire och andra brandvarnare är Safires förenklade 
upphängning och att den 
är nätdriven. Det är också ett mervärde att brandvar-
naren genom sin konstruktion får dold design. 

Safire började som ett examensarbete när Elin 
kom på att slå ihop två produkter till en – det vill 
säga brandvarnare med eluttag och takdoslock. Se-
dan 2010 har hon sitt kontor i Science Park i Halm-

stad där hon driver företaget Elinnovation AB.
Från Almi Halland har Elin vid några tillfäl-

len fått förstudiemedel och innovationslån till 
patentansökning och arbete och tillverkning 
av prototyp med mera. 

– Utan förstudiemedel hade det antagligen 
bara blivit en idé som hamnat i byrålådan. Ge-

nom pengarna fick jag också en bekräftelse på att 
marknaden efterfrågar min produkt, säger Elin.

Inför kommersialiseringen av brandvarnaren le-
tar Elin nu finansiärer parallellt med att hennes upp-
finning ska certifieras. Hon lägger även tid på att få 
igång ett samarbete med tillverkare.

Elins närmaste plan är att skapa efterfrågan  
genom att få ut produkten i större varuhus. 

– Jag vill förstås också få ut Safire i butiker där 
elektriker handlar.

elinnovation (safiRe)

Framtidens brandvarnare

»Utan förstudiemedel hade det antagligen bara blivit en idé som 
hamnat i byrålådan. Genom pengarna fick jag också en bekräftelse 
på att marknaden efterfrågar min produkt.«

unik arMerinG 
för betonG
– Vår målsättning med produkten är 
att effektivisera byggandet, men ock-
så att förbättra arbetsmiljön, berättar 
CELLFABs vd, Kiano Mottaghian.

Produktens konstruktion ger ökad 
tidsvinst som förstås ökar produkti-
viteten. Men det absolut viktigaste 
är de ergonomiska fördelarna som 
uppstår eftersom flera manuella pro-
cesser försvinner. Produkten behöver 
varken bockas eller najas (ståltråd 
som binds ihop av två material). Och 
den kan formas för hand, verktyg be-
hövs alltså inte. Cellarmeringen är 
slitstark, tål hög belastning och det 
går åt mindre material än när tradi-
tionella komponenter används. 

Innovatören Johan Persson bilda-
de företaget 2011. Verksamheten be-
drivs utanför Luleå och i Stockholm. 

Johan och Kiano jobbar nu tillsam-
mans med att utveckla, produktifiera 
samt marknadsföra cellarmeringen 
inom olika applikationsområden.

I slutet av 2012 verifierade CELL-
FAB två applikationer. Nästa utma-
ning är att lösa produktionen och 
distributionen av produkterna. Då 
öppnar sig helt nya möjligheter för 
CELLFAB, på både en svensk mark-
nad och en världsmarknad. 

Cellfab har fått stöd av Almi Skåne.

svensk CellaRmeRing fabRik ab (Cellfab)

Företagets tjänst ligger i tiden eftersom markna-
den för e-rekryteringstjänster och bemanning 
av kliniska studier väntas öka kraftigt som en 
följd av ökad rationalisering inom läkemedels-
branschen. i takt med det ökar läkemedelsföre-
tagens behov av frivilliga deltagare i medicinska 
studier. en trend som också talar för trialbees 
system är att behoven av flera stora och mer 
komplexa globala studier växer.

Den senaste tiden har trialbee sett ett ökat in-
tresse av sin tjänst från europeiska läkemedels- 
och biomedicinföretag. trialbee har en dialog 
med flera av företagen.

trialbees verksamhet har bland annat finan-
sierats genom lån från almi skåne. Hösten 2012 
togs ett viktigt steg för företagets framtid när 
industrifonden investerade fem miljoner kronor 
i verksamheten.

e-hÄLSoBoLageT TRiaLBee haR UTvecKLaT 

en TjÄnST FöR aTT iDenTiFieRa och ReKRy-

TeRa PaTienTeR TiLL KLiniSKa STUDieR av 

nya LÄKeMeDeL via inTeRneT och SociaLa 

MeDieR. FöReTageT STaRTaDeS i LUnD 2010 

av jonaS BiLLing och TRiaLBeeS vD ToBiaS 

FoLKeSSon.

E-TJÄNST SOM 
LIGGER I TIDEN

tRialbee ab

SvenSK ceLLaRMeRing FaBRiK aB (ceLLFaB) haR TagiT FRaM en ny TyP 

av ByggKoMPonenT. en UniK aRMeRing FöR BeTong, aSFaLT eTceTeRa.
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»Det är individer med öga för affären 
och förmåga att skapa framgångsrika 
team som skapar tillväxtföretag.«

mAriE AhLgrEn

Entreprenörskap är en förutsättning för tillväxt, 
menar Marie Ahlgren, affärsområdeschef  Rådgiv-
ning. Vi kan vara mycket duktiga på forskning och 
utveckling och vi kan utveckla nya affärsmodeller. 
Men utan ett gott entreprenörskap blir det inga 
tillväxtföretag. Det krävs individer med drivkraft, 
med förmåga att bygga team och att göra affärer. 
Entreprenörskapet utvecklas under resan och det 
är sällan den första affärsmodellen som flyger.

N
är entreprenören är närvarande, och hittar 
tillfällen för möten med kunder, leverantö-
rer och partners  går det att se möjligheter 
där kanske ingen annan ännu har sett dem. 
Det är extremt viktigt att hålla fokus på  
affären, kunderna och deras behov och sam-
tidigt ha stenkoll på budgeten och vad som 
driver lönsamheten.

– En framgångsrik entreprenör tar kontrollerbara risker. Osäkerhet 
ger försiktighet och i ett osäkert marknadsläge fyller Almis rådgivnings-
tjänster en extra betydelsefull roll.  Tillgång till ett neutralt bollplank är 
viktigt när man ska göra en satsning, säger Marie.

ökad efterfrågan på almis rådgivning

Under 2012 hade Almi 16 500 rådgivningskunder vilket är en ökning 
med sju procent jämfört med föregående år.

– Utmärkande för 2012 är att skillnaderna mellan regionerna accen-
tueras samtidigt som efterfrågan på rådgivning i samband med ägar-
skifte ökar i hela landet.

MARIE AHLGREN  AFFÄRSOmRåDESCHEF RåDgIVNINg

INGEN 
TILLVÄxT 
UTAN 
ENTRE-
PRENÖRSKAP
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Almis seminarieverksamhet är omfat-
tande med 31 000 deltagare under 
2012. Seminarierna tar utgångpunkt 
i företagarnas aktuella behov. Under 
2012 har ett webbaserat system ut-
vecklats som kommer att marknadsfö-
ra koncernens totala utbud av semina-
rier på ett enhetligt sätt och möjliggöra 
lärande mellan regionerna.

hög andel externa  
resurser i rådgivningen

Över hälften av Almis rådgivnings-
tjänster levereras av externa resurser 
i form av underkonsulter och mento-
rer. Därutöver är Almi den enskilt 
största förmedlaren av regionernas, 
Vinnovas och Tillväxtverkets check-
ar som riktar sig till små och medel-
stora företag. Riktade checkar kan 
vara ett bra sätt att stödja enskilda 
företagare med specialistkompetens. 
Samtidigt finns vissa problemställ-
ningar som bör belysas.

– Checkar bör ta utgångspunkt i 
en helhetsyn på företagens behov och 
föregås av en behovsanalys som ser 
bredare än till det enskilda projektet, 
säger Marie. Det är också viktigt att 
ta hänsyn till samtliga kostnader som 
är förknippade med att tillhandhålla 
ett checksystem. Om checkbeloppet 
är för litet blir kostnaden mycket hög 
relativt önskad effekt.

andelen kvinnor ökar

Regeringens satsning på kvinnors 
företagande och innovationer har 
resulterat i flera särskilda satsningar 
inom Almis verksamhet. Under 2012 
var 44 procent av kunderna i rådgiv-
ningen kvinnor. Projektet Köpa före-
tag har som mål att få fler kvinnor att 
köpa och överta befintliga företag. 

– Det finns många fördelar med 
att ta över ett befintligt företag. För 
de som gör slag i saken kan Almi stöd-
ja med både rådgivning och finan-
siering. Totalt sett så ökar andelen 
kvinnor som startar och driver före-
tag i Sverige, glädjande nog. Riktade 
initiativ mot kvinnor ger bra resultat, 
säger Marie.

Regionala aktiviteter

I Almi-koncernen drivs många regi-
onala aktiviteter, ofta med finansiellt 
stöd från regionala offentliga aktö-
rer eller från EU. Några exempel på 
det är:

Globala rummet som drivs i Jämt-
land och Västernorrland. Det är ett 
nätverk för exportchefer som vill 
utveckla företagets internationella 
verksamhet och en mötesplats för re-
flektion, idéutbyte och ömsesidig råd-
givning kring konkreta utmaningar 
och frågeställningar.

FÖM i Östergötland med flera 
regioner tillhandahåller en företags-
coach som ger nya perspektiv och är 
en oberoende diskussionspartner med 
fokus på företagets utveckling. Möten 
sker regelbundet under minst sex må-
nader och man jobbar tillsammans 
med företagets mål på längre sikt.

Våga Växa Vinna är ett projekt 
som drivs i Jönköping och på Gotland. 
Insatserna riktas på hela kedjan från 
idé och innovationsutveckling, via ny-
företagande till internationalisering. 
Att stärka hållbart entreprenörskap 
och nyföretagande med särskild prio-
ritering på ungdomar, kvinnor och in-
vandrare är en viktig del av projektet. 

– De regionala projekten sker ofta i 
samarbete med regionala partners och 
är ett bra komplement till Almis natio-
nella satsningar. På så sätt optimerar vi 
Almis regionala och nationella organi-
sation, säger Marie.

Samordning av strukturfonderna

EU-medel är viktiga för att finan-
siera insatser till små och medel-
stora företag. Nu står vi inför en ny 
finansieringsperiod 2014–2020. Rent 
formellt är det regionerna som ansö-
ker, organiserat efter EUs så kallade 
NUTS-regioner. Därefter kan Almi 
ansöka hos regionen.

– Min roll är att samordna Almi 
inom det här området. Det är viktigt 
att vi inte försitter tillfället att få EU-
medel arbeta för Svenska företag,  
säger Marie.

»En framgångsrik entrepre-
nör tar kontrollerbara risker. 
Osäkerhet ger försiktighet och i 
ett osäkert marknadsläge fyller 
Almis rådgivningstjänster en 
extra betydelsefull roll.«

föRetaG staRtaDes 
Genom almI 2012

 4 562

Fördelning av 
antal kund- 
erbjudanden 

Innovation, 28 %
Nyföretagande, 46 %
Övrig rådgivning, 13 %
Mentorskap, 13 %

Fördelning av 
rådgivningstid,
internt/externt

Almi-rådgivare, 39 %
Externa underkonsulter, 28 %
Externa mentorer, 33 %
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»Det krävs individer med driv-
kraft, med förmåga att bygga 
team och att göra affärer. Entre-
prenörskapet utvecklas under 
resan och det är sällan den första 
affärsmodellen som flyger.«

2012
2011

RådgIVNINg FÖRdELAT På 
KÖN & BRANScH, ANTAL KUNdER

16 509 KunDeR fIcK RÅDGIvnInG
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MARIE AHLGREN  AFFÄRSOmRåDESCHEF RåDgIVNINg
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anDel meD
utlänDsK 
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RådgIVNINg FÖRdELAT På 
KÖN & BRANScH, ANTAL KUNdER

V
ärldens största mentorpro-
gram rönte stora framgång-
ar på flera plan. Återigen 
bekräftades att programmet 
fungerar mycket bra som 
en mäklarfunktion mellan 

näringsliv och företag i en uppstartsfas och 
etablerade företag som vill växa.

Under året spenderade 1 600 mentorpar 
i genomsnitt cirka 50 timmar med varan-
dra. Det betyder att 80 000 rådgivningstim-
mar iscensattes mellan mentorer och adep-
ter. Den största nyttan med programmet är 
att ge företagarna goda förutsättningar att 
arbeta strategiskt och nå sina mål. Några  
direkta effekter av detta är att både företa-
garna och företagen som deltar i program-
met utvecklas snabbare genom att korta sina 
beslutsprocesser och undvika onödiga misstag. 

– Almis roll i detta sammanhang är att 
vara marknadskompletterande, enligt den 
meningen att vi öppnar upp inställningen 
hos företagarna att ta till sig extern kompe-
tens, konstaterar Almis nationelle projektle-
dare, Jimmy Pervik. 

Han menar också att många av de före-
tagare som utnyttjar Almis mentorskapspro-
gram ser stora fördelar med att ta till sig nyt-
tan av att använda extern kompetens. 

– Det innebär att de upplever att det är 
enklare att ta steget och betala för det om de 
framöver får behov av att utveckla sitt före-

tag. Merparten av dessa företag skulle inte 
anlita extern kompetens om inte Almi hade 
erbjudit dem det genom detta initiativ. 

Det är också värt att nämna att mentor-
skapsprogrammet är rikstäckande och helt 
ideellt. Under 2012 förstärkte mentorskaps-
programmet sin betydelse mot de olika mål-
grupperna genom namnbyte, från Mentor 
eget företag till Mentor starta företag, Men-
tor utveckla företag och Mentor export. 

Nytt för 2012 är att Mentor starta företag 
har upphandlats, tidigare drevs det enbart 
av Nyföretagarcentrum Sverige. Efter upp-
handlingen tillkom Nyföretagarcentrum 
Göteborg och Hansa/Humanu Utbildning.

Under våren 2012 förstärkte Almi men-
torskapsprogrammet genom att arrangera 
en egen träff  med alla samarbetspartners.

– Det gav oss möjlighet att diskutera olika 
frågor och byta erfarenheter etcetera. Det 
var mycket givande och vi kommer fortsätta 
med det under 2013.  

Vid prisutdelningen Årets mentor 2012 
delade näringsminister Annie Lööf  ut pri-
set till Monica Äijä Lenndin, som prisades 
för Årets mentor för befintliga företag 2012. 
Några effekter av det lyckade mentorskapet 
är att hennes adept Anita Gebhard, ökat 
omsättningen och breddat sin marknad i fö-
retaget Lapland Lodge, som erbjuder Bed & 
Breakfast i Arvidsjaur.  

MENTORSKAPSPROGRAMMET  
DELAS UPP I TRE OMRÅDEN
·  mentor starta företag

·  mentor utveckla företag

·  mentor export

UNDER 2013 SKER DESSUTOM 
SÄRSKILDA SATSNINGAR INOM
·  företag som drivs av kvinnor

·  företagare med utländsk bakgrund  
med fokus på import och/eller export

·  exportmentor med inriktning  
mot livsmedel

MENTOR-
PROGRAM 
ger fler konkurrenskraftiga företag

JIMMY PERNVIK  NATIONELL PROJEKTLEDARE



A L M I  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 1 2

NAMN pÅ kApItEL häR

44

Några effekter av Almis lyckade mentorskap är att Lapland 
Lodges omsättning ökat och att företagets marknad nu är på 
väg att breddas.

–  Jag ser mig själv som en möjliggörare och det är förstås 
hedrande att få en bekräftelse på att jag kan göra skillnad 
och får se en människa växa och göra framsteg, konstaterar 
Monica, Almi Nord.

För Monica handlar mötet mellan mentor och adept om 
att skratta, att dela med sig av kunskap, erfarenheter och nät-
verk så adepterna snabbare når fram till resultat. 

viktigt med kontaktnät

Adepten Anitas främsta behov var att träffa någon som kan 
turistbranschen och har ett stort kontaktnät i näringslivet. 

– Viktigt för mig eftersom jag behövde större insyn i hur 
branschen fungerar i norra Sverige, menar Anita.

Almi gjorde en riktigt bra matchning. Monica var rätt 
mentor, resultatbenägen, har ett stort kontaktnät och erfa-
renhet inom turism i drygt 20 år. 

Vid deras möten som pågick under cirka ett års tid, blan-
dades specifika temafrågor med spontana funderingar och 
konkreta frågor som till exempel att få bättre uppföljning på 
verksamheten löstes. 

järnkoll på Tyskland

Anita har koll på den tyska marknaden och vet vilka behov 
tyska turister har. Och vintertid är hotellet oftast fullbelagt. 
Anita ville utöka sommarsäsongen med fler hotellgäster på 
Lapland Lodge. För att höja intresset tittade Anita och Mo-
nica tillsammans på paketering av nya aktiviteter under låg-
säsongen.

– Det är ingenting som löser sig över en natt, men det är 
ett långsiktigt mål att vi ska kunna utöka sommarsäsongen, 
säger Anita. 

adepten vill utvecklas

Anita har ingen tidigare erfarenhet av företagande, men hon 
tyckte ändå att det kändes naturligt att starta företag. Att de 
hamnade i Arvidsjaur var egentligen en slump, eller snarare 
kärleken till naturen och skoterkörning. Efter att ha köpt ett 
stort hus dit många tyska vänner kom på besök föddes idén 
att starta Bed & Breakfast. 

– Mötet mellan mentor och adept handlar mycket om att 
adepten vill utvecklas. Det har Anita verkligen gjort och det 
är förstås kul att jag har kunnat bidra till att hon nu leder sitt 
företag med en annan trygghet, säger Monica. 

Lapland Lodge kommer att byggas ut med 10–12 nya 
rum och en konferensdel. Planer som förhoppningsvis ska ge 
Anita en fortsatt positiv skjuts i sitt företagsbygge. 

åRets mentoR

Lapland Lodge 
vidgar vyerna 

Almis mentorskapsprogram skördar framgångar över 
hela Sverige. Det senaste exemplet är samarbetet mel-
lan Monica Äijä Lenndin, Årets mentor för befintliga 
företag 2012 och adepten Anita Gebhard, som driver 
Lapland Lodge – Bed & Breakfast i Arvidsjaur.   
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skogsRo

Skogsro ger ungdomarna 
en andra chans

Malin Åberg började som föreståndare 
på behandlingshemmet Skogsro och 
fick ett år senare möjligheten att köpa 
verksamheten. Med stöd från banken 
och Almi skrev hon på kontraktet förra 
sommaren. Såväl det ekonomiska re-
sultatet som Skandinavisk Sjukvårdsin-
formations kvalitetsindex visar att hon 
har lyckats bra. Skogsro utanför Sorsele 
i Västerbottens län har i flera år rankats 
som ett av de bästa HVB-hemmen i 
Sverige. Hit välkomnas ungdomar i be-
hov av vård och behandling, placerade 
av socialtjänsten.

Malin är utbildad socionom och har 
tidigare arbetat som socialsekreterare, 
behandlingsassistent och som verksam-
hetschef  på ett boende för ensamkom-
mande flyktingbarn. Att driva eget var 
inget hon hade tänkt på förrän frågan 
kom från det tidigare ägarparet.

För att kunna ta över verksamheten 
behövde Malin komplettera ett banklån 
med lån hos Almi.

– Jag upplevde det som om kontak-
ten mellan banken och Almi var väl-
digt bra och jag behövde inte dra alla 
saker två gånger. Det var smidigt.

Robert Olofsson, finansieringsrådgi-
vare på Almi har varit Malins kon-
taktperson.

– Utgångsläget var perfekt. Ett väl-
mående företag med ett ägarpar som 
var noga med vem som skulle ta över. 
Malin hade redan under ett års tid varit 
ansiktet utåt och haft ansvaret för själva 
verksamheten. Vi visste att hon var 
duktig och uppskattad av alla som hade 
med henne att göra.

Skogsro tar emot 13–18-åriga ung-
domar med sociala/psykosociala pro-
blem, relationsproblem, lättare krimi-
nalitet och neuropsykiatriska diagnoser 
som ADHD och Aspberger. Sedan  
Malin blev ägare har antalet platser 
utökats från sju till åtta efter ansökan 
och beslut hos Socialstyrelsen. Numera 
erbjuds också de myndiga ungdomar-
na utslussning till träningslägenhet i 
Sorsele där stödperson finns att tillgå 
ett par gånger i veckan.

Eftersom Malin, 31 år, fick sitt för-
sta barn i samband med övertagandet 
av Skogsro anställde hon strax därpå 
en föreståndare. I arbetet ingår förstås 
flera utmaningar och det är stor trygg-

het för mig att veta att personalen har 
den utbildning som behövs och en bred 
erfarenhet i yrket.

Skogsro har ett väl upparbetat sam-
arbete med kommunerna i närområ-
det. Trots detta upplever Malin att det 
är en osäker marknad.

– Helt plötsligt kan det vara tre ung-
domar som flyttar av olika skäl, det går 
absolut inte att räkna med att ha full be-
läggning hela tiden.  

I genomsnitt stannar varje ungdom 
strax under ett år. Under tiden erbjuder 
Skogsro en individuell behandlingsplan 
i en trygg och hemmaliknande miljö 
med ärlighet, mycket humor och stabila 
vuxna. Ambitionen är att ungdomarna 
åker därifrån med framtidstro och för-
utsättningar för ett bra liv.

– Malin är ett föredöme som ung  
entreprenör. Hon ber om hjälp när hon 
behöver istället för att försöka klara av 
allt själv. Tillsammans med en stark 
inre drivkraft och en förmåga att bygga 
nätverk har hon alla chanser att lyckas, 
säger Robert Olofsson.

att öka kvinnors intresse att ta över livskraf-
tiga företag som annars skulle läggas ner är 
målet med ett regeringsuppdrag som påbör-
jades 2011. Genom seminarier, informations-
träffar och rådgivning fångas affärsinriktade 
kvinnor upp av almi-bolag över hela landet. 
nästan var sjätte lån av almis utlåning gick till 
företagsförvärv under 2012. en dryg tredjedel 
av dessa gick till företag som togs över av en 
kvinna, ungefär 200 företag med en almi-
finansiering på nästan 100 miljoner kronor.

– för många kvinnor är ett förvärv ett utmärkt 
alternativ till att starta eget, säger marie ahl-
gren, chef för affärsrådgivningen hos almi.

stoRt IntResse
Intresset att få veta mer om företagsöverlåtel-
ser har varit stort över hela landet. tusentals 
har besökt almis arrangemang; informa-
tionsmöten, fördjupande seminarier samt 
helginternat på mindre orter. Dessa har ofta 
skett i samarbete med banker, revisions- och 

juristbyråer samt företagsförmedlingar. även 
kommunernas näringslivsenheter har aktivt 
medverkat. Kvinnor som tagit över företag har 
också medverkat och delat med sig av sina 
erfarenheter.

att många livskraftiga företag med god 
lönsamhet och bra marknadsförutsättningar 
riskerar att läggas ner när ägaren inte kan finna 
en efterträdare har uppmärksammats av media. 
cirka 30 artiklar kopplade till almis aktiviteter 
har publicerats under 2012.

STARTA EGET – KöP ETT BEFINTLIGT FöRETAG

företaget grundades: 2000

antal anställda: 7 tillsvidare- 
anställda, 4 visstidsanställda,  
4 timvikarier

omsättning 2012:  
8,4 miljoner kronor

almi nords insats: 
företagslån
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En milstolpe för Forss Webservice var 2005, 
när det var dags att flytta från källarutrym-
met till en kontorslokal med marknadsmäs-
siga hyresvillkor och samtidigt anställa mer 
personal. Inte långt därefter kontaktades 
Mattias av Almi med erbjudande om att delta 
i ett EU-projekt kring lönsamhetsstyrning.

– Det blev brytpunkten i mitt professio-
nella liv. För första gången lärde jag mig om 
bolagsstyrning samtidigt som jag fick bättre 
förståelse för resultat- och balansräkning. 
Tillsammans med Almi jobbade vi med lik-
viditetsbudget och debiteringsgrad per an-
ställd och tittade på hur lagret borde se ut. 
Det var väldigt nyttigt. Innan hade vi bara 
kört på. 

Lars Ullbors, affärsrådgivare på Almi är 
imponerad av Mattias och gänget som job-
bar med honom.

– Det är ett härligt exempel på unga, kre-
ativa, intelligenta killar och tjejer. Mattias 
plockar sin personal direkt från de svåraste 
linjerna på gymnasiet och för att försäkra sig 
om att de ligger i framkant kostar han konti-
nuerligt på dem fina utbildningar.

När Forss Webservice återigen växte ur 
sina lokaler bestämde sig Mattias för att 
bygga en egen fastighet med butikslokal. 
Från Almi fick han råd om hur han skulle 
förbereda sig inför bankmötet. Det gick vä-
gen och Almi bidrog också till att förverkliga 
planerna. Mindre än ett år senare hade Mattias redan be-
talt av Almi-lånet. 

– Flera gånger på vägen har jag fått goda råd av Almi. 
Lars sitter på erfarenheten och vi slipper gå på minorna. 
Det är fantastiskt. 

Lars var också engagerad häromåret när Mattias gjorde 
om företagsstrukturen till ett holdingbolag som äger fastig-

heten och verksamheten i var sitt bolag. I fjol 
fick Almi uppdraget att på konsultbasis bygga 
upp en ledningsgrupp och arbeta ytterligare 
med lönsamhetsstyrning. 

– Lars är med och utvecklar, inte bara mig 
som ägare utan hela företagsledningen. Vi 
träffas en gång i månaden och får input om 
allt som är värt veta. Nu är vi mer lönsamma 
än någonsin.

Mattias uppskattar kontinuiteten, att ha 
fått träffa samma person på Almi under en 
sexårsperiod. 

– Lars har lärt känna oss och ger bra råd 
utifrån det. 

Fokus ligger nu på att fortsätta utveckla fö-
retagets tre verksamhetsgrenar och göra dem 
mer självständiga. Att växa varje gren med 1–3 
personer är något som Mattias funderar på. För 
att bättra på siffrorna ytterligare har Forss Web-
service nyligen fått sin första försäljningschef. 

– Geografiskt, storleksmässigt och bransch-
mässigt har vi en bra spridning på våra 1500 
kunder, men de får gärna bli fler. 

Att Forss Webservice har tre typer av intäk-
ter, nämligen abonnemang, arvoden och pro-
duktförsäljning, är förstås positivt, framhåller 
Lars Ullbors. 

Genom åren är det många unga från Ka-
trineholm som haft sitt första jobb på Forss 
Webservice.

– En hel del har sedan gått vidare och star-
tat eget och då har vi tipsat om Almi. Vi är delägare och 
aktiva i dialogen med en gymnasieskola som har IT-utbild-
ningar. Det är en fördel när vi behöver rekrytera.

Mattias är även engagerad i styrelsen för organisationen 
Företagarna Katrineholm Flen Vingåker.

foRss WebseRviCe

28 år och företagare 
mer än halva livet
ReDan SoM 13-ÅRing DRog MaTTiaS FoRSS igÅng Sin iT-RöReLSe 

PÅ hoBBynivÅ. nU haR han hUnniT FyLLa 28 ÅR och FoRSS 

weBSeRvice aB i KaTRinehoLM ÄR eTT MycKeT FRaMgÅngSRiKT 

FöReTag MeD FöRSÄLjning öveR heLa SveRige. aFFÄRSiDén ÄR 

aTT öKa KUnDeRnaS LönSaMheT MeD hjÄLP av iT, vaRe Sig DeT 

gÄLLeR DRiFTSTjÄnSTeR, weBBPRoDUKTeR eLLeR DaToRTeKniK, 

SoM ÄR De TRe veRKSaMheTSgRenaRna.

företaget grundades:  
1998

omsättning 2012:  
8 miljoner kronor

anställda: 7, samt inhyrda 
underkonsulter och projekt-
anställda

almi stockholm sörmlands 
insats: Rådgivning genom 
eu-projektet företagspartner 
öst, ekonomistyrningsprojekt, 
bildande av ledningsgrupp 
och lönsamhetsstyrning.

företagslån
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Redan innan apoteksmonopolet föll 2009 var  
affärsplanerna klara. Nyföretagarrådgivning hade 
Gabriella Sander fått genom Almi. Samma år 
startade hon Apovet AB, en distanshandel för 
djurläkemedel för både djurägare och veterinä-
rer. Och i fjol utsågs företaget till Årets vinnare i 
Tillväxtligan av Almi Gotland.

– Jag är verkligen imponerad av Gabriellas en-
treprenörsresa. Det är roligt att få hjälpa någon 
med så gedigen kompetens och som verkligen 
brinner för sin idé, säger Elisabeth Kalkhäll, vd 
Almi Gotland.

Gabriella har ett förflutet som affärsområdes-
ansvarig för djurläkemedel på Apoteket AB. När 
avregleringen var på gång insåg hon att här öpp-
nade sig nya möjligheter för bättre kundservice.

– Jag visste att det redan under monopoltiden 
var svårt för apoteken att ha ett brett sortiment 
av djurläkemedel i lager. Det skulle inte bli lätt-
are när det blev fler småapotek på marknaden, 
säger Gabriella Sander, vd, grundare och hu-
vudägare i Apovet.

Apovets affärsmodell som Gabriella presen-
terade för Almi var att ha ett enda stort lager 
varifrån alla order packas och distribueras. Vete-
rinärer kan använda Apovets IT-tjänst för att för-
skriva e-recept och köpa läkemedel till kliniken. 
Djurägarna kan beställa sina varor via dator, fax 
eller telefon och får dem i brevlådan nästa dag. 

– Det var ett helt nytt sätt att lösa logistiken 
för djurläkemedel. Och det var perfekt timing. Att 
från början få med sig veterinärerna var också ett 
snilledrag, säger Elisabeth.

För att komma igång krävdes tillstånd från  
Läkemedelsverket, samtidigt som det gällde att 
få ett avancerat IT-system på plats. Lagret måste 
finnas på fastlandet för att garantera en fungeran-
de distribution, bestämde Gabriella.

– I augusti 2010 skickade vi iväg våra första 
leveranser. Det betydde väldigt mycket för oss att 
Strömsholms regiondjursjukhus direkt visade för-
troende för oss. 

Apovets styrka är den stora tillgängligheten av 
varor, snabb leverans, hög servicegrad kombi-
nerat med kunskap. I Falkenberg finns lager 
och kundtjänst, bemannad av specialutbil-

dade farmaceuter. En förutsättning för att få driva 
apotek är att kunna erbjuda adekvat rådgivning. 

– Med ett centrallager har vi större möjlighet 
än andra apotek att ha ett brett sortiment och sto-
ra volymer. Hos oss kan man beställa läkemedel 
till en hel besättning och få det levererat nästa dag. 
För en lantbrukare är det också mycket värt att 
slippa använda sin arbetstid för att åka till apoteket.

Apovet skickar oftast sina försändelser med varu- 
brev som delas ut dagen därpå över hela landet. 
Veterinärkliniker och större djursjukhus lägger re-
gelbundna beställningar som levereras i form av 
paket eller pall. I södra Sverige kör Apovet ut va-
rorna med egna bilar. Målet är att fortsätta ta fler 
marknadsandelar genom att erbjuda bättre servi-
ce, priser och kompetens än övriga apoteksaktörer. 

Nyligen har Apovet fått produktutvecklings-
stöd från Tillväxtverket efter tillstyrkande av Almi. 
Pengarna ska användas för att utveckla ett IT-sys-
tem som förenklar varupåfyllnaden för kunderna.

– Från början fick vi hjälp av Almi att bedöma 
avtalsförslag från olika riskkapitalbolag. Vi har 
också fått bra rådgivning kring finansieringen 
och vi vet att Almi finns där om vi skulle behöva 
ytterligare medel. För ett företag i uppstartsfasen 
är det en trygghet att få rådgivning av en obero-
ende part som inte har något egenintresse och 
som dessutom är mycket erfaren och kompetent, 
säger Gabriella.

apovet

Distanshandel 
med djurläkemedel 
vinner mark

företaget grundades:  
2009

omsättning 2012:  
47,2 miljoner kronor

anställda: 9

almi Gotlands insats: 
nyföretagarrådgivning, 
produktutvecklingsmedel 
via tillväxtverket
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2012 har varit ett bra år för invandrarföre-
tagen. Genom IFS Rådgivning har antal 
nystartade företag av målgruppen ökat om 
man jämför med 2011. 

– Resultatet är såklart otroligt positivt 
och det ökar motivationen att fortsätta 
sträva efter att sprida kännedomen om 
oss inför kommande år. Personer med ut-
ländsk bakgrund tenderar att stöta på fler 
hinder när det kommer till att starta före-
tag och undersökningar som görs visar att 
språket, ett bristande kontaktnät och kun-
skapsbrist om regelverket i Sverige utgör 
de tydligaste barriärerna. De företag som 
dessa personer trots allt driver är en viktig 
resurs för svensk tillväxt och den hjälp som 
finns måste därför lyftas fram ytterligare, 
säger Maroun Aoun, vd IFS Rådgivning.

Sedan hösten 2011 har Almi Företags-
partner aktivt drivit satsningen iK, inves-
tera i invandrarkvinnor, som också repre-
senterar en del av det glädjande resultatet 
av ökade företagsstarter bland kvinnor 
med utländskt bakgrund. iK är en satsning 
som drivs på uppdrag av Näringsdeparte-
mentet fram till och med 2014 och tanken 
är att inspirera fler kvinnor med utländsk 
bakgrund att våga starta och utveckla fö-
retag i Sverige. 

– Sedan starten av iK har rådgivningen 
till kvinnor med utländsk bakgrund ökat 
markant. Fler kvinnor med utländsk här-
komst har sökt sig till våra rådgivare runt 
om i landet som ett resultat av de 20 inspi-
rationsseminarier som anordnats i Almis 

regionala bolag sedan satsningens start. 
Att rådgivningen ökat ser vi som ett natur-
ligt steg inför en företagsstart och förhopp-
ningarna om att fler företag kommer att 
startas hos målgruppen under kommande 
år känns hoppfullt, fortsätter Maroun. 

Inför 2013 planeras en nationell kon-
ferens i Stockholm, iKs inspirationssemi-
narier fortsätter och ett nytt exportprojekt 
kommer att ta sin början. 

Inför kommande år kommer det satsas 
på ett mentorskapsprogram inom området 
import – export. Målgruppen för denna 
satsning är företagare med utländsk bak-
grund som är verksamma i landet och som 
har förutsättningen och viljan att impor-
tera eller exportera. Målgruppen omfattar 
även företagare med utländsk bakgrund 
som har kompetensen och kontaktnätet i 
sina forna hemländer så att de själva kan 
agera som mentorer för små och medel-
stora svenska företag som vill komma in på 
nya marknader.

– IFS Rådgivning spelar en allt vikti-
gare roll när fler personer börjar se möjlig-
heten att starta företag som ett alternativ 
till försörjning i dessa dystra tider. Föregå-
ende års resultat är viktigt för vårt fortsatta 
arbete och rådgivarna ute i landet spelar 
en ovärderlig roll. Nu tar vi steget vidare 
och använder denna målgrupp som vårt 
nya slagskepp ute i världen för att föra 
ut svenska produkter och tjänster på nya 
marknader, avslutar Maroun. 

INVANDRARFÖRETAGEN 
FORTSÄTTER ATT ÖKA 
Var femte företag som startas i Sverige startas av en person 
med utländsk bakgrund. Under 2011 kunde man se att antal 
nystartade företag inom IFS Rådgivning ökat markant. En  
ökning som fortsatt även under föregående år. Sverige behöver 
fler företag som skapar fler jobbmöjligheter och därmed ökar 
tillväxten i vårt land. 

MAROUN AOUN  VD, IFS RåDgIVNINg

ifs rådgiVning
Insamlingsstiftelsen Ifs Rådgiv-
ningscentrum startades 1996 som 
Internationella företagarföreningen 
 i sverige. Ifs vill hjälpa invandrare 
att starta och utveckla företag 
i sverige genom att minska de 
svårigheter som invandrare kan ha 
gällande språk, nätverk och regel-
verk i det svenska samhället. 

under 2004 inleddes ett samar-
bete med almi där målsättningen 
är att integrera rådgivningsverk-
samheten i almi. 

Idag är Ifs Rådgivning ett särskilt 
kompetensområde inom almi 
företagspartner med ett 30-tal 
rådgivare i hela landet som erbju-
der rådgivning på 20 olika språk.
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åRets nYbYggaRe 

Kometkarriär 
i träindustrin
Uppförsbacken var brant, men Mara Maric kämpade på. 
Hon visste att hon hade mycket att ge. Det svåraste var två 
års väntan på uppehållstillstånd. Arbetsförmedlingen sa 
att hennes träingenjörsutbildning från forna Jugoslavien 
inte dög för att få jobb. Mara pluggade på rekordfart SFI 
(svenska för invandrare), svensk grundskola och gymnasium. 
Vidare till högskolan, men efter ett år fick hon nog.

– Det var ju precis samma kunskaper som jag redan hade 
från mitt hemland. Jag måste hitta ett träföretag och bevisa 
vad jag kan, tänkte jag då.

Mara ordnade en praktikplats som allt i allo på verk-
stadsgolvet på Orsa Lamellträ. Ledningen tyckte att hon var 
överkvalificerad men lät sig övertygas av hennes entusiasm. 
Efter sex månader var Mara ansvarig för en maskin. En tid 
senare arbetsledare och sedan produktionschef. När Mara 
efter två år i företaget blev tillfrågad om att ta vd-rollen sa 
hon först nej.

– Jag tyckte inte att jag hade kompetensen, men då kontra-
de styrelsen med frågan om vad jag ville lära mig för något. 

RöDa SiFFRoR BLev SvaRTa

Mara tog 120 högskolepoäng på distans i företagsekonomi, 
marknadsföring, miljö, ledarskap och organisation. Stödet 
från kollegor och familj var avgörande för att hon till slut 
gick in som vd. År 2009 tog Mara över hela verksamheten. 
Redan år 2002 lyckades Mara vända röda siffror till svarta 
och de senaste fem åren har Orsa Lamellträ dubblat perso-
nalstyrkan och omsättningen. Alla investeringar i företaget 

har skett med hjälp av eget kapital. Allt detta har Mara klarat 
i en såväl konkurrensutsatt som mansdominerad bransch.

I fjol fick hon ta emot utmärkelsen Årets Nybyggare ka-
tegori Pionjär. Mara belönas för sin drivkraft, ambition och 
stora förmåga som företagsbyggare.

– Hon är en mycket värdig vinnare, säger IFS-rådgiva-
ren Maria Ines Ribeiro de San Juan på Almi Gävle-Dala 
som har följt Maras utveckling de senaste fem åren. En bra 
förebild.

Maria imponeras av Maras affärsmässighet. Den höga 
kunskapen som hon har inom sitt område gör att hon res-
pekteras i alla sammanhang. Maria menar också att Mara 
är engagerad i samhället där hon lever. Aktiv politiker med 
plats i två kommunala nämnder, ledamot i flera företags-
styrelser, aktiv i Svenskt Näringsliv i Dalarna samt i W7 
Dalarna (7 kommuner i Dalarna som samverkar kring en-
treprenörskap och kvinnors kompetens) Vid sidan av sitt 
arbete på Orsa Lamellträ driver Mara en firma som sysslar 
med rådgivning och föreläsning. Dessutom är hon mentor i 
Almis mentorprogram sedan fem år tillbaka.

SPRÅKeT ÄR en nycKeL

Maras råd till andra invandrare är att lära sig språket snabbt.
– För att kunna tala för dig själv måste du behärska språ-

ket. Sverige är ett land av möjligheter, det gäller att förstå hur 
du kan ta vara på det. Förvänta dig inte att någon annan tar 
ansvar för din situation.

Samtidigt vill Mara säga till svenska myndigheter och ar-
betsgivare att de ska våga tro på invandrare.

Med tanke på den introduktionen trodde Mara aldrig att 
hon skulle nå så långt som hon faktiskt har gjort idag. Hen-
nes drivkraft är att bli ännu bättre. Och att samtidigt få dela 
med sig av sin kompetens genom sin egen rådgivningsfirma 
och i Almis regi. 

– Att bli uppmärksammad för att man gör ett bra jobb 
och att lyftas fram som en förebild är väldigt roligt. Naturligt-
vis är det en stor ära att få ta emot ett pris från Ers Majestät 
Konungen, fast ännu finare var det att höra från mina bägge 
tonårsbarn att jag är deras förebild. 

oRsa lamelltRä

företaget grundades: 1994

omsättning 2011: 9,5 miljoner kronor

anställda: antal: 5

Årets nybyggare kategori pionjär går till en person med utländsk bak-
grund som bott i sverige under en längre tid och som genom hårt arbete 
har lyckats skapa ett företag med god ekonomi och flera anställda. 
företaget ska även stå för nytänkande i sin bransch. priset är instiftat av 
Internationella företagarföreningen i sverige (Ifs) och delas ut med stöd 
av seb och almi.

»Sverige är ett land av möjligheter, det gäller att förstå hur 
du kan ta vara på det. Förvänta dig inte att någon annan tar 
ansvar för din situation.«
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Nya almi.se är en webbplats i tiden 
med besökaren i fokus och som gör 
det tydligare och enklare för kun-
derna. Ambitionen är att effektivi-
sera och underlätta både för kunder 
och för Almis rådgivare. 

A
lmis verksamhet är regionalt baserad. Det genomsyrar 
också den nya webben. Med tydliga ingångar som utgår 
från kundens situation lotsas besökaren snabbt till de er-
bjudanden som finns i den region besökaren befinner sig. 
På erbjudandesidan finns all information om ansökan och 

kontakt. Här finns också länkar till kompletterande information och hur 
man förbereder sig inför ett första möte med en Almi-rådgivare.

Kunskapsbanken är den del av webben där vi samlat fakta, dokument, 
mallar och verktyg som kan vara till nytta för kunderna. Här finns alla 
frågor och svar samlade samt en ordlista. 

Den nya webben interagerar med andra digitala kanaler som Face-
book och Youtube där vi på koncerngemensamma kanaler samlar all in-
formation. En nyhet är också att webben är responsiv, det innebär att det 
som visas anpassas efter besökarens skärm, oavsett om det är en smart-
phone, surfplatta eller dataskärm.

Nya almi.se
– en tydlig och enkel webbplats

LARS MÅRDBRANT  KOmmUNIKATIONSDIREKTÖR

Webbplatsen, har en respon-
siv design och anpassar
sig efter skärmens storlek.

Med nya almi.se blir det tydligare och enklare för kunderna.  

ambitionen är att effektivisera och underlätta både för kunder och för 

almis rådgivare, säger Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör.
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Visste du Att:

•  Almis webb har över  
10 000 besökare i veckan.

•  Omkring 10 procent av  
besökarna kommer via 
surfplatta eller smartphone.

•  Närmare hälften av besökarna 
kommer via Google.

•  Det populäraste sökordet  
är Affärsplan.

*

Genom två tydliga 
ingångar blir det
enkelt att hitta rätt.

under varje ingång 
återfinns våra tjänster 
som är kategoriserade 
efter våra besökares situa-
tioner och behov. Genom 
denna smarta sortering är 
det lätt för besökaren att 
hitta rätt.

en länsväljare gör det 
enkelt för besökaren att 
hitta. väljaren känner av var 
besökaren är och föreslår det 
närmaste almi-bolaget. 
självklart kan besökaren 
välja ett annat län också.

 våra kunder är vår 
viktigaste tillgång och det 
vill vi visa. Därför lyfter vi 
upp framgångsrika företa-
gare på en central plats 
på startsidan.

I Kalendarium, aktuellt 
och puffar lyfter vi kommande 
händelser, intressanta nyheter 
och spännande projekt. 
materialet är bolagsspecifikt 
medan motsvarande material 
på den koncerngemensamma 
startsidan är nationellt.



AlmedAlen
Antalet besökare slog återigen nytt rekord under Almedalsveckan. Almi 
deltog med flera aktiviteter. I Donnerska huset höll Almi ett välbesökt se-
minarium på temat ”Kapitalförsörjning till små och medelstora företag”. 
Den huvudsakliga diskussionsfrågan var om det är brist på kapital och 
om tillgången på kapital är ett tillväxtproblem? Dessutom presenterades 
och diskuterades den dagsaktuella undersökningen om bankernas utlå-
ning till företag.

Stiftelsen IFS delade ut priset till årets nybyggarkommun. Utmärkel-
sen går till den kommun som har visat mest och tydligt engagemang 

gentemot entreprenörer med invandrarbakgrund.

Almi invest 
portföljbolAgsdAg
Den 17 oktober samlades ett åttiotal entre-
prenörer, styrelseledamöter och investe-
rare när Almi Invest Stockholm och Östra 
Mellansverige bjöd in till portföljbolagsdag. 
Syftet var att knyta nya kontakter och hitta 
nya vägar för framtida utmaningar.

GAsell
Gasellfinalen i Konserthuset i Stockholm 
lockade 1 500 besökare. Bland publiken 
syntes näringslivshöjdare, riskkapitalister 
och politiker, men hedersgäster var förstås 
alla Gasellfartsväxande entreprenörer från 
hela Sverige. Finalen föregås av ett antal 
regionala konferenser. Almi är sponsor till 
Gaselltävlingen.E
v

E
n

t
s2012

Fr.v. Gunvor engström, styrelseledamot stiftelsen IFs, sharif Pakzad, näringslivschef på 
sundbybergs kommun som tar emot priset, maroun Aoun, vd IFs Rådgivning.

Ovan: Fullsatt vid Almis seminarium.
T.v. Annika Winsth, chefsekonom nordea.

Årets digitala Gasell Andreas Wahlsten, Väskan.com  tar 
emot priset av Googles sverigechef stina Honkamaa och 
lotta edling, dagens Industri.

Göran lundwall, vd och koncernchef, Almi, talar 
vid en av de regionala Gasellkonferenserna.

Jonas Hallberg, grundare och vd Tryggahem.

mingel i donnerska 
trädgården

Hög energinivå på portföljbolagsdagen.
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mässA
Almi deltog på Driva Eget mässan på 
Älvsjö-mässan i oktober.

UPPFInnARnA
Lördagen den 26 maj var det avslutande 
casting på Djurgården i Stockholm. Redan 
klockan nio på morgonen ringlade kön lång 
av förväntansfulla sökande. Tidigare hölls 
det auditiontillfällen även i Umeå och Jön-
köping. Intresset för TV4:s nya storsatsning 
överträffade alla förväntningar.

Årets nybyggAre
H.M. Konung Carl XVI Gustaf delade ut priset till Årets Nybyggare 
2012 vid en ceremoni på slottet. Priset delas ut i två olika kate-
gorier. Kategori A, delas ut till en person med utländsk bakgrund 
som bor i Sverige och som under kort tid och med små resurser har 
startat ett företag. Kategori B, går till en person med utländsk bak-
grund som bott i Sverige under en längre tid och som genom hårt 
arbete har lyckats skapa ett tillväxtföretag som står för nytänkande 
i sin bransch.

idéfAbriken
Under en vecka fick nio unga och drivna 
entreprenörer en unik chans att jobba sida 
vid sida med några av Sveriges främsta före-
tagsexperter. För att vinna tävlingen måste 
de färgstarka deltagarna inte bara klara 
företagandets stora utmaningar på kort 
tid, de måste även samarbeta i ett lag - och 
kring en gemensam idé. Bakom konceptet 
står Peter Settman som utvecklat tv-serien 
Idéfabriken tillsammans med UR.

Almis monter vid mässan eget Företag.

Almis tält lockade många nyfikna.

Håkan lanz inviger mässan. nominerade till priset ”sKAPA Framtidens Innovatör”.

smÅföretAgsdAgArnA
Vid Småföretagsdagarna i Örebro 
arrangerade Almi ett seminarium om 
Lönsamhetsstyrning.

 lång kö till tältet för audition.

H.m. Konung Carl XVI Gustaf delade 
ut priset till Årets nybyggare

Vinnarna av Idé-
fabriken, Fr.v. eddie 
närhi, Johanna 
Theander, li Riu-Xin.

Fr.v. Göran Wall, affärsrådgivare, marie Ahlgren chef affärs-
område rådgivning, Billy Bergåker, vd Almi mälardalen.

Andreas Uhmeier och donnie lygonis 
vid finalen av Uppfinnarna på Tekniska 
museet.
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som medarbetare på Almi arbetar 
man med innovatörer och entrepre- 
nörer. De kan vara på väg att starta 
företag eller redan driva ett mindre 
alternativt medelstort företag. när 
kunderna vänder sig till Almi kan det 
gälla såväl idéer som har tillväxtpoten-
tial i tidiga faser som befintliga företag 
som satsar på tillväxt och expansion. 
Det är en dynamisk och kreativ miljö, 
med stora möjligheter till nätverkande 
och utveckling.

För att trivas på Almi stimuleras man av att arbeta för 
andra människors framgång och näringslivets tillväxt. 
Alla medarbetare är frontfigurer för varumärket och 
representerar vad Almi står för och kan erbjuda. som 
medarbetare är man utåtriktade, tänker affärsmässigt 
och har ett stort engagemang för företagande. Almi 
kan erbjuda spännande arbetsuppgifter och inspire-
rande kollegor. 

– Almi är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder 
bra förutsättningar för medarbetare att utvecklas. 
vi har en miljö där vi möter intressanta, innovativa 
och driftiga människor. samtidigt är vi tydliga med 
vad som förväntas av våra medarbetare. vi har en 
hög ambitionsnivå. vårt mål är att rankas som en av 
sveriges mest attraktiva arbetsgivare, säger Ingrid 
Kalderén, personalchef.

Att arbeta 
på Almi 5frågor till 

medarbetare

Jonas Wiklander 
affärsrådgivare 
almi ÖstergÖtland

1. Hur är du som person?
Engagerad, nära till skratt, in-
tresserad av världen i stort och 
smått, fascinerad av vad som 
händer när teori möter verklig-
het och tvärtom. Dessutom 
besatt av popmusik.
2. vad ger dig motivation 
i ditt arbete?
Att känna att jag är i en miljö 
där jag hela tiden utvecklas, att 
känna att jag gör skillnad. 
3. vad uppskattar du 
mest med ditt arbete?
Den stora variationen, och att 
varje dag få jobba med riktiga 
eldsjälar – både de företagare 
jag träffar, och mina kollegor.
4. vad är mindre bra?
Jag försöker väl oftast fokusera 
mer på lösningar än problem 
men det är ju till exempel alltid 
tråkigt att avsluta ett längre 
uppdrag i ett spännande 
företag. Som tur är kommer 
det alltid nya.
5. när blir du riktigt glad?
Det är en enorm kick att märka 
att jag bidrar till en annan 
persons insikt eller utveck-
ling. Men jag kan faktiskt bli 
riktigt glad bara av att träffa 
en människa som brinner 100 
procent för något, oavsett om 
det är fridans eller polymeriska 
material.

sabina scHnegotzki, 
finansieringsrådgivare 
almi mälardalen

1. Hur är du som person?
Jag är social och öppen och  
tycker det är intressant att 
träffa nya människor.
Gillar att prova på nya saker 
och är lite äventyrlig av mig.
2. vad ger dig motivation 
i ditt arbete?
Att varje dag erbjuder utma-
ningar att ta tag i. Den posi-
tiva responsen, när kunderna 
tycker att ens insats har gjort 
skillnad. 
3. vad uppskattar du 
mest med ditt arbete?
 Att det är ett fritt och mång-
sidigt arbete. Att de idéer 
man har tas om hand om och 
utnyttjas och att man hela 
tiden utvecklas.
4. vad är mindre bra?
 Jag tycker det är synd att det 
vi gör på Almi fortfarande är 
lite anonymt, trots att vi jobbar 
så mycket med att få ut vårt 
budskap. Jag vill ju att alla ska 
kunna ta del av den fantastiska 
hjälp som Almi har att erbjuda.
5. när blir du riktigt glad?
När en kund lyckas och man 
känner att man varit delaktig 
i processen och att Almi gör 
skillnad.
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magnus Wernersson
finansieringsrådgivare 
almi stockHolm sÖrmland

1. Hur är du som person?
Nyfiken och social.
2. vad ger dig motivation 
i ditt arbete?
Att nästan varje dag få 
träffa personer och företag 
som starkt tror på sina idéer 
och satsningar ger energi och 
är väldigt intressant. Bland 
dessa finns det ju företag som 
sticker ut lite extra och vars 
koncept kan innebära en reell 
förnyelse av svenskt näringsliv, 
i det stora eller det lilla. Att
förhoppningsvis få se dem 
lyckas ger gott om motivation. 
3. vad uppskattar du 
mest med ditt arbete?
Att det är ett arbete med
stort inslag av flexibilitet 
och variation. Det innehåller 
allt från kundmöten, analys 
och intressanta bedömnings-
diskussioner till bankkontakter 
och nätverkande med andra 
tillväxtfokuserade aktörer. 
Jag uppskattar även bred-
den Almi har att erbjuda och 
många kunniga kollegor. 
4. vad är mindre bra?
Än så länge har jag inte sett 
några stora nackdelar. 
5. när blir du riktigt glad?
När en entreprenör eller 
företag blir framgångsrika 
med sin satsning och stödet 
från Almi var en bidragande 
orsak till att de kunde ta 
steget. Privat är det största 
glädjeämnet min familj, en 
promenad i skogen med mina 
söner kan förgylla en hel dag.  

meHran teHrancHi
affärsrådgivare  
almi uppsala

1. Hur är du som person?
Jag är en person som gillar 
fart, fler kunder, mer arbete, 
då mår jag bra. Jag känner 
mig nöjd när almanackan är 
fylld med kunder och akti-
viteter. Jag gillar att umgås, 
speciellt med kunder som har 
planer inför framtiden.
2. vad ger dig motivation
i ditt arbete?
Nöjda kunder, kunder som 
ringer och kollar hur jag mår. 
Kunder som återkommer med 
fler affärsidér eller de som vill 
utveckla sin verksamhet med 
hjälp av oss.
3. vad uppskattar du 
mest med ditt arbete?
Att kunna vara Almis repre-
sentant ute i samhället och 
kunna förverkliga andras 
drömmar. Arbetsuppgifterna, 
jag känner att jag har världens 
bästa jobb som jag brinner 
för. Ett jobb som har klar mål-
sättning, klara arbetsuppgif-
ter och kunder som  är i fokus.
4. vad är mindre bra?
Att kunna förutspå markna-
den. Kunder som påverkas av 
marknaden negativt utan att 
kunna göra någonting åt det.
5. när blir du riktigt glad?
Jag blir riktigt glad när kunden
och jag är överens och vi 
befinner oss i samma linje 
under samtalen. Det betyder 
att vi förstått varandra. Det 
hela handlar om att kunna 
få balans i dialogen mellan 
kunden och rådgivaren.

martina lago
innovationsrådgivare
almi kalmar

1. Hur är du som person?
Är social, lyhörd, sprider 
energi och har lätt att sätta 
mig in i andras situationer.
2. vad ger dig motivation 
i ditt arbete?
Jag blir motiverad av alla 
härlig människorna jag möter, 
de utvecklar mig och gör att 
jag vill vara uppdaterad för att 
ge de bästa råden.
3. vad uppskattar du 
mest med ditt arbete?
Ingen dag eller kund är den 
andra lik, jag måste vara flexi-
bel och det är en utmaning 
som jag uppskattar.
4. vad är mindre bra?
Att man inte alltid räcker
till för alla.
5. när blir du riktigt glad?
När jag ser hur mina kunder 
växer och utvecklas med 
sin uppgift och när de når 
framgång.

anna sÖderHolm
investment manager
almi invest

1. Hur är du som person?
Nyfiken, inlyssnande, hård 
men rättvis i förhandlingar.
2. vad ger dig motivation 
i ditt arbete?
När det går bra för våra 
bolag och när vi tillsammans 
med entreprenörerna gör 
bra affärer.
3. vad uppskattar du 
mest med ditt arbete?
Variationen. Ena stunden 
träffar jag entreprenörer 
som tagit fram en oerhört 
avancerad teknik för satellit-
kommunikation, i andra 
stunden ett bolag som 
designar och säljer kläder 
och därefter ett bolag som 
utvecklar molekyler till läke-
medelsindustrin med hjälp 
av fragmentbaserad läke-
medelsdesign.
4. vad är mindre bra?
Att man aldrig får tiden
att räcka till allt man 
skulle vilja göra.
5. när blir du riktigt glad?
När jag träffar riktigt slipade 
entreprenörer med impo-
nerande bakgrunder. En del 
har före 30 års ålder lyckats 
åstadkomma sådant som de 
flesta människor inte förmår 
under hela sin livstid.
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Världen är full av vänliga människor  
– alla värda minst ett stort tack. 
Under rubriken ”Tusen tack” kan du som privatperson 
framföra ditt tack till någon du tycker bör ha uppskatt-
ning. (Ej familjeannonser!) Annonsmanus lämnas 
senast fredag för publicering följande tisdag.

Både namn och hemort på den som tackas bör anges, 
så att läsarna lätt kan förstå vem tacket berör.
Vi förbehåller oss rätt att stryka ord. Underteckna
med namn och adress.

Tusen tack (Namn & hemort på den som tackas)

för att (anledning till tacket)

Jag/vi som tackar

Annonsen faktureras

Namn  

Adress  

Postadress 

Tel  

Personnummer  

Skicka din annons till:
”Tusen tack” SMÅLANDSPOSTEN, 351 70 VÄXJÖ

0-25 ord 75:- 26-45 ord 145:-

Tusen tack!

Glasögon till fast pris
inklusive allt

Enkelslipade solglasögon 1298:-
Progressiva solglasögon 3298:-
------------------------------------

Valfri båge i hela butiken 0:-
Glas för alla synfel 0:-
Progressiva glas av 
senaste teknik 0:-
Antireflexbehandling 0:-
Antistatisk behandling 0:-
Repskydd 0:-
Extra tunna glas 0:-
Färg 0:-
Fodral 0:-
------------------------------------

KÖP

Enkelslipade solglasögon 1298:-
Progressiva solglasögon 3298:-
----------------------------------

 Boka synundersökning på 
 smarteyes.se/tidbok
 Synundersökning 299:-

VÄXJÖ: Storgatan 25-27, 0470-73 15 00

Av Socialstyrelsen leg.optiker

Musik, dans, teater

n The magic of Julien. En 
blandning av teater, illusioner 
och visuella effekter med ma-
gikern Julien Dauphin. Växjö 
teater, kl 19.

FilM
n Palladium: Avalon, Folket 
bio, kl 19.00.
n Filmstaden:
A royal affair 17.30, 20.30, 
11 år.
American pie: Reunioun 
18.25, 21.30, 11 år.
Battleship 18.00, 21.00, 11 år.
En gång i Phuket 21.25, bt.
Hotell Marigold 18.15, bt.
Hunger games 17.50, 21.15, 
11 år.
Kvarteret Skatan … 17.40, bt.
Laxfiske i Jemen 18.30, 7 år.
Titanic (3D) 20.00, 11 år.
Wrath of the titans (3D) 
21.20, 11 år

utställningar
n Växjö konsthall: Öster om 
solen … Finsk samtidskonst 
av Kaarina Kaikkonen, Pilvi 
Takala, Miikka Vaskola, Elina 
Merenmies, Liisa Lounila, Jyrki 
Riekki m fl. Visas t o m 20/5.
n Palladium: Vackra betrak-
telser – Björn Lindqvist, foto, 
t o m 22/4.
n Antikvariat Classica: Gra-
fik – Jean Gorin, konstruktivist. 
Visas t o m 25/4. Linnég 21.
n Informationsbanken, 
lasarettet: Fem vägar till det 
goda livet. Av folkhälsoen-
heten, t o m 26/4. Blodsjukas 

förening i Södra sjukvårdsre-
gionen, t o m 27/4. Må–to 9–16, 
fr 9–14.
n Café Fontaine: Natur när 
och fjärran – Mona Wirkander 
och Gunilla Holmewi-Nilsson, 
olja och akvarell. Sö–to 10–18, 
fr–lö 10–16, t o m 27/4.
n Smålands museum: Kop-
parslagaren – Michaela Ivars-
dotter, t o m 9/9. Glimtar från 
forntiden. På väg – 1800-ta-
lets Kronoberg. Myntkabinett. 
Minnenas vind m m. Ti-fr 10–17, 
lö–sö 11–17.
n Sveriges glasmuseum, 
Växjö: In pieces. Do you want a 
piece of me? – Nina Westman, 
glas, t o m 30/9. Svenskt glas 
under sex sekler. Studioglas i 
förändring. Hälsa på glas. Ti-fr 
10–17, lö–sö 11–17.
n Utvandrarnas hus: 
Bläck – tatueringar, hud och 
smärta. Björn Abelin, foto, och 
Elisabeth Åsbrink, text, t o m 
13/5. Drömmen om Amerika. 
Mobergrummet. Ti-fr 10–17, 
lö–sö 11–17.
n Universitetsbiblioteket: 
Sagovärldar hos Bröderna 
Grimm – tysk utställning i 
samband med 200-årsjubileet 
av Bröderna Grimms sagor, 
t o m 25/5. Jungen Pionieren 
und Gangstern – utställning 
baserad på Corina Löwes 
avhandling om barn- och 
ungdomsdeckaren i det 
forna Östtyskland, t o m 30/9. 
UMD+LNU=sant. 25 års stu-
dentutbyte 1987–2012 mel-
lan University of Minnesota, 
Duluth, och Linnéuniversitetet. 

Må–to 8–22, fr 8–18, lö 11–17, 
sö 11–17, t o m 31/10.

Övrigt
n Hjälp på Internet. Vägled-
ning på Internet, hjälp att fixa 
e-post och andra datorrelate-
rade problem. Stadsbibliote-
ket, Kosmos, kl 13–17.
n Drottning Margrethe. Rolf 
Wenander berättar om dron-
ning Margrethe, som fyller 72 
år just denna dag och som har 
suttit 40 år på Danmarks tron. 
Bländapassagen över Dress-
man, Storg 11, Växjö, kl 19–21.
n Runt Växjösjön. Med veckans 
nutidsfrågor. Samling utanför 
IOGT-NTO, Vattentorget 1, kl 14.
n Stickcafé. Café Fontaine, 
Växjö, kl 9.30–11.45.
Med reservation för ev fel. 
Tipsa och se mer på www.
smp.se/kalendern

Växjö • Måndag • www.sMp.se/kalendern

noterat

noterat

Växjöföretaget Mionix 
får hjälp att växa vidare 
och framför allt ta ytter-
ligare kliv internatio-
nellt. Almi Invest och 
några andra investerare 
skjuter till fyra miljoner 
kronor

Det femåriga företaget i 
Växjö utvecklar och säljer 
högteknologiska dator
tillbehör som är anpas
sade för dataspel. Det 
handlar bland annat om 
datormöss, tangentbord, 

headsets och musmattor.
Kombinationen av inn

ovationer och spännande, 
användarvänlig design 
har gjort företaget till en 
snabbväxare som siktar 
in sig på en kraftigt ökad 
omsättning 2012. 

I dag jobbar sex perso
ner i Mionix.

De investerare som nu 
visar sin tro på företa
gets framtid och ska bidra 
till ökad utlandsförsälj
ning är det regionala risk

kapitalbolaget Almi Invest 
tillsammans med Ham
pus Jakobsson, Magnus 
Kenneby och Carl Silber
sky.

Mionix grundare och vd 
Peter Nygren kommer att 
fortsätta som majoritets
ägare i företaget.

– Han är en entreprenör 
med stark vilja att satsa 
och utveckla det han brin
ner för. Tillsammans med 
oss och övriga investerare 
för bolaget bra förutsätt

ningar att förverkliga sina 
visioner

Peter Nygren själv har 
en hög tilltro till företa
gets fortsatta utveckling:

– Vårt mål är att vara 
bäst. Vi vinner ständigt 
nya priser för våra pro
dukter. Nyckeln är att de 
utvecklas med hjälp av 
noggranna marknads
undersökningar och i nära 
samarbete med användar
na.
 KENT AxELSSON

kent.axelsson@smp.se 

växjöföretag får pengar 
för växtkraft utomlands

alMi inVesterar • spelanpassade datatillbehör

Sandsbrotips
SANDSbrO  Tipspromenaden 
i Sandsbro den 1 april sam
lade 490 deltagare. Arrang
ör var Gårdsby IK. Prista
gare blev Mats Lundberg, 
Catarina D Lundberg och 
NilsOlof Andersson. Skil
jefrågan vanns av Jonas 
Lindqvist. Rätt rad: 1xx 
1xx xxx 22x, 690 gram.Den 
8 april samlade 32 delta

gare. Vinnare blev Patrik 
Andersson, Kerstin Olby 
och BM Andersson. Vinna
re på skiljefrågan blev Pat
rik Andersson. Rätt rad: 221 
11x 2xx x12, 261 stycken.

Växjöbridgen
växjö  Resultat Växjöbrid
gens måndagsbridge II 
den 2 april, 10 par, medel 
72 poäng: 1) Thomas Ohls

son–Inger Kraft 97, 2) Mari
tha S Gratte–AnnMari 
Malmqvist 80, 3) Anna 
Bertland–Wera Rudhe 56.

Den 3 april, 19 par, med
el 192: 1) Sture Rundgren–
Gabor Barath 245, 2) Inger 
Wisme–Sonia Carlsson 
234, 3) Mats Nilsson–Ann
Britt AreskogLiljegran.

Den 4 april, 20 par, medel 
180: 1) Bertil Krantz–Anni

ka Krantz 233, 2) Astrid 
Claesson–Tore Claesson 
220, 3) Bernt Tibbelin–Len
nart Sigerhall 209.

Den 10 april, 13 par, med
el 120: 1) Bertil Arvids
son–Bertil Karlsson 168, 2) 
Göran Magnusson–Rune 
Johansson 131, 3) Bengt 
Carleson–Ingegerd Will
hammar, Sture Rundgren–
Gabor Barath 129.

Förslag till tantflytt
växjö  Harald Gustavsson 
underhöll med sång och 
musik på temat Evert Taube 
vid Växjö Hem och samhäl
les senaste möte. LarsÅke 
Hult tog upp diskussionen 
om flyttningen av Tanten, 
en skulptur som nu finns på 
universitetet, och föreslog 
ny placering på Stortorget. 
Vidare informerades om 
Länsförbundets komman
de årsmöte i Växjö, studie
besök vid Grimslövs Natur
liga rum, åkturer hembyg
den runt med mera.

Kontakta oss!
Nyhetschef: Peppe Alfi ero, 0455-77 203, 0455-77 233
Fax: 0455-821 70
E-post: nyhetschef@blt.seBLEKINGE

BLEKINGE

Marinkompaniet i 
Karlshamn är ett 
företag som tog hjälp av 
Almi för att komma 
vidare.

– Vi hade identifi erat 
ett problem och behöv-
de hjälp för att lösa det, 
säger VD Ola Olsson.

– Deras arbete överträffa-
de våra förväntningar. De 
hjälpte oss att lägga om 
strategin och ta fram 
mate rial så att vi kan pre-
sentera företaget och sälja 
in det just där vi behövde 

göra det. På kuppen blev 
jag god vän med Anders 
Johans son.

Hittade problemet
– Det bästa med proces-

sen var att Almi väldigt 
snabbt fattade problemet 
och vad vi var ute efter 
och i och med det löste 
problemet åt oss.

Ola Olsson, 43 år, driver 
Marinkompaniet i fjärde 
generationen. Det är en av 
Sveriges ledande marinor 
med tio anställda och en 
årsomsättning på 40 miljo-
ner kronor. 

Fortsätter utveckla
– Vi säljer fritidsbåtar, 

motorer och tillbehör och 
har en verkstad för repa-
rationer, montering och 
förvaring, säger han. 

Ola Olsson har länge 
velat utveckla Vägga-

vikens hamn till att bli en 
av södra Sveriges mest att-
raktiva utfl yktsmål och 
samtidigt göra Marinkom-

paniet till en föregångare 
inom miljöområdet.

Elisabet König

Redigering: Marie Lindquist
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Glöm inte boka säsongsplats!   0480-373 65 • www.vitasandscamping.se

VÅRERBJUDANDEN
Campa 4 nätter för 390:-

Erbj. gäller Påsk, Valborg samt Kr. Himmelsfärd.

Ronneby • Karlshamn • Jämshög

RONNEBY  Karlshamnsvägen 3. 0457-135 00
FÄRGHUSET ÖSTERPORT  Ronnebyvägen 1. 0454-30 18 60
ROSENGRENS  Jannebergsvägen 6, Karlshamn. 0454-106 76

JÄMSHÖGS FÄRG  Bygatan 3, Jämshög. 0454-464 42

ÖPPETTIDER:
Mån-fre 9.00 - 18.00
Lördag  9.00 - 13.00

Vi bjuder på gratis
fasadbesiktning

Båtvårdsprodukter

Måla huset!
Namn........................................................................................

Adress......................................................................................

Postnummer.................................................. Tel.......................

(Värde: 750:-)  Gäller t o m 31 maj -12.

www.colorama.se

BÅTEN • STUGAN
HUSET • TRÄDGÅRDEN

Skicka in denna talong till: Colorama, Färghuset Österport AB, 
Ronnebyvägen 1, 374 34 Karlshamn, eller mejla till:
rogerg.karlshamn@colorama.se

Erbj gäller t o m 7 april 2012, eller så långt lagret räcker.

Alcro TRÄOLJA

TRALLRENT
Alcro, Delfi n (Ord 120:-) 99:-

Till altanen:

STROLLER Plus Kombi 8,75 kg
(Karlshamn - Ronneby)..................................339:-

KANONPRISER i butiken!

Upp till
15 års
garanti

”Demidekkare
målar gärna
men inte så
ofta”

Kom in och välj kulör så bjuder vi på provburk, 0,5 liter. Värde 98:-

Till gräsmattan:

Många fl er erbjudanden i butiken!

Prisex: Original
fernissa 0,75 liter 

119:-

Vi säljer proffsmärkena!

Färglös, 4 liter

199:-

Fräscha upp huset:

DENTAR Fasad. 5 liter..........................399:-
TAKPANNERENGÖRING
5 liter.............................................................498:-

Kampanj-
priser!

(Karlshamn - Ronneby)

Går att pigmentera!

Spraya på, låt sol och
regn göra jobbet!

Lokala avvikelser i sortimentet kan förekomma.

Ta bort
mossa och alger

från tak och
fasad.

Foto: SHEENA LINDBERG

MÅSTE BLI BÄTTRE. Anders Johansson, Almi Blekinge, vill att Blekinges företag blir bättre på att utveckla sin marknad 
och startar därför ett företagsprogram.

BLEKINGE

Att växa och utveckla 
sig är livsviktigt för 
Blekinges företag. 

En effektiv väg är att 
arbeta tydligare med 
sina marknadsförutsätt-
ningar.

Det spelar ingen roll i 
vilken bransch ett 
företag verkar.

– Av länets 4 000 företag 
fi nns det många som har 
större potential än de tror, 
det fi nns alltid möjligheter 
att växa, säger Anders 
Johans son, affärsrådgivare 

hos Almi Blekinge. Vi har 
just dragit i gång ett nytt 
före tagsprogram för dem.

– Marknaden förändras 
hela tiden, ibland blixt-
snabbt. Att ligga steget 
före kan göra stor skill-
nad. Vår vision är att ska-
pa möjligheter för perso-
ner med bärkraftiga idéer. 

Måste sticka ut
Almis program, som 

startar om två veckor, vän-
der sig till företag i alla 
brancher, inte minst de 
som upplever att de har 
gått lite i stå.

– Femton företagare 
träffas vid fyra tillfällen 

för att arbeta med sin egen 
verksamhet. Därefter hop-
pas jag att de kommit en 
rejäl bit med sin plane-
ring. Vi ger dem verktyg 
så att de kan förtydliga 
tanken bakom verksam-
heten, det är lätt att förbli 
hemmablind.

– Det är viktigt att sätta 
mål som är gemensamma 
för alla på företaget. För 
att lyckas i konkurrensen 
behöver man sticka ut. 
Sedan gäller det att kunna 
berätta för omvärlden vad 
man sysslar med.

En bonus med att träf-
fas är att företagarna lär 
känna varandra och får se 

hur andra löser saker och 
ting.

IT och gårdsbutiker
Till hösten fortsätter 

programmet med femton 
nya företagare.

– Blekinges företag lig-
ger väl framme nationellt, 
säger Anders Johansson. 
Vi har många små spän-
nande företag, allt från IT 
och spel till den enkla 
gårdsbutiken, över turism, 
matproducenter och till-
verkande företag.

Elisabet König
elisabet.konig@blt.se

0455-772 02

Företag måste ge sig 
själva chansen att växa

Almi hjälpte honom att komma vidare

Foto: ANNA SUNESSON

BAD OM HJÄLP. Ola Olsson, VD på Marinkompaniet i Karls-
hamn, kom vidare med planer och visioner tack vare Almis 
program.

ALMIS FÖRETAGSPROGRAM
Almi Blekinge har frågat 171 
företagare. 77 procent var 
mycket intresserade av 
marknadsutveckling. 67 
procent var lika intresserade 
av lönsamhetsstyrning.

Marknadsutveckling 
innebär att man:
• analyserar marknaden och 
konkurrensen
• fångar upp de viktigaste 
tendenserna

Lönsamhetsstyrning 
innebär att man:
• har koll på ekonomin
• jobbar med nyckeltal, alltså 
rörliga och fasta tillgångar
• vet vilka produkter som är 
lönsamma

Almi ägs av staten tillsam-
mans med regionala ägare 
och består av moderbolaget 
och sexton regionala 
dotterbolag.

k r e d i t :  Fler småföretag behö-
ver hjälp med kapital, enligt 
Almi Väst i Göteborg. 
– Företag känner att det har 
varit svårt att få bankfinan-
siering, säger kontorschefen 
Christina Aspestedt.

Ökningen av företagares finansie-
ringsbehov har enligt henne att 
göra med svackan under finanskri-
sen och behovet av att komma till-
baka till marknaden. Det har yttrat 
sig genom fler affärer och stigande 
förfrågningar till Almi. 

Enligt Christina Aspestedt är 
det högtryck innan semestern då 

många vill starta sina företag efter 
sommaren. 

Almi, som är statligt ägt, fungerar 
som ett komplement till banker och 
ägarkapital. Där banker inte beviljar 
lån kan Almi erbjuda riskvilliga lån 
mot en högre ränta än vad den ge-
nomsnittliga bankräntan är. 

– Bankerna har fått förändrade 
möjligheter att vara med hela vägen. 
Därmed har Almi fått ökad efterfrå-
gan vad gäller bredare finansierings-
lösningar, säger Christina Aspestedt. 

FöretAGen som Vänder sig till 
Almi för finansrådgivning kom-
mer från alla möjliga branscher. 
Det kan vara de som vill köpa bo-

lag och de som vill starta ett bolag. 
Den bransch som ökar mest är e-
handeln. Anledningen till detta är 
enligt Christina Aspestedt att en 
större marknad nås. 

– Även om man som företagare är 
nischad, kan man nå en stor mark-
nad, säger hon. 

trAditionellt sett hAr det varit 
konfektion inom e-handeln som 
har dominerat. Nu ökar sport och 
fritidsföretag samt heminred-
ningsföretag.

Enligt Malin Alsterlund, finans-
rådgivare på Almi Väst, satsar fö-
retagare i Västsverige stort i jäm-
förelse med andra delar av landet 

där Almiföretag också verkar. 
Undantaget är Trollhättan som 

fortfarande är avvaktande. Men As-
pestedt tycker sig ändå se signaler 
som pekar mot att trenden kommer 
att vända. 

– Många vill göra satsningar trots 
mörka moln från Grekland, säger 
hon.

Hanna Bolmesjö
031-62 40 00 hanna.bolmesjo@gp.se

GÖTEBORGS-POSTEN TiSdaG 15 maj 201240 e k o n o m i  &  p o l i t i k

p o l i t i k :  det kommer att ta 
lång tid att återställa a-kassan, 
tror socialdemokraternas mag-
dalena Andersson. På kort sikt 
är utbildning viktigare.

Just nu skickar Socialdemokrater-
na sina toppolitiker kors och tvärs 
över landet på studieresor. Tema: 
näringspolitik.

I går var den ekonomisk-politiska 
talespersonen Magdalena Anders-
son på Lindholmen Science Park 
och Handelshögskolan i Göteborg 
för att leta idéer för den ”mycket 
mer aktiva näringspolitik” som 
hon lovar att Socialdemokraterna 
ska föra om de får makten 2014.

Annars är hon försiktig med be-

sked om vilken politik Socialdemo-
kraterna kommer att gå till val på 
om två år. Hon tycks vilja dämpa 
förväntningarna, till exempel 
kring villkoren i arbetslöshetsför-
säkringen.

– Det är klart att a-kassan ser väl-
digt annorlunda ut än den gjorde 
för sex år sedan, nu är det väl 10 
procent som får 80 procent i er-
sättning. Då måste man fundera 
igenom vilka steg som är viktigast 
att ta.

soCiAldemokrAternAs mål att 
80 procent av de arbetslösa ska få 
behålla 80 procent av sin tidigare 
inkomst kan tyckas allt mer avläg-
set. Magdalena Andersson vill inte 
spekulera i hur lång tid det skulle 

ta att nå den nivån:
– Det går inte att säga, men det 

är klart att det skulle ta tid att ge-
nomföra.

Om det är möjligt att genomföra 
på en mandatperiod är inget hon 
vill fundera högt kring. Hon tycker 
inte heller att villkoren i arbetslös-
hetsförsäkringen är det viktigaste.

– Det är ett väldigt fokus på vad 
vi tycker om a-kassan, men a-kas-
san är ju inte det intressanta. Det 
intressanta är om man kan få fler 
och växande företag. Sedan är det 
förstås också viktigt att det finns 
vägar tillbaka för dem som förlorar 
jobbet, säger hon.

mAGdAlenA Andersson betonAr 
samtidigt att det behövs vad hon 
kallar en fungerande arbetslöshets-
försäkring, för individens skull, för 
att kommunernas socialkontor inte 
ska få ta över allt större kostnader 
och för att svenskarna ska fortsätta 
vara öppna för omställning och för-
ändring. Men då är det minst lika 
viktigt att det finns goda möjlighe-
ter till arbetsmarknadsutbildning.

Socialdemokraterna har tidigare 
drivit kravet på individuella kom-
petenskonton för att människor 
ska kunna fortsätta utbilda sig 
under arbetslivet. Men Magda-
lena Andersson tror inte riktigt 
på idén.

– Att kunna vidareutbilda sig 
under arbetslivet är viktigt, men vi 
måste nog tänka på ett annat sätt 
där. Det har ju till och med funnits 
pengar avsatta till kompetenskon-
ton, utan att de använts, därför att 
man inte hittat någon konstruk-
tion man varit nöjd med. Där mås-
te vi nog ta ett omtag och tänka på 
något annat sätt, säger Magdalena 
Andersson.

maria sköld
031-62 43 90 maria.skold@gp.se

”a-kassan inte det intressanta”

Bild: NETTaN KOcK

ökAt intresse. Christina Aspestedt och Malin Alsterlund på Almi Väst tycker att behovet av finansieringsrådgivning för företag är stort. 

Magdalena 
Andersson 
(S) tycker 
fokus  
ligger fel i 
jobbfrågan

Fler företag vill låna

* Almi företagspartner bildades 
1994 efter ett riksdagsbeslut om en 
ny organisation som skulle främja 
mindre företags utveckling. 
* Bolaget är helägt av staten.
* I dag klockan 16-18 har Almi Väst 
drop in för företag som behöver 
hjälp med finansieringslösningar. 
* Drop in-dagen är tänkt att fung-

era som ett steg efter nyföretagar-
rådgivning. Företagare som har en 
tydlig bild av vilken bolagsform de 
vill ha, hur affärsplanen ser ut och 
vilket kapital som behövs, erbjuds 
finansieringsrådgivning under efter-
middagen. Ett tiotal rådgivare från 
Almi och några bankrådgivare kom-
mer att finnas på plats. 

har drop-in i dag

SYDSVENSKANh

EKONOMI
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  för nya uppdrag

Fantastisk möjlighet  

”Ett styrelseuppdrag är en 

fantastisk möjlighet att hjälpa 

ett företag.” 
Tina Zetterling, 41 år, vd för Barnmorske-

gruppen Öresund. Styrelseledamot i Ska-

nör-Falsterbos Montessoriskola.

Splittrad debatt 
om jobbavdrag
Regeringens fyra jobb-

skatteavdrag ger cirka 

100 000 fler syssel-

satta, enligt finansde-

partementet.
– Skruvade slutsat-

ser, säger arbetsgivar-

organisationen Alme-

ga och får stöd av TCO.

– Vi har gjort en grund-

läggande utvärdering 

som är rigorös och ro-

bust och som entydigt vi-

sar att jobbskatteavdraget 

ger betydande sysselsätt-

ningseffekter, sade stats-

sekreterare Hans Lind-

berg vid en öppen utfråg-

ning i riksdagen på tisda-

gen.

Finansdepartementets 

beräkningar får stöd av 

Konjunkturinstitutet (KI), 

även om KI har något läg-

re siffror än finansdepar-

tementet.
– Vår bedömning är att 

jobbskatteavdraget haft 

en betydande effekt och 

vi har sannolikt inte sett 

den fulla effekten än, sade 

KI:s prognoschef Jesper 

Hansson.
Men alla var inte fullt 

lika övertygade. Profes-

sor Anders Forslund från 

Institutet för arbetsmark-

nadspolitisk utvärdering 

(IFAU) framhöll att fi-

nansdepartementets ut-

värdering består av en 

rad delstudier, som sna-

rare är indicier än bevis. 

Empiriska studier som 

gjorts är från andra län-

der, och de konstaterade 

effekterna i Sverige gäl-

ler en mindre grupp med 

äldre arbetskraft som får 

dubbla jobbskatteavdrag.

– Men det är många indi-

cier som pekar mot sam-

ma håll. Och även om det 

är tveksamt hur vissa stu-

dier genomförts och hur 

överförbara de är från 

andra länder till Sverige 

och från 68-åringar till 

28-åringar, så väger de 

ändå ganska tungt, sade 

Forslund.
TCO:s samhällspoli-

tiske chef Roger Mörtvik 

höll inte med.
– Om man lägger tio 

insignifikanta studier på 

varandra så får man inte 

en signifikant, sade han.

Han hänvisade till flera 

studier som visar att kän-

nedomen om jobbskatte-

avdraget är låg, och lägst 

är den inom de grupper 

där man förväntar sig 

störst genomslag.
Almegas chefekonom 

Lena Hagman ansåg att 

regeringen är alltför opti-

mistisk om effekterna och 

beskrev slutsatserna som 

”skruvade”.

OWE NILSSON/TT

OSLO

Telenor under 
förväntan
■ Norska Telenor redo-

visar en underliggande 

vinst, enligt måttet ebitda, 

på 7,62 miljarder norska 

kronor för första kvarta-

let. Motsvarande period 

i fjol var vinsten 7,40 mil-

jarder kronor. Analytiker 

hade i genomsnitt räknat 

med ett resultat på 7,79 

miljarder kronor.
Resultatet efter skatt 

blev en förlust på 390 mil-

joner kronor, till följd av 

en nedskrivning av värdet 

på indiska Uninor med 

3,9 miljarder kronor. Den 

indiska enheten riskerar 

att förlora sin licens.

 TT-REUTERS

4 810 777 
personer, deklarerade 

elektroniskt i år – en ökning 

med cirka 265 000 personer 

jämfört med i fjol. Antalet e-

deklaranter väntas öka ytterli-

gare eftersom många som har 

anstånd med sin deklaration 

gör den elektroniskt. TT

TELEKOM

Sony Mobiles 
marknadschef 
går till RIM
■ Kristian Tear, mark-

nadschef hos Sony Mobi-

le, slutar. Det skriver Da-

gens industri. Han ska i 

stället börja jobba som 

operativ chef hos kana-

densiska RIM, Research 

in Motion. Nyligen kom 

besked om att Sony Mobi-

les vd Bert Nordberg slu-

tar för att i stället bli sty-

relseordförande i det nu-

mera heljapanska bolaget.

SVARTLISTNING

Strid mellan  
FI och Ström  
fortsätter
■ Den rättsliga striden 

mellan Finansinspektio-

nen (FI) och styrelseproff-

set Pernilla Ström fortsät-

ter. Kammarrätten upp-

hävde FI:s svartlistning av 

den tidigare HQ-ledamo-

ten Ström – men nu har 

myndigheten överklagat 

domen till Högsta förvalt-

ningsdomstolen.
FI vill bland annat att 

det slås fast att styrelsen i 

ett finansiellt företag har 

ansvar för brister även i 

ett dotterbolag. TT
– Det är skrämmande att höra män 

som säger ”det finns ju inga kvinnor 

som kan sitta i styrelser”. Den blind-

heten är en ordentlig utmaning.

Sophie Persson och Åsa Wikström är 

eniga om att det finns många kom-

petenta kvinnor som inte blir sedda 

av bolagens valberedningar. De me-

nar att valberedningarna borde vara 

mindre bekväma och leta mer utanför 

sina egna nätverk.

Åsa Wikström anser att den kvinn-

liga underrepresentationen i sig gör 

att viktig kompetens saknas i styrel-

serna. Sophie Persson betonar hellre 

”mixen” i styrelsen generellt. Men de 

är överens om att olika perspektiv är 

viktiga för att få upp rätt frågeställ-

ningar och kunna fatta rätt beslut.

– Bolagen hade gått bättre om vi va-

rit mer heterogena i styrelserummet. 

I dag är det mycket ”same, same”, sä-

ger Sophie Persson.

Tina Zetterlings företag, Barnmor-

skegruppen Öresund, var nystartat 

när Styrelsekraft drog i gång. Hon 

var lite rädd att våga satsa, men är i 

efterhand glad att hon ändå hoppade 

på programmet.
– Jag har fått kunskap om vad sty-

relsearbete innebär samtidigt som 

jag fått mycket stöd i min vd-roll. Jag 

hade aldrig kunnat ha den utveck-

lingskurva jag haft i företaget annars.

Tina Zetterling hyllar matchningen 

med mentorn, Anne Kathrine Jen-

sen.
– Hon har varit jätteengagerad. 

Jag har styrt vilka frågor vi har tagit 

upp. Hon har varit ett bollplank och 

hjälpt mig komma vidare på ett bättre  

sätt än om jag försökt klara av det 

själv.
Även Åsa Wikström och Sophie 

Persson lyfter fram mentorsmatch-

ningen som det bästa med program-

met, tillsammans med praktiska kun-

skaper om styrelsearbete och ett ut-

ökat nätverk. 

Sophie Persson skriver på en bok om 

rollen som styrelseordförande till-

sammans med sin mentor, och hon 

skulle vilja se mer av liknande utbild-

ningsprogram.
– Jag skulle vilja se ett steg två för 

etablerade styrelsekvinnor, så att man 

följer upp det man påbörjat nu. Jag 

tycker att det behövs mer utbildning 

för både kvinnor och män som kan 

göra skillnad i styrelserummen.

TEXT: OLA 

NILSSON
ola.nilsson2 
@sydsvenskan.se

FOTO: EMMA 

LARSSON
emma.larsson 
@sydsvenskan.se

Vill ha balans 

”Fantastiskt kompetenta 

kvinnor som inte får chansen 

att komma vidare.” 

Åsa Wikström, 53 år, rekryterar kvinnliga 

styrelsekandidater I nätverket Styrelse- 

balans. Hon är vd för Fyrwik AB och har sty-

relseuppdrag i bland annat Hamnens Före-

tagsgrupp.

Nöjd ledamot 

”Det var mycket bättre än jag 

förväntat mig.” 

Sophie Persson, 42 år, sitter redan i arran-

gören Almi Företagspartners styrelse och 

fick som deltagare uppleva programmet ini-

från. Hon är också ordförande i Aspekta och  

arbetar med styrelseutveckling i egna  

bolaget Agent A.

                   statliga Almi  Företagspartner på uppdrag av näringsdepartementet. 
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 ■ MENTORSPROGRAM   Kvinnor i bolagsstyrelser

Affärskvinnor redo    

I veckan träffades deltagarna i den 

skånska delen av Styrelsekraft för 

näst sista gången i solgasset på Långa 

bryggan i Bjärred. På agendan stod 

bland annat reflektioner kring vad de 

fått ut av programmet. Styrelsekraft 

startade i september förra året. Den 

skånska delen omfattar 25 deltagare 

och lika många mentorer. Det riks-

täckande programmet vänder sig till 

kvinnor som antingen leder företag 

eller redan sitter i en bolagsstyrelse.

Åsa Wikström är en av deltagarna. 

Hon driver egna konsultföretaget Fyr-

wik Consulting och uppskattar det ut-

ökade nätverk programmet gett henne.

– Av tradition är det mycket män i 

styrelserummen. Det här är en möj-

lighet för kvinnor att få en plattform 

för att komma vidare.

Åsa Wikström är även aktiv i nätver-

ket Styrelsebalans, också det ett ini-

tiativ för att öka den kvinnliga re-

presentationen i bolagsstyrelser. I de 

börsnoterade svenska bolagen ligger 

andelen kvinnor i styrelserna kvar på 

samma nivå som förra året, omkring 

23 procent. 
– Det är bara femton procent kvin-

nor i styrelserna om man tittar på alla 

bolag. Och det är ju lågt. Vi måste bör-

Bjärred. En av dem vill införa tillfälliga kvoterings-

regler. En annan kritiserar mäns blindhet för kvinnli-

ga kandidater. De är några av de kvinnor som deltagit 

i regeringens program för att få in fler kvinnor  

i bolagsstyrelser, ett program som nu går mot sitt slut.

USA

Amerikansk LTE-order 

går till Ericsson
■ Ericsson ska leverera utrustning 

till ombyggnaden av operatören T-

Mobiles mobilnät i USA. Nätet ska 

bland annat förberedas för lanse-

ringen av LTE (4G) under 2013.  TT

37,3 
miljoner kronor är den förlust före skatt 

som Hemtex redovisar för första kvarta-

let. Motsvarande period 2011 var förlus-

ten 53,7 miljoner kronor. Omsättningen 

för hemtextilkedjan uppgick till 197,9 

miljoner kronor, jämfört med 190,7 mil-

joner kronor ett år tidigare.  TT

LÄKEMEDEL

Medicinföretag  
dömt till rekordböter
■ Det amerikanska läkemedelsfö-

retaget Abbott Laboratories har 

gått med på att betala 1,6 miljar-

der dollar i skadestånd, skriver 

BBC News. Rekordsumman, som 

motsvarar cirka 11 miljarder kro-

nor, betalas efter det att företaget 

har belagts med att marknadsfö-

ra och sälja läkemedlet Depakote 

på områden som det inte var god-

känt för.
Summan är den högsta som nå-

gonsin betalats ut för ett enskilt lä-

kemedel och pengarna går till det 

allmänna. 
TT

ja tipsa om och rekrytera varandra. Vi 

får hjälpas åt. 
Kvotering är hon principiellt emot. 

Men eftersom förändringen går för 

långsamt har hon börjat vackla.

– Det borde vara en temporär kvo-

tering under två år, så att man får 

igång maskineriet. Men inte på lång 

sikt, det tycker jag inte.

Sophie Persson har en något annor-

lunda bakgrund jämfört med de öv-

riga deltagarna. Hon sitter redan i 

ett flertal styrelser, bland annat som 

ordförande för pr-konsultföretaget 

Aspekta. Hon håller inte med om be-

hovet av kvoteringsregler.

– Man ska inte kvotera in kvinnor 

bara för att det ska vara kvinnor, det 

måste vara bra kvinnor. Jag tror inte 

att det löser problemet.

Hon kallar det faktum att så få 

kvinnor återfinns i bolagsstyrelserna 

för ”en onaturlig dissonans”.

En ny plattform. Birgitta Olofson leder den skånska delen av Styrelsekraft, som avslutas den 28 maj. Det rikstäckande programmet genomförs av   

FAKTA

Andra initiativ
Styrelsebalans

■ Nationellt nät-

verk och rekryte-

ringsbank. 

Ambassadörer  

för kvinnligt  

företagande

■ Nätverk med 880 

ambassadörer över 

hela landet. En del 

av Tillväxtverkets 

program Främja 

kvinnors företa-

gande.
Styrelseakademin

■ Driver kandidat-

bank och styrelse-

utbildningar.

Det blev nej till medlarnas bud. 

Därmed talar det mesta för 

strejk på var tredje bilprov-

ningsstation från och med i  

eftermiddag. 

   Med samma parter i tv-kon-

flikten ökar också risken för att 

det blir svart i SVT 2. 

Facket sade ja, men arbetsgivar-

na svarade nej på medlarnas bud i 

bilprovningskonflikten. Almega vill 

inte ge med sig på principfrågan om 

individgarantier. Arbetsgivarna vill 

i större utsträckning kunna förde-

la löneutrymmet individuellt. Med-

larbudet innehöll garanterade 300 

kronor mer till alla anställda.

– Unionen har inte flyttat sig nå-

gonstans. De ska ha utan att ge nå-

gonting, säger förhandlingschef 

Sten Lycke på Almega.

Därmed talar mycket för strejk på 

bilprovningarna idag.

– Ja, det lutar mot det, säger 

Lycke. 
Strejken drar i sådana fall i gång 

på var tredje station från klockan 

16 i eftermiddag. Ett nej i bilprov-

ningskonflikten ökar också risken 

för att den varslade strejken mot pu-

blic serviceföretagen bryter ut sam-

ma tid. I sådana fall släcks SVT 2, 

SVT 24 och Kunskapskanalen ner. 

Även programverksamheten i Sve-

riges Radio kommer att påverkas.

Medlarna har avvaktat utfallet ef-

tersom parterna är desamma och 

tvistefrågorna påminner om varan-

dra men båda sidorna fick ett bud 

igår. Ingen av parterna tänker säga 

något innan de ska svara medlarna 

klockan 11 idag.
OLLE LINDSTRÖM/TT

Nobbat bud 
ökar strejkrisk

Almi-koncernens mediaexponering 
fortsätter att öka. Under 2012 förekom 
Almi i över 2 200 inslag i tryckta tidnin-
gar, etermedia och nyhetsmedia på web-
ben. 700 gånger under året fanns Almi 
med i rubrikerna eller hade medarbetare 
på bild. Det finns ett stort och naturligt 
intresse från media att rapportera om 
Almis verksamhet och kunder. 
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inom de närmaste tio åren 
riskerar över fyratusen 
företag i Uppsala län att få 
lägga ned då många före-
tagare går i pension. Ett 
bra köpläge för den som 
drömmer om att driva 
eget, menar almi Företags-
partner. 

Almi Företagspartner beräk-
nar att 4 500 företag i Upp-
sala län kan komma att läg-
gas ned inom tio år, om inte 
någon köper och driver dem 
vidare. Det motsvarar drygt 
40 procent av länets alla ak-
tiebolag, och berör alltså en 
betydande del av näringsli-
vet i länet.

Nu vill Almi att den som 
driva ett eget företag ska 
tänka på alternativet att 
köpa ett befintligt företag i 
stället för att starta ett helt 
nytt. I en satsning i Uppsala 
län under hösten riktar man 
sig framför allt till kvinnor 
med ett antal fristående 
workshops om företagsköp.

– Många kanske inte tän-
ker på den möjligheten. 
Men det kan vara smidigt 
att ta över en verksamhet 
som är i gång, där det finns 
lokal, inredning, kunder 
och ett inarbetat varumär-
ke, säger Camilla Ahlsson, 
affärsrådgivare hos Almi i 
Uppsala.

Vill maN köpa ett företag 
finns en rad saker som är bra 
att tänka på. Som att göra en 

egen värdering av verksam-
heten och ta juridisk hjälp 
för att gå igenom avtal. Det 
är sådant som ska tas upp i 
höstens workshops, och på 
ett arrangemang på Uppsa-
la stadsteater på fredag dit 
intresserade kvinnor bju-
dits in.

EN aV dEm som medverkar 
för att berätta om sina erfa-
renheter är Malin Johansson 
som driver Agave bar. Hon 
gjorde tvärtemot alla goda 
råd, och köpte en verksam-
het innan finansiering och 
företagsstöd var klart. 

– Hela karusellen drog i 

gång så snabbt. Med facit i 
hand tänker jag att man bör 
gå rätt väg från början för 
att slippa oron, säger Malin 
Johansson.

Hon och hennes bror Nik-
las Johansson skrev kon-
trakt och betalade hand-
penning för baren på Drott-
ninggatan. Sedan krävde 
både banken och Almi änd-
ringar i affärsplanen innan 
de fick finansiering beviljad. 

NU har dET gåTT två år och 
allt har fungerat bättre än 
de hade vågat hoppas, sä-
ger hon.

– Över förväntan på alla 

sätt. Sakteliga går allt åt 
rätt håll.

maliN JohaNssoN hade ing-
en erfarenhet av att dri-
va företag. Senaste arbe-
tet var som undersköterska 
inom psykiatrin. Hon ser 
flera fördelar med att köpa 
ett befintligt företag, i de-
ras fall handlade det om att 
köpa inkråmet. I samma lo-
kal låg tidigare en bar, innan 
dess ett sushiställe.

– Det fanns redan en eta-
blerad kundkrets. Läget var 
det viktigaste.

Hennes bästa råd är att 
inte vara för orolig, ändå.

– Om jag hade varit för 
orolig och rädd hade jag gått 
miste om den här resan.

Anna Orring
anna.orring@unt.se  018-478 13 44

Köp i stället för att starta nytt
Uppsala. 4 500 företag kommer att läggas ner i samband med pensionering

FakTa

råd vid företagsköp
l Gör alltid en egen värdering
l Ta inga beslut i pressade situationer
l Använd dig av revisorer och jurister du har förtroende 
för
l Ta kontakt med bank och affärsrådgivare tidigt i proces-
sen
l Är det aktier eller inkråm som ska köpas? Ta reda på hur 
aktierna har värderats. Inkråmet: värdera inredningen och 
eventuellt lager.
 källa: Sara nilsson, finansieringsrådgivare Almi Företagspartner

Barköp. Malin Johansson och hennes bror öppnade Agave bar på Drottninggatan för två år sedan. De köpte en tidigare bar, vilket hade 
fördelen att kunderna var vana vid att det låg ett uteställe i det hörnet. FOTO: Sven-OlOF AhlGRen

”Det kan vara smi-
digt att ta över en 
verksamhet som är 
i gång, där det 
finns lokal, inred-
ning, kunder och 
ett inarbetat varu-
märke.”
Camilla ahlsson, Almi

Börssidor B22–23

ForskNiNg. Tidsskriften 
The Economist riktar in sig 
på Uppsala och anordnar 
en konferens med syftet 
att överbrygga gapet 
mellan forskning och 
sjukvård.  
   Konferensen kommer att 
hållas på Uppsala konsert 
och kongress den 22 
november.

Seminarier, workshops och 
flera framstående talare. 

Det hoppas The Econo-
mist kan leda till att forsk-
ning bättre tas till vara och 

implementeras i sjukvår-
den.

– Jag tänker att man har 
valt Uppsala för att staden 
har en tradition av forsk-
ning på hög nivå och är tra-
ditionellt sett känd för sin 

vård, säger Sofia Hillborg 
på kommunikationsföreta-
get Inpress som är pr-ansva-
riga för konferensen.

som pUNkTEr på det preli-
minära programmet märks 

bland an-
nat hur man 
ska anpassa 
sig efter, och 
använda, att 
vissa patien-
ter i dag är 
mer infor-
merade än 
sina läkare 
om sin hälsa 
tack vare in-
ternet. 

Även problemen med att 
få läkemedel på markna-
den och hur teknologi kan 
förbättra vården och spa-

ra pengar är 
några punk-
ter på konfe-
rensen.

– Det är ett 
stort skifte 
på gång, ef-
ter att Phar-
macia först 
lades ner i 
Uppsala och 
nu Astra Ze-

necas forskning i Skåne. Lä-
kemedelsföretagen kommer 
inte att stå för en betydande 
del av forskningen framöver 
som det har varit tidigare. Så 

vad händer nu? säger Sofia 
Hillborg.

BlaNd paNEldElTagarE och 
experter märks namn som 
Richard Bergström, tidiga-
re vd för Läkemedelsindu-
striföreningen, Paul Grun-
dy, global chef för Healthca-
re transformation, IBM, och 
Uppsalabon Bengt Ågerup, 
grundare av riskkapitalbo-
laget Nxt2b som gör inve-
steringar i bioteknik.

Filip Johansson
filip.johansson@unt.se

The Economist arrangerar Uppsalakonferens

richard   
Bergström, 
kommer 
till UKK.

Bengt  
ågerup, 
kommer 
till UKK.

”Man har valt Uppsala för att staden har 
en tradition av forskning på hög nivå och 
är traditionellt sett känd för sin vård.”
sofia Hillborg, Inpress
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Misstänkt 
huvudman 
fortsatt häktad
Östersund • LT

Den 25-åring som 
misstänks vara huvudman 
i en krogskattehärva 
i Östersund är fortsatt 
frihetsberövad. 

Utredningen av misstänkt eko-
nomisk brottslighet på en krog 
i Östersund fortsätter. 

Den 25-åring som misstänks 
vara huvudman i den krogskat-
tehärva som polis och åklagare 
arbetar med att reda ut i Öster-
sund är fortsatt häktad. 

I måndags skulle åklagaren 
ha väckt åtal mot mannen, men 
då utredningen kräver mer tid 
har mannens häktning förlängts 
i stället.  I mitten av februari 
gjorde polisen ett tillslag mot en 
krog i Östersund och beslagtog 
stora mängder bokföringsun-
derlag. Men den misstänkta hu-
vudmannen fi ck polisen inte tag 
på då, utan han anmälde sig 
själv ett par dagar efter krograz-
zian. Sedan dess har mannen 
varit häktad för ekobrott som 
grovt bokföringsbrott och för-
svårande av skattekontroll. 

Alexandra 
Westerlund Karlsson

063-15 55 31  alexandra.w-k@ltz.se
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NYHETER A  N Y H E T S C H E F E R
A  KO N TA K T

Alexandra Westerlund Karlsson, Lasse Ljungmark
063-15 55 30 nyhetschefen@ltz.se

Nyheter dygnet runt
www.ltz.se

Östersund • LT
På tisdagen genomfördes en 
razzia mot restaurangföretag 
i Östersund efter misstankar 
om ekonomisk brottslighet.
Flera personer har anhållits.
Det som föranlett tisdagens tillslag 
var att Skatteverket gjort en anmä-
lan om misstänkt brottslighet.

– Den fick vi för några månader 
sedan. Sedan dess och fram till nu 
har vi planerat det här, säger Ka-
tarina Becker, den åklagare som 
leder arbetet.

AKTIONEN GENOMFÖRDES gemen-
samt med Skatteverket och Polis-
myndigheten i Jämtlands län. 

Fram till 13-tiden på dagen 
hade sex personer hämtats in till 
förhör och tre personer anhållits.

– Misstankarna det handlar om 
är bokföringsbrott och försvåran-
de av skattekontroll, säger Katari-
na Becker.

Det är också med utgångspunkt 
i de brottsmisstankarna som fler-
talet personer togs in till förhör. 

Hur många företag 
omfattas av razzian?
– Det vill jag inte gå in på efter-

som att några håller på att förhöras 
ännu och vi har inte heller fått tag 
i alla personer vi vill höra, säger 
Katarina Becker.

HON VILL AV SAMMA anledning inte 
heller gå in närmare på om det en-
dast är restaurangföretag som om-
fattas av razzian. Men en lokal som 
besökts under dagen med anled-
ning av det här är en restaurang 
berättar hon.

Hur omfattande är den 
misstänkta brottsligheten?
– Det har jag svårt att säga just 

nu. Vi får se var det här leder.
Vad händer nu?
– Vi jobbar på.

KATARINA BECKER AVISERADE re-
dan mitt på dagen att förhör fort-
farande pågick och att det mest 
troligt skulle leda till ytterligare 
anhållanden. 

Och det blev det. 
Enligt uppgifter från Jämtlands-

nytts webbsida handlar det om 
totalt sex personer som anhållits 
under dagen.

Flera anhållna efter razzia mot krogar

Ett ögonvittne berättar för LT hur poliser på tisdagens setts bära ut ett kassaskåp som lastades på en släpvagn utanför en restaurang i de centrala delarna                    av Östersund.  Anmälningar från Skatteverket ligger bakom razzian mot krogarna.
FOTO:  ULRIKA ANDE RSSON

FRÖSÖN • LT
Under en kort tidsrymd har 
fyra personer sagt upp sig 
från Frösö församling. 
Anledningen ska vara den 
personalpolitik som den 
nye kyrkoherden Peter 
Forsberg driver.
– Det har blivit en mycket 
dålig stämning på jobbet, 
säger en av de anställda.

Kritiken mot Peter Forsbergs 
sätt att leda församlingsjobbet 
har inneburit att flera anställda 
har valt att lämna sina tjänster. 
De uppger att de inte känner 
igen sig på jobbet och många 
upplever att de mår dåligt.

– Vi ska ha ett personalmöte 
under onsdagen då vi ska ta upp 
de frågor som personalen har. 
Vi negligerar inte de problem 
som uppstått, säger Peter Fors-
berg.

EN AV DE ANSTÄLLDA som valt att 
lämna Frösö församling är Lena 
Moén, som jobbat som kantor 
och körledare i 17 år. Hon har 
lett fyra körer och varit mycket 
framgångsrik och omtyckt i för-
samlingen.

– Jag kände att det blev lite 
för mycket jobb och jag fick pro-
blem med blodtryck och hjärt-
klappning. Jag blev sjukskriven 
en period och efter sjukskriv-
ningen ville jag vara tjänstledig 

en tid för återhämta mig. Men 
det godkändes inte av kyrko-
nämnden och Peter Forsberg. 
Jag har känslan av att de går i 
varandras ledband och skyller 
på varandra om en känslig fråga 
kommer upp.

Lena Moén tror att beslutet 
att inte ge henne tjänstledigt 
berodde på avundsjuka.

– Jag blev för populär helt 
enkelt. Det gillades inte av alla 
i Frösö församling.

ENLIGT ANDRA som LT talat med 
så är många även kritiska till de 
stora byggplaner som Peter 
Forsberg vill genomföra. Pro-
jektet går ut på att den gamla 
prästgården ska rivas och där 
ska det byggas ett nytt försam-
lingshem. 

På andra sidan vägen, bred-
vid det nuvarande församlings-
hemmet skulle då den nya 
prästgården byggas, ett bygg-
projekt för åtskilliga miljoner. 
Pengar som enligt vissa i för-
samlingen inte finns.

– Våra lokaler på Sikvägen 
och på Hornsberg är för trånga 
och prästgården är dåligt un-
derhållen. Därför har de nya 
planerna tagits fram, säger Pe-
ter Forsberg.

– Pengar finns men projektet 
måste bantas för att vi ska kun-
na genomföra det. Det finns 
också annat som vi måste lägga 
pengar på så därför har vi lagt 

planerna på byggnationen 
längre fram i tiden.

Nästa års budget för 
Frösö församling visar 
röda siffror. Ändå 
annonserar ni efter två 
nya tjänster, en som 
mellanchef och en tjänst 
som informatör. Finns 
det pengar till dem och 
behövs tjänsterna?
– Tjänsten som informatör har 

tidigare funnit hos en anställd 
som också har andra arbetsupp-
gifter. Nu vill vi ha någon som 
bara sköter den uppgiften. Den 
andra tjänsten är bara ett förslag 
hittills, säger Forsberg.

Vad gör du åt att dina 
anställda mår dåligt på 
jobbet?
– Vi ser väl på de frågor som 

kommer fram på olika sätt. Det 
är förändringar i arbetslaget 
som kan uppfattas som jobbiga. 
Men jag hoppas att vårt möte 
ska reda ut de problem som 
uppstått.

Varför fick inte Lena 
Moén tjänstledigt efter 
17 års tjänst i försam-
lingen?
– Det vill jag diskutera med 

henne internt, säger Peter Fors-
berg.

Hoppar av efter
missnöje med 
personalpolitiken

Här vid gamla 
församlingsgården 
vill Peter Forsberg 
att den nya 
prästgården ska 
ligga.
FOTO:  JAN ANDERSSON

Peter Forsberg, ny kyrkoherde i Frösö församling, får hård kritik för sitt sätt att sköta personal-politiken. En som drabbats är kantorn och körledaren Lena Moén, som efter 17 år i församlingen väljer att hoppa av.   FOTO:  JAN ANDERSSON & KJELL  AHNFELT

Jan Andersson
070-575 71 74

jan.andersson@ltz.se

Ulrica Dahlqvist
063-15 55 06

ulrica.dahlqvist@ltz.se

”Rimligt, höjer värdet”
ÖSTERSUND • LT
Östersunds kommun skickar 
varje år räkningar på tusentals 
kronor till villaägare. Mark- och 
exploateringschefen Anne-
Katrine Ångnell ser inget fel i det.
– Gatuarbetena ökar värdet på fastig-
heterna. Då är det rimligt att de som 
bor där ska betala för det, säger hon.

Anne-Katrine Ångnell, uppger att 
Östersund har en lång tradition av att 
låta de boende i villaområden själva stå 
för kostnaderna när vägar byggs om.

– Det har vi gjort sedan 1970-talet. 
Det är plan- och bygglagen som ger 
kommunen möjlighet att ta ut de här 
gatukostnadsersättningarna. Vi har 
gjort det bland annat på Stadsdel 

norr, Söder, Härke strand och Som-
marslingan, säger hon.

Räkningarna som skickats ut till fast-
ighetsägare har de senaste åren varit 
mellan några tusen kronor upp till 
200 000 kronor i några fall. Enligt Anne-
Katrine Ångnell tas avgiften främst ut 
när nya bostadsområden byggs eller vid 
tillbyggnader av befintliga områden.

– När vi anlade gator vid Härke 
strand så fick husägarna betala 
125 000 kronor var, säger hon.

Motiveringen som kommunen har 
för att låta de boende ta kostnaden 
ensam i stället för via skattsedeln byg-
ger på att gatuarbetena ökar fastig-
heternas värden.

Pelle Zackrisson
063-15 55 32  pelle.zackrisson@ltz.se

ÖSTERSUND • LT
Ombyggda gator i Östersunds 
villaområden kan bli en dyr 
historia för de enskilda 
bostadsägarna. 
Det visar ny rapport från 
Villaägarna som kräver att 
gatubyggena ska betalas via 
skattsedeln.

Intresseföreningen Villaägarna 
larmar om att allt fler kommuner 
låter enskilda husägare stå för upp-
rustning av kommunala gator i vil-
laområden. En av de 37 kommuner 
som pekas ut är Östersund.

Lena Södersten är förbundsju-
rist på Villaägarna. Hon uppger att 

kommunerna inte får ta ut 
avgifter för underhåll av vä-
gar. Det innefattas av kom-
munallagen. 

Men det finns ett kryphål.
– Det finns en gammal re-

gel som ger kommuner rätt 
att ta ut avgift om det byggs 
nytt. Ett vanligt exempel är 
om det går en grusväg genom 
ett bostadsområde och den 
asfalteras, säger hon.

REGELN GÖR att en kommun 
själv kan besluta om att bygga 
i ett villaområde och sedan 
skicka räkningen för det ut-
förda arbetet till de boende i om-
rådet.

– Det kan handla om fruktans-
värt mycket pengar för den en-

skilde. Vi har ett extremfall i 
Strängnäs där en familj fick 
en räkning på över 700 000 
kronor, berättar Lena Söder-
sten.

VILLAÄGARNA TYCKER att allt 
arbete med kommunala vä-
gar ska finansieras via skatt-
sedeln.

– Gatorna är till för alla. 
Därför är det fel om bara den 
enskilde ska betala för dem, 
säger Lena Södersten.
Så ni vill att kommunal-
skatten ska höjas?

– Vi säger inte att skatten 
ska höjas. Det handlar om priori-
teringar. Finns inte pengarna så får 

man väl vänta med att starta ett 
projekt. Man måste också anpassa 
(kommunens) inkomster med ut-
gifterna. Och då kanske man mås-
te höja inkomsterna.

VILLAÄGARNA ÄR TYDLIGA med att 
deras krav bara omfattar allmänna 
vägar.

– Självklart ska man betala för 
arbete som görs på privat mark. 
Det är inget snack om det, säger 
Lena Södersten.

Husägare hotas av gammal regel – kan få betala för vägbyggen

Det är rimligt att fastighetsägaren får betala ör 
gatuarbetena, de höjer värdet på fastigheterna, 
säger Anne-Katrine Ångnell, Östersunds kommun.

FOTO:  HÅKAN LUTHMAN Pelle Zackrisson
063-15 55 32

pelle.zackrisson@ltz.se

LT onsdag 15 februari.

ÅRE • LT

Marit Sundin med företaget 
Addmovement prisas för 
bästa pitchfi lm. Lisen 
Hammarstedt och Sarah 
Thorén gör trendiga 
mustaschsmycken. Åre vimlar 
av driftiga och kreativa 
kvinnliga företagare och de 
blir fl er och fl er.

Det kommer att framgå i den nya 
rapport över kvinnligt företagande 
som Företagarna publicerar i dag 
på kvinnodagen, då tredje årgång-
en av Åres kapitalmarknadsdagar 
kör i gång på Copperhill. 

Men redan på onsdagen, då Almi 
Företagspartner öppnade sitt per-
manenta kontor i Station Åre och 
höll öppet hus med bland andra 
Åres destinationsbolag, Fieldwork, 
Spinto och Svenska Turistfören-
ingen som också huserar i lokaler-
na, kunde man se många bevis på 
hur Åre drar åt sig kreativa kvinnor 
som vill starta eget företag eller 
göra karriär inom sina intresseom-
råden. 

En uppgift för Almi på kapital-
marknadsdagarna är att vara pris-
värd för Incubation Arenas tävling 
The Pitch där den vinner som bäst 
presenterar sin affärsidé i en fem 
minuter lång videofi lm. Eva Hög-
dahl, vd för Almi Företagspartner 
Mitt, kunde dock inte låta bli att 
annonsera namnet på vinnaren re-
dan på onsdagskvällen. 

Passande nog blev det en kvin-
na, Marit Sundin från Åre. Hon har 
tillsammans med Hedemora verk-
stad utvecklat en Segway med spe-
cialsits och teknik som gör att hon 
kommer ut i terräng där rullstol 
inte fungerar. 

”Jag har alltid sökt ett alternativ 
till min rullstol, det här har gett mig 
ett helt nytt liv, mig och min familj”, 
förklarar hon i fi lmen. Nu kommer 
hon att fortsätta utveckla den och 
göra den tillgänglig för andra funk-
tionshindrade genom sitt företag 
Addmovement.

Kvinnligt företagande 
blomstrar i Åre

Anna Willén, chef för 
event och sport på 
STF-kontoret, trivs 
på sin plats närmast 
fönstret med utsikt 
över både alpina 
arenan och slalom-
backen. Hon kommer 
att se till att 
kvinnodagen firas på 
sin arbetsplats.

Almi Företagspartner Mitt AB:s vd Eva Högdahl och Lars-Börje Eriksson, vd för Åre Destination, hälsade 
välkommen till onsdagens öppet hus i de nya lokalerna i Station Åre som de delar med Svenska Turistför-
eningen, Fieldworks och Spinto.  FOTO:  ELISABET RYDELL-JANSON

Lit • LT

Pensionerna är ett stort 
orosmoment för många. 
Leif Persson, ordförande i 
PRO Jämtland, ville ha svar 
från politiskt håll när Tomas 
Eneroth (S) fanns på plats i 
Lit i går.  
Enroth är vice ordförande i Social-
försäkringsutskottet och är just nu 
ute i landet för att diskutera just 
pensioner. 

Många är orliga inför framtiden 
och debatten har fått ny fart sedan 
Fredrik Reinfeldts utspel om att 
jobba till 75. 

– Ett helt bedrövligt förslag. Det 
är ju hur många som helst som inte 
orkar jobba tills de är 60. Hur ska 
de då kunna kräva att man ska 
jobba tills man är 75, säger Leif 
Persson. 

HAN FICK MEDHÅLL I KRITIKEN av 
Tomas Enroth som menar att re-
geringen tar tag i problemet i fel 
ända. 

– När han uttalar att man ska 
jobba tills man är 75, så är det för-
stås möjligt för en del. Men för 
många upplevs det som oerhört 
provocerande i ett läge där man 
jobbat sedan man var ung och 
knappt kan fortsätta tills man är 
65, säger Enroth. 

– DET ÄR JU SÅ FÖR MÅNGA i dag 
inom till exempel sjukvården och 
industrin. De slits ut i förtid. Dis-
kussionen måste i första hand 
handla om dessa människor. 

En annan fråga som diskutera-
des var skatten för pensionärer, 
som i dagsläget är högre än för 
vanliga löntagare. 

– Det är förjäkligt rent ut sagt, 
säger Leif Persson. 

Därefter ställde han frågan vad 
Socialdemokraterna skulle göra åt 
det i regeringsställning. 

– VI SKULLE JÄMNA UT skillnaderna, 
svarar Tomas Enroth. 

– Det är oförsvarligt att det ser 
ut så. Sverige är det enda land i 

PRO:are ville ha svar om pensionerna

Tomas Enroth, vice ordförande i Socialförsäkringsutskottet, är ute i 
landet och diskuterar pensioner.  I går mötte han bland annat Leif 
Persson (till höger), ordförande i PRO Jämtland. FOTO:  ROBERT HENRIKSSON

värden där pensionärer betalar 
mer i skatt än löntagare för samma 
inkomst.

Simon Gunnholt
063-15 55 30

simon.gunnholt@ltz.se

Marit Sundin blev fantastiskt 
glad över priset. Men det är inte 
första gången hon utvecklar en pro-
dukt för att den saknas. År 1986 tog 
hon fram Sveriges första sitski, 
även då med samma verkstad i 
Hedemora.

Sarah Thorén, 21 och Lisen 
Hammarstedt, 22, är också på väg 
att bli egna företagare. De gör mus-
taschsmycken i trä och plast till-

sammans med en tredje kompis, 
Isabell Lindbom, och med Almis 
stöd håller de som bäst på att star-
ta upp företaget Unibrow.    

Varför mustascher?
– Det är jättetrendigt, alla gillar 

mustascher, säger Sarah.
Och faktum är att deras smycken 

syns mer och mer, ofta i skejt- och 
snowboardmiljöer där de ser till att 
synas. När det är sådana event i Åre 

ställer de upp och hjälper till och 
på så vis blir de mer kända.

Någon traditionell marknadsfö-
ring har de hittills inte behövt göra.

I STF:s kontor har Anna Willén 
klart bästa platsen, närmast fönst-
ret med utsikt över både alpina 
arenan och slalombacken. Hon är 
aktivitetschef och jobbar med 
event, sport och äventyr. Turistför-
eningen är en bra arbetsplats ur ett 
kvinnoperspektiv, anser hon. Det 
fi nns många kvinnliga chefer ute 
på anläggningarna och balansen är 
bra.

Är kvinnodagen viktig?
– Ja. Absolut. Jag säger till mina 

kollegor att i morgon (läs i dag) ska 
vi fi ra. Det är jätteviktigt att upp-
märksamma.

Elisabet Rydell-Janson
0647-515 30

elisabet.rydell-janson@ltz.se

Saknad 
skoteråkare 
hittades 
Frostviken  • LT

Fjällräddare från både 
Västerbotten och 
Jämtland sökte sent i går 
kväll en försvunnen 
skoteråkare i trakterna 
kring Frostviken. Sent i går 
kväll hittades han 
välbehållen.

Den försvunne skoteråkaren är 
16 år och sågs senast 16.10 i 
trakterna kring Inviken i 
Frostviken.

Han färdades då ensam på 
en skoter.

– Han anmäldes försvunnen 
18.41 av en orolig angörig, be-
rättar Oscar Berglund, vaktha-
vande befäl vid Jämtlandspoli-
sen. 

Enligt uppgift ska pojken ha 
färdats mellan Inviken och 
Borgafjäll i Västerbotten.

Fjällräddare från både Jämt-
land och Västerbotten var ute 
och letar efter pojken.

Sent på kvällen hittade fjäll-
räddarna en skoter och en 
hjälm. Sökandet koncentrera-
des då till ett område vid Sax-
vattnet. Strax därefter rappor-
terar polisen att pojken hittats 
av fjällräddare. Något fel hade 
uppstått på hans skoter, och 
han hade därför lämnat den 
och börjat gå.

Simon Gunnholt
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LINKÖPING
Igår tog Linköpings kom-

munstyrelse nya riktlinjer 
för sin så kallade ”Långsik-
tiga aktieportfölj”. Bakom 
det lite anonyma begreppet 
står en policy och en admi-
nistrativ hantering av kom-
munens kapital. Kommu-
nens kapital, som tjänste-
männen förvaltar och pla-
cerar, är en liten nätt sum-
ma på cirka fem och en 
halv miljard kronor.

De nya riktlinjerna för 
portföljen, som inte har 
ändrats i grunden de två 
senaste åren, existerar i 
en omvärld vars ekono-
mi börjat hacka betänk-
ligt. Världsekonomin för-
anleder därför nu att man 
reviderar riktlinjerna en 

del.

Historiskt låga räntor
I förslaget till ändra-

de riktlinjer för ”Normal-
portföljen” inför man så 
kallade riskacceptans och 
ett minskat avkastnings-
mål på grund av den osä-
kerhet som råder i ekono-
min. 

Nödvändiga justering-
ar kan tyckas. Försiktig-
hetsprincipen råder det 
kan ju komma ännu kär-
vare tider framöver vem 
minns inte den famösa af-
fären Nyckeln Holding. 
Nu är det säkra place-
ringar som gäller och en 
sådan säker placering är 
tydligen att låna ut peng-
ar till bygget av ett kraft-
värmeverk i Mjölby kom-

mun. Mjölby-Svartådalen 
Energi AB har vid olika 
samtal diskuterat ett bor-
gensåtagande av ägarna 
för den investering man 
vill göra på drygt 300 
miljoner kronor som det 
kostar att bygga ett nytt 

kraftvärmeverk. Ett nytt 
kraftvärmeverk placerat 
på Sörby industriområde 
i Mjölby går loss på cirka 
300 miljoner kronor och 
ska naturligtvis bekostas 
av ägarna. Mjölby‐Svartå-
dalen Energi ägs av Mjöl-
by kommun till 55 pro-
cent, Tekniska Verken i 
Linköping35 procent och 
Motala kommun till tio 

procent.

- Det hela är ganska en-
kelt egentligen. Vi skulle 
ha byggt ett gemensamt 
kraftvärmeverk men det 
blev för dyrt och därför 
har vi nu att ta ställning 
till ett borgensförfarande 
som vi inte längre vill till-
lämpa i kommunen. Där-
för blir frågan om ett lån 
istället aktuellt, säger 
Gösta Gustavsson ordfö-
rande i Tekniska verken 
som är den aktör som for-
mellt är delägare i Svart-

ådalen.
- Det är klart att vi som 

delägare skickar in frå-
gan till kommunen vi 
äger ju en tredjedel av bo-
laget och det bör ju ses 
som en säker placering 

att låna ut pengar till 

Svartådalen.

Pengar som värmer
När Mjölby och Lin-

köping projekterade för 
det gemensamma kraft-
värmeverket handlade 
det om en investering på 
drygt 1, 6 miljarder men 
eftersom det skulle kosta 
ytterligare 300 miljoner 
att dra extra rör bland 
annat mellan städerna 

skrinlades dessa planer. 
Ambitionen är nu att 

Mjölbyanläggningen ska 
vara klar för driftstart 
hösten 2014 under förut-
sättning att finansiering 
och tillstånd är på plats 

enligt gällande tidplan. 
Kommunstyrelsens ord-
förande i Linköping Paul 
Lindvall ser inget kon-
stigt med att man lånar 
ut pengar till Mjölbybor-

nas värmeförsörjning.
- Investeringar i offent-

ligt ägda företag handlar 
om säkra placeringar. Nu 
är det ju inte kommun-
styrelsen som placerar 
våra pengar det är våra 
tjänstemän som gör det 
men ett lån till välsköt-
ta Svartådalen ligger helt 
i linje med de riktlinjer 
som vi fasställer idag, sä-
ger Paul Lindvall tryggt.

Tommy Pettersson

Polisnytt

Taxichaufför slog 
passagerare
LINKÖPING

En passagerare blev 
igår kväll slagen av en 
taxiförare. Denne är nu 
misstänkt för misshandel.

Det var under mån-
dagskvällen som en pas-
sagerare i en taxi blev 
slagen av den som körde 
bilen. Vad upprinnelsen 
till bråket är inte riktigt 
fastställt.

-Passageraren ska ha 

fått flera slag utan den 
minsta anledning. I al-
la fall är det vad han på-
står, berättar Robert Al-
dén vid Linköpingspo-
lisen. Passageraren var 
på väg till ett boende i 
Linköping när han allt-
så blev misshandlad av 
chauffören. Polisen har 
ännu inte pratat med 
någon av kontrahenter-
na.

Jerry Prütz

Misshandlade 
sambo
Man gripen i Skäggetorp
LINKÖPING

Under måndagen greps 
en man för att ha miss-
handlat sin partner. Man-
nen släpptes dock under 
gårdagen.

Mannen, som är född 
1994, 

greps i sitt hem på en 
adress i Skäggetorp ef-
ter han misshandlat sin 

sambo, född 1986.
-Mannen ska ha slagit 

henne med knytnävarna 
och sparkat henne. 

Vi hämtade in honom 
och han satt anhållen 
fram till tisdagslunch. 
Därefter släpptes han 
på åklagarens anmodan, 
säger Robert Aldén vid 
Linköpingspolisen.

Jerry Prütz

Aktuell trafikövervakning 
i Östergötland

Övervakning av den tunga trafiken på E4.
Onsdag den 19 december
Hastighetskontroll och  beteendeövervakning på 

E4, rv55 samt lv210.
Övervakning av den tunga trafiken  på E4.
Torsdag den 20 december
Hastighetskontroll och  beteendeövervakning på 

rv35.
Tätortskontroll i Norrköping.
Fredag 21 december
Hastighetskontroll och  beteendeövervakning på 

E4 samt 22.
Tätortskontroll i Linköping samt  Norrköping.
Lördag 22 december
Övervakning av den tunga trafiken på  E4.
Hastighetskontroll och beteendeövervakning på 

E4 samt  rv34.
Tätortskontroll i Norrköping.
Söndag den 23 december
Hastighetskontroll och  beteendeövervakning E4 

samt E22.
Övervakning av den tunga trafiken på E4.
Måndag den 24 december
Tätortskontroll i Linköping samt  Norrköping.
Tisdag den 25 december
Tätortskontroll i Linköping samt  Norrköping.
Onsdag den 26 december
Hastighetskontroll och  beteendeövervakning på 

E4, E22, rv32 samt 34/23.
Övervakning av den tunga  trafiken på E4.
Torsdag den 27 december
Hastighetskontroll och  beteendeövervakning E4, 

rv35 samt lv210.
Övervakning av den tunga trafiken  på E4.

Foto: Patrik Ekström

Julstress ställer till det för hals och mage
Allt flera köper läkemedel till helgen
LINKÖPING

Förberedelserna inför ju-
len sätter sina spår. Visst 
gräver julklappsinköpen 
hål i plånboken men även 
julbord, pepparkaksbak 
och allmänstress sätter si-
na tydliga spår.

Under julveckorna kö-
per vi betydligt mer läke-
medel mot halsbränna än 
under resten av året. 

Det visar statistik från 
Apotek Hjärtat gällande 
försäljningen av recept-
fria läkemedel för mag-

problem.

Köttbullarna ställer till det
Stressen och julmaten 

Linköpingsborna äter un-
der julperioden gör att 
många får problem med 
magen. Försäljningssta-
tistik visar att det i Lin-
köping under julveckan, 
vecka 51, 2011 såldes i 
snitt 43 procent mer re-
ceptfria produkter mot 
halsbränna och sura upp-
stötningar om man  jäm-
för med en  helt vanlig 
vecka under årets övriga 

veckor. I Norrköping ver-
kar både julstressen och 
julborden vara större ef-
tersom ökningen är 64 
procent, vilket placerar 
Norrköping på en tred-
je plats i riket. I universi-
tetsstäderna verkar julen 
tas med störst ro, i Upp-
sala är ökningen endast 
33 procent medan Linkö-
ping och Lund ligger på 
cirka 40 procent över det 
normala.

– Vem har inte suttit 
med halsbränna efter en 
trevlig jullunch på jobbet? 

Med mindre portioner, en 
promenad efter julmaten, 
och några djupa andetag 
för att minska stressen 
har du bra möjligheter att 
få en god jul utan magpro-
blem , säger Annika Sved-
berg, chefsapotekare på 
Apotek Hjärtat. Så mini-
merar du de vanligaste 
magproblemen i jultider.

Stressa mindre
Stressa mindre. In-

te helt enkelt i juletider, 
men att försöka slappna 
av på till exempel bussen 

hem från jobbet kan hjäl-
pa. Ta en promenad, mo-
tion har bra påverkan på 
mage och tarm. Ät lång-
samt och inte för mycket 
av julbordet. Stora mål-
tider, fet mat och alkohol 
kan ge tillfällig halsbrän-
na. Så lindrar du hals-
bränna när den väl upp-
stått.  Lägg en extra kud-
de under huvudet eller 
höj huvudänden på säng-
en. Ät små regelbundna 
måltider och inte för sent 
på kvällen.

Jerry Prütz

Almi och Innovationsbron blir ett
LINKÖPING

Två bitar inom det svens-
ka näringslivspusslet kom-
mer vid årsskiftet gå sam-
man och falla under sam-
ma flagg. 

Den statliga Innova-
tionsbron blir en del av 
Almi företagspartner.

Almi företagspartner 

och Innovationsbron sam-
manslås med förhopp-
ningen om att öka både 
resurser och kompetens 
samt skapa tillväxt och 
förnyelse. 

Innovationsbron består 
till stor del av statliga ak-
tier vilka i och med sam-
manslagningen kommer 
att överlåtas till Almi Fö-

retagspartner.

Regeringsinitiativ
Sammanslagningen 

sker på regeringens ini-
tiativ och bottnar bland 
annat i att öka möjlig-
heten för entreprenörer 
att skaffa sig riskkapi-
tal i rätt skede då allt är 
samlat hos en och samma 

aktör. Effektiviteten ska 
ökas och organisationen 
ska bli mer lättillgänglig, 
menar man från reger-
ingshåll.

Omstrukturering
Förenandet innebär att 

Almi omstruktureras och 
får i och med det andra 
uppgifter än tidigare. Det 

blir fyra nya affärområ-
den för företagspartnern, 
rådgivning, lån, riskkapi-
tal och inkubation. Att två 
blir ett innebär även från 
statligt håll att dess in-
satser till skeden och seg-
ment koncentreras på ett 
bättre sätt. Sammanslag-
ningen sker vid årsskiftet.

Fanny Miles

Kommunen lånar ut 75 miljoner
Svartådalen energi en säker investering

Tekniska verken vill att kommunen lånar ut drygt 75 miljoner kronor. Foto: Tommy Pettersson
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upplevt när de startar en verksamhet 
är den så kallade ”dödens dal” när man 
har utvecklat en prototyp för en pro
dukt eller idé, men inte börjat få en till
räcklig omsättning.

– Vi vill gå in och vara med även 
under produktutvecklingsfasen för att 
överbrygga, säger Tore Helmersson.

En viktig aktör i sammanhanget är 
Almi som kan stötta nya företag med 
pengar.

– Vi hoppas att de tillförs nya pengar. 
Ett problem är att de statliga risk
kapitalbolagen inte går in i tidiga faser 
i bolag. Vi hoppas de kan hjälpa även 
mindre företag. Och vi har en bra dialog 
med Fouriertransform, riskkapital

bolaget riktat mot fordonsindustrin.
Ytterligare en satsning Innovatum 

önskar göra är bildandet av ett ”affärs
ängelsbolag”. 

En affärsängel är en erfaren före
tagsledare och entreprenör som kan 
stötta personer aktivt med råd och dåd 
när de är på gång att starta företag.

– Affärsänglar finns på andra håll, 
men vi vill pröva att bolagisera detta.

    Saab-arbetare 

oljeplattformar, hamnar, torrdockor och även andra anläggningar på land. Saabs bilbyggare stämmer precis in på vad man söker och inom kort 
Foto: MariT HoMMedal

       företag och affärsänglar

Det är ingen brist på verksamhet för Innovatum efter att 
Saab gått i konkurs, tvärtom behöver man utöka ännu 
mer för att klara av den viktiga rollen att skapa nya 
näringar och företag. Foto: STeFan BennHage

Pengar finns som kan stötta efter 
Saab-konkursen.
Det kan näringsdepartementet 
konstatera efter lyckade möten med 
statens riskkapitalbolag.
Nu gäller det att fler får nys om 
resurserna.

n På fredagen träffade näringsministerns 
statssekreterare Marita Ljung statens 
riskkapital bolag. 

Tillsammans med Almi Företagspartner, 
Fouriertransform, Industrifonden Innova
tionsbron och Tillväxtverket diskuterades 
möjligheter till hjälp för att få Västra 
Götalands regionen på fötter efter Saab 
konkursen.

Och läget ser alltså gott ut, enligt Ljung.
– Det finns pengar som kan användas till 

att stödja investeringar i regionen, säger 
Ljung, som kallar gårdagens möte för ett 
inledande sådant. Nästa steg är att bilda  
en gemensam grupp samt att informera 
 varandra om varandra, som Ljung uttrycker 
det.

– Ett av problemen är att man inte är till
räckligt synlig i dagsläget.

En möjlighet i den här första fasen i kon
kursen – vars utgång än så länge är okänd, 
vilket Ljung poängterar – är att riskkapital
bolag kan stötta upp med kapital i exempel
vis avknoppningar ur Saabs konkursbo. 

– Och visst finns möjligheten att söka för 
den som vill starta eget. Självklart görs en 
affärsmässig bedömning, och bland risk
kapitalbolagen finns flera olika inriktningar. 
Tidiga faser och rena affärsprojekt till exem
pel.

Just möjligheten att starta eget finns det  
i dagsläget flera före detta Saabanställda 
som överväger, enligt uppgifter till TTELA. 
Några av dem ska redan ha startat.

ANNA-KARiN NiLS GuSTAfSSoN
0520 - 42 26 00

Riskkapital 
ska rädda 
 regionen efter 
konkursen 

TROLLHÄTTAN
n Nu öppnar konkursförvaltarna upp för 
försäljningen av Saabs bilmuseum. Bara 
drygt ett dygn efter att Trollhättans stad och 
regionen lovat stötta Innovatums planer på 
att ta över museet, har konkursförvaltarna 
begärt in anbud på de tillgångar, det vill säga 
bilar, som finns i museet. 

Men Innovatums vd Tore Helmersson 
tonar ner det hela.

– Det är inte så dramatiskt, de följer väl de 
formalia som finns i en sådan här situation. 
Jag hade på känn att de skulle gå ut med 
detta. 

Enligt Tore Helmersson finns det ett stort 
intresse för museet, men då handlar det om 
tillgångar styckevis, alltså bilarna i museet.

– Det förändrar inte vår inställning till att 
vilja ta över hela museet och driva verk
samheten. Det här är en förhandlingsfråga 
och det har vi varit på det klara med. 

Än lär det dröja ett antal veckor innan allt 
blir klart, men Helmersson tror inte att det 
finns någon annan spekulant på hela verk
samheten.

– Men skulle så vara fallet vore det ju jätte
bra. Men det är osannolikt.

Saabmuseet ute 
till försäljning

TExT 

vALDEmAR 
LÖNNRoTh
0520 - 42 26 82

Sverige ett steg närmare 
Gripenavtal med Schweiz
Schweiz har erbjudits att leasa 10 till 12 
Gripenplan av modellen C/D. 

Detta i väntan på att de Gripen E/F som 
man planerar att köpa kan levereras, enligt 
schweizisk press.
Uppgifterna kommer från 
Neue Zürcher Zeitung efter 
förra veckans möte mellan 
Sveriges och Schweiz för-
svarsministrar. Uppgifterna 
bekräftas till Direkt av Sveri-
ges försvarsminister Karin 
Enströms pressekreterare 
Johan Elmberg.

I NZZ uppges 2018 vara en 
”allmänt känd” tidpunkt för 
när en leverans av E/F-model-
len tidigast skulle kunna ske. 
Några närmare datum har 
dock inte diskuterats av för-
svarsministrarna, enligt 
Johan Elmberg.

Ingen direkt effekt
Saabs presschef Erik Magni 
säger att leasingaffären av 
C/D-plan – om den kom till 
stånd – inte skulle ha någon 
omedelbar effekt på Saabs 
räkenskaper, eftersom det 
skulle handla om att den 
schweiziska staten hyr plan av 
FMV.

”Det skulle i så fall bli en så 
kallad government to govern-
ment-affär av samma slag 
som Tjeckien och Ungern, 
som leasar Gripenplan, nu har 
med Sverige”, säger han.

Däremot skulle leasing av 
Gripenplan kunna ha bety-

delse för Saabs del i form av 
support- och serviceavtal. Hur 
stora dessa skulle bli är för 
tidigt att spekulera om, enligt 
Erik Magni.

Vid mötet mellan Sveriges 
och Schweiz försvarsminist-
rar undertecknades en 
avsiktsförklaring mellan län-
derna om att gemensamt 
utforska synergier gällande 
förvärv, test, utbildning, 
användning och framtida 
uppgraderingar av Gripen-
systemet.

Ömsesidigt intresse
Några konkreta åtaganden 
innehåller inte den tvåsidiga 
avsiktsförklaringen, men för-
svarsministrarna betonade de 
båda ländernas ömsesidiga 
intresse av ett långsiktigt part-
nerskap.

”Vi välkomnar den 
på gående dialogen och 
avsiktsförklaringen”, säger 
Lennart Sindahl, chef för Saab 
Aeronautics.

Under förra veckan pågick 
dessutom så kallade business-
dagar i Schweiz, där avsikten 
var att intensifiera arbetet 
med så motköps- eller offset-
affärer.

”Vi är intresserade av att 
hitta företag inom ett brett 
spann av branscher, inte nöd-
vändigtvis enbart inom för-
svarsbranschen. Electrolux 
passade exempelvis på att flytta 
produktionen till Tjeckien”, 
säger Erik Magni.  (Direkt)

PÅ VÄG MOT SCHWEIZ.  
JAS 39 Gripen. 
 FOTO: JOHAN LUNDAHL

BESVIKEN. ”Ekonomin tar inte fart, varken investeringar eller 
efterfrågan”, säger Anna Hallberg, vice vd för Almi Företagspart-
ner. FOTO: CLAES-GÖRAN FLINCK

Bankchefer deppar om ekonomi
Bankutlåningen till företagen har stått still 
under andra kvartalet. 

Och nästa kvartal vänder det nedåt. Det 
visar Almis låneindikator, som publiceras  
i dag. 
”Det tar inte fart, varken 
investeringar eller efterfrå-
gan. På landets bankkontor 
ser man faktiskt ganska nega-
tivt på båda konjunkturen och 
utlåningen”, säger Anna Hall-
berg, vice vd för Almi Före-
tagspartner.

Hon är besviken. I början 
av året visade låneindikatorn 
nästan lika dystra siffror som 
efter Lehamn Brothers-kra-
schen. Men under första kvar-
talet i år ökade andelen kon-
torschefer som trodde på 
högre utlåning kraftigt. 

Dagens undersökning visar 
att de positiva tongångarna 
inte är infriade. 

Utlåningen oförändrad
I mars trodde 41 procent av 
kontorscheferna att utlå-
ningen skulle öka och 48 pro-
cent att den skulle bli oföränd-
rad. Facit blev att bara 29 pro-
cent av kontorscheferna 
ökade utlåningen. Hos majo-
riteten, 55 procent, av kon-
torscheferna var utlåningen 
oförändrad. 

Det visar Almis kvartalsvisa 
låneindikator, en undersök 
ning där 150 bankkontors-
chefer under början av juni 
har svarat på frågor om kon-
torets utlåning till före-
tagskunder, framför allt små 
och medelstora företag. 

”Företagen avvaktar”
”Företagen är osäkra om den 
kommande konjunkturen. I 
en sådan situation undviker 
de att investera. De avvaktar 
tills de ser vart konjunkturen 
tar vägen”, säger Lars Mård-
brant på Almi Företagspart-
ner som ser en markant atti-
tydförändring under första 
kvartalet. 

Han betecknar undersök-
ningens resultat som ”avvak-
tande, utlåningen varken ökar 
eller minskar”. 

Den allmänna tron är att 
konjunkturen och därmed 
utlåningen viker under tredje 
kvartalet. När kontorscheferna 
bedömer konjunkturen inför 
nästa kvartal har tyngdpunk-
ten förskjutits mot den pessi-

mistiska sidan, 43 procent tror 
nu på en försvagad konjunktur 
mot 18 procent i mars. 9 pro-
cent tror på en förstärkning 
mot 20 procent i mars.

Olycklig kombination
”Det är en olycklig kombina-
tion av svag konjunktur, osä-
kerhet i Europa och nya kapi-
taltäckningsregler”, säger 
Anna Hallberg. 

”I en direkt dialog pekar 
många bankchefer på de nya 
kapitaltäckningsreglerna, 
Basel III. När de tittar framåt 
tror de att reglerna gör utlå-
ningen till de små och medel-
stora företagen tuffare. Fram-
för allt för nystartade”, säger 
hon. 

Möjligheterna att få lån är 
oförändrade mot tidigare 
kvartal. Det gäller för befint-
liga kunder på 83 procent av 
kontoren och för nya kunder 
på 67 procent av kontoren.

Den ökade utlåning har 
främst gått till maskiner, 
inventarier och rörelsekapital. 
Det är främst utlåningen till 
rörelsekapital och varu lager 
som har ökat jämfört med tidi-
gare mätning. 

 
MARIE SUNDBERG

marie.sundberg@di.se
08-573 650 84

Optimisterna
blir allt färre
■ Bankernas utlåning till
företag. Andra kvartalet
i år jämfört med första kvar-
talet 2012. Svar i procent

Ökat
betydligt

Ökat
något

Minskat
något

Minskat
betydligt

Oförän-
drad

dec
2011

mar
2012

jun
2012

Ökat
betydligt

Ökat
något

Minskat
något

Minskat
betydligt

Oförän-
drad

5 24 55 15 0

4 29 44 22 2

2 19 56 22 1

Källa: Almi

Pessimisterna
breder ut sig
■ Bankernas utlåning till
företag, bedömning. Tredje
kvartalet jämfört med andra
kvartalet 2012. Svar i procent

dec
2011

mar
2012

jun
2012

0 18 65 15 2

2 39 48 9 1

0 17 56 25 2

Har du och ditt företag gränsöverskridande affärer som  
behöver lokal bevakning? Vill ni hitta en internationell 
�����������������������������������������������������-
lands när det är dags för generationsskifte? Då kommer du 
������������������������������������������������������������-
kompetens på plats i Luxembourg. 

Kontakta Håkan Behmer på +35 2621 333 017 eller 
hakan.x.behmer@lu.pwc.com

Bienvenue!

Ett svenskt  
skattefönster i  
Luxembourg

www.pwc.se
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I julas bussade arga belgiska krögare 
 hemlösa till Ikea i protest mot den svenska 
möbeljättens låga restaurangpriser. 

I väntan på att den belgiska marknads
domstolen ska avgöra en stämnings
ansökan från krögarna har Ikea i Belgien 
uttryckligen lagt till restaurangverksamhet 
i sin bolagsordning. 

Krögarna anklagade Ikea för 
att dumpa priserna, en illojal 
konkurrens som krögarna 
upplevde ställde dem själva  
i dålig dager hos restaurang
gästerna. 

De kunde inte matcha Ikeas 
köttbullstallrik för 3,95 euro 
eller den belgiska national
rätten steakfrites för dryga  
5 euro.

Under uppmärksammade 
former hyrde brysselkrögar
nas organisation, Horeca, 
bussar som hämtade 200 
hemlösa och socialt utslagna 
och bjöd dem på lunch på 
Ikea. 

Ändrat bolagsordning
Men anklagelserna var obefo
gade, enligt den oberoende 
expertundersökning som Ikea 
tillsatte efter bråket. 

Prissättningen i Ikeas res
tauranger i Belgien innebär 
inte en förlustförsäljning. 
Fortfarande väntar dock ett 
rättsligt efterspel där en bel
gisk domstol bland annat ska 
bedöma riktigheten i denna 
slutsats. 

I väntan på domstolsutsla
get har Ikea i Belgien i slutet 
på februari ändrat i sin bolags
ordning. 

”Aktieägarna i Ikea Bel
gium har röstat för ett för
tydligande av sin bolagsord
ning som innebär att bolaget 

vidgar sitt verksamhets
område från möbler till res
taurangtjänster och försälj
ning av svenska livsmedel”, 
skriver den belgiska affärstid
ningen L’Echo.

Kan driva restaurang 
Den formuleringen är inte 
bara ny för Ikea i Belgien. Den 
avviker också från vad Ikeas 
svenska försäljningsbolag ska 
ägna sig åt enligt sin bolags
ordning.

 Där heter det att bolaget 
”självt eller genom dotter
bolag ska tillverka, inköpa och 
försälja varor för hem, hushåll 
och fritid samt bedriva där
med förenlig verksamhet”.

Den belgiska tidningen 
läser i registreringshandling
arna som skickats in till myn
digheten den 28 februari att 
det är ”önskvärt att uttryck
ligen stadga att företaget som 
stöd för sin huvudverksamhet 
kan driva restaurang och livs
medelsförsäljning”.

”Det finns inget juridiskt 
sammanhang mellan de två 
sakerna. Horeca har inte hel
ler haft några invändningar 
mot vår bolagsordning ”, sva
rar Ingrid Vertongen, tales
person på Ikea i Belgien till 
L’Echo. 

MARIE SUNDBERG
marie.sundberg@di.se

08-573 650 84

BJUDER TILL. Ingvar Kamprads Ikea försöker lösa restau-
rangbråket i Belgien genom att skriva in restaurangverksam-
het i  bolagsordningen FOTO:  NIKLAS LARSSON

Ikea blidkar
arga belgare i
köttbullsbråk

Danska läkemedelsjätten 
Novo Nordisk blir näst
största ägare i lilla bio
teknikföretaget Denator  
i Göteborg.

”En stark kvalitetsstämpel för 
oss och en tillgång till Novos 
nätverk inom läkemedels
industrin”, säger Denators vd 
och grundare Olof Sköld.

Denator grundades 2006 
kring en teknik för att stoppa 
nedbrytningen av vävnads
prover som är ett gissel för 
laboratorier över hela världen.

I dag säljs Denators system 

i 19 länder och företaget har 
tagit fram nya användnings
poområden för tekniken.

Forskningsdrivet
Denator, som var DiGasell 
2007 och 2010 och som ranka
des som ett av Sveriges hetaste 
teknikbolag, är forskningsdri
vet och har sedan starten tagit 
in drygt 90 Mkr, varav cirka 80 
Mkr av investerare och cirka 
10 Mkr i form av olika EUstöd. 
Den senaste, sjätte finansie
ringsrundan som nyligen 
avslutades gav 25,5 Mkr. Här 
gick Novo Nordisks investe

ringsbolag Novo Seed samt 
statliga Almi Invest in med de 
största andelarna. Novo blir 
bolagets näststörsta ägare med 
14,7 procent av aktierna och 
Almi köper 5 procent.

”Nu har vi kapital för minst 
två år framåt”, säger Olof 
Sköld.

Denators största ägare i 
dag är Tbolaget med Henrik 
och Petter Wingstrand 20,5 
procent, Novo AS 14,7 pro
cent, Charlex AB 9,7 procen.  
 

 MOSSE WALLÉN
mosse.wallen@di.se, 08-573 652 66

NYTT. Donato, med vd:n  
och grundaren Olof Sköld, 
får Novo Nordisk  som näst 
största ägare. FOTO: JONAS BORG

Dansk jätte storägare i Denator

83 % vill samarbeta 
mer med kollegor.
10 % gör något åt det.

Erbjudandet med Microsoft Offi  ce 365 Max50 med 6 fria månader för upp till 3 användare gäller företag och längst tom 22/5 2012. Pris efter 6 månader är 49 kr/mån och användare. Användare 
utöver de 3 som ingår 49 kr/mån och användare. Kom-igång-hjälp gäller för 1 person/administratör. Värde 499 kr. Ingen bindningstid. Gäller endast nya kunder på produkten Microsoft Offi  ce 365 
Max50 som innehar eller köper annan tjänst hos Telia. Alla priser exkl. moms gäller inom Sverige.

Kom-igång med eff ektiva 
arbetssätt, jobba smidigare 
med Offi  ce 365 och Telia.

Söker ni fl er samarbeten, färre jobbresor och kontoret på fi ckan? 
Med Telias gränslösa bredband skapar företaget tajtare relationer 
internt, till kunder och leverantörer. I alla våra accesser, både fasta 
och mobila, ingår just nu Offi  ce 365 med Kom-igång-hjälp. Program -
men stöder arbetssätt som fokuserar på bättre aff ärer och samarbeten 
online via ständigt uppdaterade dokument. Ni kan mejla var ni än är 
och arbeta eff ektivt med videomöten och chatt. Uppdateringar sker 
automatiskt och med Telias support får ni mer tid för det ni brinner för. 
Besök Telias butiker, telia.se/offi  ce365 eller ring 90 400. 

Välkommen till bättre aff ärer.
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MÅNDAG 26 MARS 2012
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Rek lamf i lm :  Från fem till fem-

ton miljoner i omsättning på 

ett år. Karin Skoog brinner för 

bra reklamfilm och fick sitt 

företag Lucky punk att växa 

under lågkonjunkturen. 

Mitt bland lägenheter och lekpar-

ker i Linnéstaden ligger ett litet hål 

i väggen där det står ”Lucky punk” 

på dörren. Härinne produceras re-

klamfilm för bland annat Volvo, 

Hemtex och Gina Tricot.  

Företagets grundare och vd he-

ter Karin Skoog. För fyra år sedan 

lämnade hon sin anställning på 

ett produktionsbolag i Göteborg 

för att starta Lucky punk. Precis 

när hon startat sitt företag kom fi-

nanskrisen. Företagens marknads-

föringsbudgetar krympte rejält och 

film är ofta det första som ryker i 

sådana sammanhang eftersom det 

är dyrt att producera. 

– Lågkonjunkturen kom väldigt 

lägligt för oss. Tanken med Lucky 

punk var att man inte skulle behöva 

ha en jättebudget för att få en bra 

film. Vi vill krama ut det bästa ur 

den budget kunden har, i stället för 

att försöka öka den. 

I dag är de 10 anställda och räknar 

med en omsättning på 15 miljo-

ner 2011. De har redan haffat pre-

stigefyllda kontrakt med Volvo 

personvagnar, före företag som 

varit i branschen i decennier. En 

av företagets styrkor tror hon är 

att de koncentrerat sig på att bara 

göra film. Detta i en tid när många 

andra företag i branschen vill vara 

breda och erbjuda allt ifrån events 

till hjälp med hemsidor. 

Nu är hoN nominerad som ”årets 

företagerska” i ”Beautiful busi-

ness award”, en nationell tävling 

för kvinnliga företagare, vinnaren 

utses senare i januari. 

– Namnet stör mig lite, det låter 

som en skönhetstävling. Men det 

FILmproduKtIoN. Att starta eget var ett sätt för Karin Skoog att kunna komma vidare i karriären. Trots svag konjunktur     

”Lågkonjunkturen  

* Ålder: 38

* utbildning: Två år på journalist-

linjen på Ljungskile folkhögskola. Ett 

år på journalistutbildningen på Jön-

köpings folkhögskola med inriktning 

TV. Skriptautbildning. 

* Familj: Sambon Patrik och sex 

månader gamla sonen André.

Karin Skoog

Lucky Punk fortsätter växa 

i Göteborgs reklamvärld

Banker 
bromsar 
utlåning
NÄR iNG S l i V :  Bankerna blir allt 

tuffare i sina krav på företagen. 

utlåningen har minskat rejält 

sedan i somras. 

men inte i Västsverige.

Var fjärde bankkontorschef upp-

ger att de minskat utlåningen till 

företag det senaste kvartalet. Lika 

många har skärpt kreditvillkoren 

för befintliga kunder.

Bankerna ser lika pessimistiskt 

på framtida företagsutlåning som 

de gjorde under finanskrismåna-

den december 2008. Det visar en 

enkät som gjorts av Almi företags-

partner.
Enligt Sara Wallin, vd Almi Väst, 

beror det både på företagens och 

bankernas osäkerhet.

– Bankernas lån är en stark kon-

junkturindikator. När företagen är 

oroliga minskar investeringsviljan, 

men bankerna blir också försikti-

gare när man har pessimistiska 

konjunkturprognoser. Det är ofta 

en samverkan.

StatLIga aLmI Som ska komplet-

tera lånemarknaden med riskvillig 

finansiering när ingen annan gör 

det, minskade också utlåningen 

under 2011, med fem procent i ri-

ket totalt.

Men för Almi Väst ökade tvärtom 

utlåningen, med 21 procent, och 

Wallin räknar med samma eller 

ökad utlåning 2012.

– En förklaring kan vara att före-

tagen här har större framtidstro än 

andra. Många företag i Västra Göta-

land har ju gått bra under 2011 och 

det har varit väldigt få konkurser 

jämfört med övriga landet.

EN aNNaN FörKLarINg skulle 

kunna vara att företag vänder sig 

till Almi Väst just för att bankerna 

blir snålare mot krisande företag. 

Men de signalerna har inte Sara 

Wallin fått.

– Under 2011 har vi gett positiva, 

framåtriktade krediter till nya 

satsningar. Jag har snarare uppfatt-

ningen att det är investeringsviljan 

som varit god.

De regionala bankchefer i Väst-

sverige som GP talat med ser inte 

heller någon stor nedgång i utlå-

ningen, men en viss försiktighet 

från företagens sida.

I gÅrdagENS gp vittnade flera före-

tag om en positiv syn på det kom-

mande året, trots alla negativa kon-

junkturprognoser.

– Det är den bilden vi får av våra 

kunder också, att man ser ganska 

ljust på 2012, säger Sara Wallin.

Är du inte orolig för att företa-

gen är naiva?

– Jag tror företagen är väldigt 

medvetna, men att de lärde sig 

mycket under finanskrisen. Nu är 

de snarare snabba på att effektivi-

sera än att dra ned på investeringar.

Någon ökad kritik mot banker-

nas snålhet, som kom under finans-

krisen, har Wallin inte hört av.

– Inte ännu. Under finanskrisen 

fick vi mycket sådana samtal. Men 

jag ser ingen trend att det ökat nu.

Linus Hugo

031-62 40 87 linus.hugo@gp.se

minskad utlåning till företag

andel bankkontor som uppger att:  
procent (juni)

*  utlåningen minskat det tredje kvartalet 
23 (7)

*  utlåningen minskar det kommande året 
47 (7)

*  det blivit svårare för nya kunder att få lån 
43 (9)

* det blivit svårare för befintliga företagskunder att få lån  21 (3)

* 73 procent tror på försvagad konjunktur 2012.

* Nio av tio har 80 procent eller mer av utlåningen riktad mot  

små och mellanstora företag (<250 anställda).

* Almis telefonenkät gjordes i december bland 150 bankkontorschefer   

i Sverige.

ekonomi & poLitik
Redaktör: Eva Parkrud 031-62 41 13, 

Biträdande redaktörer: Arne Larsson 031-62 41 24, Anna Liljenberg 031-62 42 14.

Lucky punk

* antal anställda: 10

* omsättning i år: 15 miljoner*

* Start: 2008 

* resultat före skatt 2010: 202 000 

kronor. 

*Uppgiften kommer ifrån vd Karin 

Skoog. Årets bokslut är inte klart. 

Sara WaLLIN, Vd aLmI VäSt.

VÄ X E L :  031ä62  40  00   •   P R E N U M E R AT I O N :  031ä80  47  00   •   T I PS A  GP !  R I N G :  031ä17  20  10   •   E ä P O ST :  72010@gp.se   •   S M S / M M S :  720  10

L E DA R E :  BILDEN AV VÄSTSVERIGE MÅSTE FÖRNYAS

Så beställer du pappersfoton  

direkt från mobilen                        SIDAN 62, DEL 3 

Röjning framför lyxvillan gav  

100 000 kronor i böter                  SIDAN 11, DEL 1

Williams spelar filmikon

I FILMEN MY WEEK WITH MARILYN, SIDAN 58, DEL 3 D E BAT T :  NY FILMPOLITIK EFTERLYSES 

Göteborgs 

dagiskö 
längre än 
redovisat 

SIDAN 4, DEL 1

Kris och 
kaos inom 

Djurens 
vänner

SIDAN 8, DEL 1 

Nr 13  
– Nicklas 

l

P R I S  20 K R O N O R

  X   X   X

F R E D A G  1 3  J A N U A R I  2 0 1 2

•   N R  11 •   V EC K A  2 •  154: E  Å R G Å N G E N

· ·
 · ·

Många företag 

spår ljust 2012
Var femte planerar att nyanställa, visar GP:s rundringning

SIDAN 38, DEL 2

”Ingen vill riva kontraktet”

 ULF NYSTRÖM OM SPÅRVAGNARNA, SIDAN 8, DEL 1 OCH WWW.GP.SE

gp I gÅr.

Svårare för företag att få 

lån ... utom i Västsverige 
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tillväxtligan är en lista med de tio mest snabbväxande företagen i länet. Listan 
tas fram av Almi Företagspartner. För att kvalificeras ska företaget ha minst fem 
anställda, minst fem miljoner i omsättning, ett positivt resultat, sunda finanser och 
organisk tillväxt. I slutet av året utses det mest snabbväxande företaget i länet till 
vinnare av årets tillväxtliga. syftet är att lyfta fram framgångsrika företag som 
inspiration för andra företag i regionen.

Under 2012 har länsvisa tillväxtligor tagits fram över hela landet. Många företa-
gare ser tillväxtligan som ett sätt att synas och att marknadsföra företaget. Men 
framför allt som ett bevis och bekräftelse på företagets framgång.

FREDAG 9 NOVEMBER 2012 DALSLÄNNINGEN
18 nyheter

Kommunens anhörigstöd
Kontakta anhörigstödjare Eva Olsson, Färgelanda 
kommun för information eller intresseanmälan på 
tel.0528-56 76 60.
Måndag 12/11
15.00-17.00 Anhörigcafé på Lillågården
Christer Appelgren berättar om kommunens psy-
kiatriverksamhet. Kaffeservering, ingen kostnad.

Välkommen till Kura skymning 2012
Måndag 12/11, kl.19.00 i Centrumhuset, 
Färgelanda
Tema: Mångfald i Norden
Årets texter är hämtade från Mika Nousiainens 
hyllade bok Hallonbåtsfl yktingen som behandlar 
just detta tema; hur man hanterar två kulturer och 
att ha två länder som hemma.
Stig Mandelholm kommer också i år att läsa och 
berätta för oss. Ta gärna med familjemedlemmar, 
vänner och bekanta.
Vi bjuder på förfriskningar och har ett litet lotteri.
Fri entré.  Välkommen till en liten del av den 
nordiska mångfalden!
Arr: Föreningen Norden Färgelanda

Julmarknad med Luciakröning
Söndag 2/12, (1:a advent) på torget i Färgelanda.
Vi söker hantverkare, närproducerat, föreningar, 
skolklasser m.m.
För info och anmälan ring Ulla (Butik Cheri) 
tel.0528-106 88
Arr: Mötesplats Färgelanda

Aktiviteter i Stigens Folkets Hus
Lördag 10/11
21.00 Bohuslänningar på turné
McAbels – Dialektcountry, GÅKE – Taube: På egna 
visor, Ohlstone band – Spotnickskopior
Tisdag 13/11
19.00 Berättarkväll
Inger Widhja berättar om seder och bruk samt 
traditioner m.m.
Söndag 18/11
11.00-15.00  Sköna Söndag
Lördag 1/12
11.00-18.00 Julmarknad
15.00-20.00 Jultallrik (förbokning)
Lördag 8/12 och Söndag 9/12
11.00-15.00 Loppis
Vill du medverka i Sköna Söndag, loppis eller 
julmarknad, boka biljetter eller boka jultallrik, 
kontakta Kerstin tel.070-693 68 14, kerstinfredriks-
son@tele2.se eller Karin tel.0528-302 53.

Dans
Söndag 11/11
17.30-20.00 Gammal- och gillesdans i Torps f.d. 
skola
Ta med kaffekorg. Välkomna!
Arr: Torp- och Valbo-Ryrs gillesdansare
Måndag 12/11
19.00-22.00 Motionsdans i Färgelanda Allhem
Två moderna + en gammal.
S.O.S spelar. Entré: 60 kr
Arr: Färgelanda Gammaldansgäng

Tipspromenader
Söndag 11/11
11.00-12.00 Starttid för tipspromenad i Stigen
Promenaden startar vid fabriken och går runt 
”spåret”. Barnvagnsvänligt. Korvgrillning. 
Startavgift 20 kr.
Arr: Stigens IF

Det händer i Färgelanda
Vecka 46 (se även www.fargelanda.se)

Friskis och svettis
Söndag 11/11
18.00 Jympa medel, Högsäters skola. Ledare: Pia
Måndag 12/11
11.00 Stavgång. Samling vid Valboskolans idrotts-
hall. Ledare: Märta
18.45 Jympa station/medel**Assarebyhallen 
Ledare: Annette
Tisdag 13/11
11.00 Jympa senior, Assarebyhallen. Ledare: Nina
19.00 Jympa bas, Högsäters skola. Ledare: Kerstin
Onsdag 14/11
18.00 Jogging/cross*. Samling vid Assarebyhallen.
Ledare: Catrin
19.00 Jympa medel, Assarebyhallen. Ledare: Pia
Torsdag 15/11
17.00 Danspass senior, Assarebyhallen. Ledare: 
Nina
18.00 Jympa bas, Assarebyhallen
Ledare: Nina/Kerstin/Annette (rullande schema)
18.30 Jympa bas, Hedekas skola. Ledare: Johanna
Fredag 16/11
17.00 Killjympa bas, Högsäters skola. Ledare: 
Kerstin
*1: a onsdagen varje månad, långsamt långpass
**Stationsjympa gäller från 16 år (född 1996), i 
vuxens sällskap 12-15 år (född 2000-1997)

Ödeborgs IF
Söndag 11/11
16.00-17.00 Bowls nybörjare
17.00-19.00 Bowls
18.00 Spinning medel m. Lars
Måndag 12/11
18.00 Spinning medel m. Martin
18.00-20.00 Bowls
Tisdag 13/11
17.30 Zumba Assarebyhallen m. Jenny/Magdalena/
Emma
18.00 Spinning lätt/nybörjare m. Katarina
18.00-20.00 Bowls
Onsdag 14/11
18.00 Spinning Lätt/medel m. Birgitta
18.00–20.00 Bowls 
Torsdag 15/11
18.00 Spinning medel m. Malin
18.00 Zumba Ödeborgs Gymnastiksal
Fredag 16/11
16.30 Spinning lätt/medel m. Håkan
Spinning: Assarebyhallen vån 2, bokning sker i 
lokalen. Bowls: Ödeborgs gymnastiksal

Hälsa och friskvårdsdag
Lördag 10/11 i Assarebyhallen.
09.30-10.30 Spinning lätt/medel eller yoga
10.45-11.45 Spinning medel, core eller orientering
12.00-13.00 Spinning medel eller zumba
13.00-13.45 Lunch
13.45-14.45 Spinning nybörjare eller core, station
15.00-16.00 Spinning medel eller zumba, core, yoga
Kom och prova på, alla pass är gratis!
Mer info: www5.idrottonline.se/odeborgsif eller 
Jenny tel.073 805 56 63
Arr: Ödeborgs IF i samarbete med Folkhälsorådet

Färgelanda scoutkår
Tisdag 13/11 18.00-20.00 Upptäckarscouter 

årskurs 4 och 5, Äventyrarscouter årskurs 6 t.om. 8. 
Karin 0707-91 02 58
Sven 0703-28 73 71
Onsdag 14/11
18.00-19.30 Spårarscouter årskurs 2 och 3.
Ulrika 0739-81 06 01
Andreas 0701-64 24 34
Göran 0702-77 44 52
Lars-Göran 0730-77 70 78

Röda Korset
Måndag 12/11
10.00–11.30 Öppet hus med underhållning på Lil-
lågården. Medverkande: Roy Ferling Kaffeservering. 
Välkommen till trevlig samvaro.
Inför julmarknaden. Vi tar tacksamt emot vinster 
till tombolan som vi har på julmarknaden, senast 
26/11.  Kontakt: Ingegerd 0528-10124 och 
Gunvor 0528-10226. Arr: Valbo Dals Röda Kors

PRO
Onsdag 14/11
15.00 Allhem. Höstbudget. Regionråd Lena Hult.
Torsdag 15/11
10.00 Gymnastik i Stigens Folkets Hus
Ledare: Kerstin Mohlin

SPF
Måndag 12/11
15.00 Högsäters Pub & Café. Trafi kansvarig inom 
SPF – Högsäter, Malte Arvidsson, informerar om 
viktiga saker att tänka på inför vintern.
Kaffe med dopp fi nns att köpa. Arr: Studieförbundet 
Vuxenskolan och SPF - Högsäter
Tisdag 13/11
15.00 Boule inomhus, Valboskolans idrottshall
Arr: SPF - Valbo Färgelanda
Onsdag 14/11
15.00 Högsäters Pub & Café. Handarbetscafé, 
även korsord och kortspel. Kaffe med dopp fi nns 
att köpa. Arr: Studieförbundet Vuxenskolan och 
SPF – Högsäter
17.00 Månadsmöte i Högsäters Bygdegård
Eva Olsson informerar kort om stöd till anhörigvård-
givare m.m. Underhållning: Rune o Vivienne Arons-
son. Kaffe med dopp serveras. Arr: SPF - Högsäter  

Politiska föreningar
Lördag 10/11
10.00-12.00 Socialdemokraternas klubblokal är  
öppen Centrumvägen 8, Färgelanda.
Välkommen in på kaffe! Möjlighet till röstning av 
ombud till partikongressen i Göteborg 2013.
Tisdag 13/11
18.00 Månadsmöte i Torps f.d. skola
Vidiskuterar aktuella frågor. Kaffeservering.
Arr: Torps Centerkvinnor

Övrigt föreningsliv:

Östra Valbodalen Fiber ek. förening
Informationsmöte tisdag 20/11, kl.18.30.
Vi bjuder in till informationsmöte i Stigens Folkets 
Hus. Nu har du chansen att få fast anslutning via 
optisk fi ber för telefon, TV och internet upp till 100 
Mbit. Arr: Östra Valbodalen Fiber ek. förening

Luftgevärsskytte
Måndagar, kl.18.30-20.30 i Torps f.d. skola. 
Alla mellan 9-100 år är välkomna. 
För mer info ring Reidar tel.070-412 88 91
Arr: Stigens skyttegille

Prova-på-ridning
Lördagar kl.13.00, Färgelanda Ridklubb 
Samling kl.12.45. 60 kr/tillfälle.
Alla stora som små är hjärtligt välkomna!
Arr: Färgelanda Ridklubb

Core och zumba i Järbo friskolas 
gymnastiksal
Söndagar 17.00 Core, 30 kr/tillfälle. 
Tisdagar 18.00 Zumba, 40 kr/tillfälle. 
10 träningstillfällen fr.o.m. v.45. Arr: Lantbrukarnas 
Riksförbund och Järbo-Råggärds lokalavdelning.

Studieförbundet Vuxenskolan
Baka ditt eget matbröd
Onsdag 14/11, kl.10.00, Nättjebacka hembygds-
gård. Anmälan till Kerstin 0528-31072 eller Asta 
0528-31056.
Arr: Studieförbundet Vuxenskolan och Nättjebacka 
hembygdsförening.

Julpyssel
Lördag 17/11, kl.10.00-14.00 i Rännelanda g:a 
skola. Pyssel, tillverkning av dörrkransar, tomtegröt 
och fi ka. Allt till självkostnadspris. Välkommen!
Arr: SV i samarbete med Centerkvinnorna
Vi stöper ljus inför julhögtiden
Måndag 19/11, kl.18.00, Nättjebacka hembygds-
gård. Anmälan till Kerstin 0528-31072 eller Asta 
0528-31056. Arr: Studieförbundet Vuxenskolan och 
Nättjebacka hembygdsförening.

Opera bland böcker
Måndag 19/11, kl.19.00 på biblioteket, Färgelanda.
Fernando Lorca och Monalisa Algar sjunger och 
kåserar kring örhängen från operalitteraturen.
Ackompanjerade av pianisten Henrik Kilhamn och 
cellisten Julius Östberg. Vi får möta romantisk och 
omöjlig kärlek, skräck-gotik, mytologiska gudar och 
andra fi gurer. Helt enkelt opera bland böcker!
Entré: 80 kr.

Baka riktigt vörtbröd och julknäckebröd
Söndag 25/11, kl.10.00-14.00, Vuxenskolans lokal i 
Högsäter. Ledare: Emelie Olson f.d. ägare av Kaffe-
huset Sundsby. Kostnad: 350 kr inkl. lunch, fi ka och 
bröd. Anmälan senast 19/11 per tel.010-330 09 13.

Kyrklig verksamhet Färgelanda
Alla aktiviteter sker i Färgelanda Församlingshem 
om inget annat anges. 
Måndag 12/11
10.00-12.00 Babyrytmik för barn upp till ca 10 mån. 
Babycafé efter rytmiken.
10.00-12.30 Stick- och handarbetscafé, kaffe till 
självkostnadspris. Välkomna! (Övervåningen i 
församlingshemmet)
14.00–15.30 Kyrkans Miniorer för 5-7-åringar. 
16.30-18.30 Kyrkans Tonårsgrupp för 13-15-åringar. 
Tisdag 13/11
10.00-12.00 Knatterytmik för barn ca 1-2 år.

Knattecafé efter rytmiken.
13.00-14.00 Kyrkans musiklek för barn 3-4 år, 
tillsammans med förälder/vuxen.
15.00–16.30 Kyrkans juniorer för 8-12-åringar. 
18.00 Bibelgruppen med Sannie Christensen
Onsdag 14/11
12.00 Sopplunch med middagsbön
För pensionärer och daglediga. Underhållning av 
Tonsteget.
19.00 Felicikören tränar körsång, alla sångglada 
är välkomna!
Torsdag 15/11
09.00-12.30 Öppen förskola, familjecentralen 
Rosetten. För barn 0-5 år och föräldrar. Drop in o 
drop ut. Vi leker och har samling 10.30 med sång 
och rytmik. Fika till självkostnadspris.
Medarr: HÄPO, Färgelanda kommun
Lördag 17/11
10.00-14.00 Konfi rmandundervisning
Lördag 24/11
16.00 Missionsauktion i Torps f.d. skola
Lotterier, kaffeservering och andakt.
Gåvor mottages tacksamt. Välkomna!

Kyrklig verksamhet Högsäter
Måndag 12/11
09.30-12.30 Kyrkträffen, öppen förskola. Kom och 
gå när du vill. Ingen anmälan.
Plats: Högsäters församlingshem
Torsdag 15/11
16.30-17.15 Kyrkans barntimma
För barn födda -06-08. Anmälan.
17.15-18.30 Juniorer
För barn födda -00-05. Anmälan.
Plats: Högsäters församlingshem
18.30 Kyrkokören övar i Högsäters församlingshem
Info: Gunvor Thorstensson tel.0528-400 21

Kultur & fritid
Sagostund på biblioteket
3-5 åringar är välkomna vid tio tillfällen under 
hösten med start vecka 35. Reservation för 
förändringar. Färgelanda bibliotek, fredagar kl.9.30-
ca 10.00.

Festival MIKS i Ödeborgs Folkets Hus
Festival i ett Ödeborgs Folkets Hus som du aldrig 
har sett det förut, 22-24/11. Torsdag 22/11 pyntar 
vi och på fredag och lördag blir det allt från ten-
nisperformance och föreläsning om jordstrålning till 
visor och poesi. Inträde 50 kr/dag, 80 kr för båda 
dagarna. Välkommen!

Utställningar i Centrumhuset
Glasmontrar i entrén
”ABF 100 år” – Iris Löw, ABF.

Konsthallen 
Helene Nork – betraktelser från där jag står. Utställ-
ningen pågår 27/10 – 21/11.
Färgelanda konsthall öppet: måndag-onsdag 
9.00-19.00, torsdag-fredag 9.00-17.00, lördag 
10.00-13.00.

OBS! Manus till kommundagboken v.47 
Lämnas till medborgarkontoret senast 
Tisdag kl. 17.00. 
Fax: 0528-567 302
E-post: medborgarkontoret@fargelanda.se
Telefon: medborgarkontoret 
0528-567 300

Folkhögskola 
JO-anmäld
FÄRGELANDA. Dalslands 
folkhögskola är JO-an-
mäld. Enligt anmälan ska 
skolan ha röjt en före detta 
elevs identitet genom att 
lämna ut betyg till en ut-
omstående person. 

Skolan är också 
anklagad för att inte ge-
nast lämnat ut handling-
arna, vilket de är skyldiga 
till att göra.

Dalslands folkhögsko-
la menar att de inte har 
gjort fel gällande utläm-
nandet av betygen. 

Skolan skriver i ett 
yttrande att betyg är en 
allmän handling vars 
uppgifter endast kan 
hemlighållas med stöd 
av lag. 

Dock medger skolan att 
de har brustit när det gäl-
ler att skyndsamt lämna ut 
handlingarna. Skolan ser 
därför över sina rutiner 
för hantering av utlämnan-
de. Skolan planerar också 
att anordna en utbildning 
i ämnet.

Högsäter/Åmål. Jaba Group bäst i Fyrbodal

Dalslandsföretag 
växer snabbast
Tre företag från Åmål 
och ett från Högsäter 
är de snabbast 
växande företagen i 
Fyrbodal. Det enligt 
Tillväxtligan.

Åmåls Stålkonstruktioner 
AB, Åmåls Components 
AB, Hofpartner AB och 
Jaba Group AB är de snab-
bast växande företagen i 
Fyrbodal. Det framkom-
mer i Tillväxtligan – en 
lista med de mest snabb-
växande företagen i olika 
delregioner i Sverige. Det 
är företagsutvecklarna 
Almi som står bakom list-
an.

– Det känns viktigt att be-
lysa företag som växer lön-
samt även på det lokala pla-
net. Ofta ser vi bara företag 
på riksplanet eller i stor-
städerna. Även i vår region 
finns det många framgångs-
rika företag, säger Bengt 
Raner, kontorschef  på Almi 
Västs Fyrbodalkontor.

Jaba Group – ett av före-
tagen som toppar listan – 
tillverkar ljudabsobenter 
i Högsäter. 

Jaba Group uppstod ur 
askan efter Collins och 
Aikman, som lämnade 
Högsäter 2002. Fyra an-
ställda köpte delar av verk-
samheten och drev vidare 

fabriken. Genom åren har 
det gått upp och ner – vid 
krisen 2008–2009 var anta-
let anställda nere på 17 – 
men efter det har det gått 
åt rätt håll. 

Kvitto på bra jobb
I  år firar företaget tio år 
som lokalt ägd fabrik. Fö-
retaget har som mål att 
inom fem år mer än för-
dubbla omsättningen, till 
250 miljoner kronor. I dag 
har företaget närmare 50 
anställda.

Att vara ett av toppföre-
tagen på Almis tillväxtlis-
ta ser vd Einari Johansson 
som positivt.

– Det känns trevligt. Det 
är roligt med något posi-
tivt i dessa dagar med upp-
sägningar överallt. Det 
är ett kvitto på att vi gör 

ett bra arbete, säger han.

Helena Lindgren
0531-52 21 06
helena@dalslanningen.se

Jaba Group 
i Högsäter 
är ett av 
företagen 
som växer 
snabbast i 
Fyrbodal, 
enligt Almis 
Tillväxtli-
gan.  
FOTO: JAN 
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husvagnen i
Gammelgarn
skall väck
En person misstänks ha
brutit mot miljöbalken
i samband med att ha
ställt upp en husvagn på
förbjudet område i Gam-
melgarn.

Länsstyrelsen gör
därför en anmälan om
åtal.

Enligt anmälan ger
den aktuella husvagnen
intryck av att ha stått
på platsen under flera
årtionden. Den står i an-
slutning till ett fritidshus
men inte på en tomt-
plats. På platsen finns
ytterligare en husvagn
som saknar ägare.

Husvagnar får vara
uppställda inom strand-
skydd under en normal
semesterperiod, beräk-
nat till fem veckor.

(helagotland.se)

Mannen
knuffades
utför trappa
En 44-årig kvinna åta-
lades på måndagen för
misshandel vid Gotlands
tingsrätt. Kvinnan miss-
tänks ha knuffat en man
så illa att han föll utför
en trappa. Mannen fick
sårskador, svullnader och
blåmärken. Misshandeln
inträffade i mars på södra
Gotland.

Kvinnan har erkänt
brottet. (GT)

Färre reste
med Visby-
flyg i april
Antalet resenärer på
Visby flygplats minskade
i april.

Minskningen beror
främst på att charterav-
gångarna var färre.

– Inrikestrafiken går
däremot fortsatt starkt,
uppger Gunnar Jonasson,
flygplatschef.

Antalet resenärer
vid Visby flygplats var
24842 under april 2012.

Det är en minskning
med 1,6 procent jämfört
med samma månad 2011.
Det var utrikestrafiken
som minskade medan in-
rikestrafiken ökade med
3,2 procent.

(helagotland.se)

Ny sommar-
linje till
Norrköping
Skyways startar en ny
flyglinje mellanVisby
och Norrköping.

Linjen kommer att
trafikeras en gång dag-
ligen måndag till fredag
under perioden 2 juli till
3 augusti.

Sträckan trafikeras av
en Fokker 50 med plats
för 50 passagerare.

(helagotland.se)

Kvinnliga
tonsättare i
Ljudvågor
– sidan 16

Kustbevakningar från
flera länder ska jaga lag-
brytare.

Visby är bas för den
stora miljöövervakning-
en.

Med start i går påbörjades
en veckolång satsning för
att minska antalet utsläpp av

olja i Östersjön.
Inom ramen för Helsing-

forskommissionen genom-
förs en internationell miljö-
övervakningsoperation, som
kommer att genomföras norr
och nordost om Gotland,
liksom i delar av Finlands,
Estlands och Lettlands an-
svarsområden.

Under runt ett och ett
halvt dygn ska ett område till
havs intensivövervakas för
att upptäcka oljeutsläpp och
om möjligt lagföra fartyg
som släpper ut olja, uppger
Kustbevakningen i ett press-
meddelande.

Med utgångspunkt från
Visby flygplats deltar kust-

bevakningsflyg från Sverige,
Estland, Finland och Polen,
liksom fartyg från dessa län-
der.

Ungefär var tredje timme
kommer ett övervaknings-
flygplan att starta och ge-
nomföra en flygning för att
spana efter oljeutsläpp.

Med hjälp av ett antal sa-

tellitbilder, som visar möjli-
ga oljeutsläpp, kompletteras
och förstärks övervakningen
ytterligare, uppger Kustbe-
vakningen.

MiKael Carlson

Visby blir bas för kustbevakningens miljöövervakning

Hans bolag är öns snab-
bast växande företag.
Men det är knappt så

att han tror det själv.
–Jag hade knappast

räknat med att vi skulle
toppa listan under en låg-
konjunktur, säger Gunnar
Unger, vid Unger & Co.

Han arbetade tidigare på
Gutedata, men driver sedan
närmare 20 år eget företag
med inriktning på kontors-
möbler, datorer och skri-
vare.

Företaget har gått under
namn som Kontorslandsla-
get och Koneo, men bytte
nyligen till Unger & Co.

–Nu heter vi det många
ändå kallar oss, konstaterar
ägaren Gunnar Unger.

Ökning 200 procent
När Almi företagspartner
Gotland tog fram listan över
de företag som det senaste
året ökat omsättningen med

minst 25 procent toppades
den så kallade Tillväxtli-
gan av firman på Söderväg
i Visby.

Och det med god margi-
nal.

Förra åren ökades om-
sättningen på Unger & Co
med hela 200 procent.

Förklaringen ligger till
största delen i en stororder
på 2000 datorer till Region
Gotland.

Hårt arbete
Men tiderna har inte alltid
varit strålande, även om det
senaste bokslutet visade 37
miljoner kronor i omsätt-
ning.

– Jag har kämpat hårt i 20
år. Jag har tidigare skurit ner
i vår verkstad för datorer,
som var grunden när företa-
get startade. Fast det går inte
att ge upp. Bara man gnetar
på brukar det ordna sig, men
jag har många kvällar legat
och funderat på varför jag

gav mig in i branschen, be-
rättar Gunnar Unger.

Kurs blev ögonöppnare
Vändpunkten kom för tre
år sedan, i samband med en
kurs för företagare med Till-
växt Gotland och Almi som
arrangörer. Kursen var något
av en ögonöppnare eftersom
företagarna fick turas om att
presentera idéer med de öv-
riga deltagarna som fiktiva
styrelseledamöter, minns
Gunnar Unger.

–Det var väldigt nyttigt
att få höra synpunkterna
från de andra deltagarna.

Åtta anställda
Hans bolag utökade för ett
halvår sedan personalstyr-
kan med en person, till åtta
anställda.

–Sedan är det roligt att
vi genererar arbete för an-
dra, som tapetserare, söm-
merskor och hantverkare,
tillägger han.

Bland kunderna finns ut-
över Region Gotland bland
annat Högskolan på Got-
land, Visby lasarett och flera
skolor.

lyfta fram förebilder
Almis lista Tillväxtligan
görs i alla län. Elisabeth
Kalkhäll, Almi företagspart-
ner Gotland, imponeras av
Unger & Co:s resultat.

–Det är roligt att lokala
entreprenörer kan vinna
upphandlingar mot stora fö-

retag från Stockholm, kon-
staterar hon.

–Meningen med listan är
att hitta entreprenörer som
kan vara förebilder för an-
dra företagare, och samtidigt
lyfta fram och hylla lokala
entreprenörer, säger Elisa-
beth Kalkhäll.
Mikael Carlson Text

mikael.carlson@gotlandstidningar.se
0498-20 24 06

Petra Jonsson Foto

petra.jonsson@gotlandstidningar.se
0498-20 24 12

hans företag
växersnabbast

stororder. Företaget säljer kontorsmöbler och har kunder bland myndigheter, privata företag, äldreboenden och vårdinrättningar.

 TillVäxTliGan GoTland
TillVäxTliGan GoTland
1. Unger & Co AB, Visby, 200 procent i ökad omsättning
2. Ahlqvists Brunnsborrning AB, Klintehamn, 119 procent
3. Robsarve Lantbruksteknik AB, Klintehamn, 99 procent
4. NT Management AB, Visby, 76 procent
5. Sweprod, Visby, 71 procent
6. Jape AB, Visby, 54 procent
7. Väg och Byggnadsgrus På Gotland AB, Hemse, 38 procent
8. Wisby Consulting AB, Visby, 31 procent
9. Gotlands Hemtjänster AB, Visby, 30 procent
10. När Bygg AB, Stånga, 29 procent Källa: Almi

Unger & Co toppar listan med god marginal på Gotland

Hallå ...

... Ida Hellmark
I konkurrens med 21 an-
dra utsågs hon nyligen till 
Årets unga ekonomalumn 
på Handelshögskolan i Gö-
teborg där hon gick ut som 
miljöekonom 2007 och nu 
belönas för sina insatser 
för hållbar utveckling.
*	Vad har du gjort sedan dess?
– Först deltog jag i ett Sidaprojekt i 
 Costa Rica om nationalparker. Sedan 
jobbade jag i ett projekt på Handels-
högskolan, där jag bland annat arrang-
erade ett FN-expertmöte om hållbart 
jordbruk i Afrika och utvecklade ett 
nätverk inom skogs-, klimat- och fattig-
domsfrågor för att överbrygga klyftan 
mellan forskare och beslutsfattare.

*	Och nu?
– Sedan ett år tillbaka jobbar jag på 
den norska motsvarigheten till Sida 
(Norad). Jag ansvarar för utvärderingen 
av ett norskt initiativ som ska minska 
avskogningen av tropiskaregnskog och 
är länkat till de internationella klimat-
förhandlingarna. Det ska utvärderas 
i realtid för att kunna förändras och 
förbättras, så till min hjälp har jag 90 
internationella konsulter.

*	Exempel på åtgärder?
– En stor del av regnskogen skövlas för 
jordbruk, timmer och energiproduk-
tion. Enskilda individer hugger ner skog 
för att få ved till matlagning, som kan 
effektiviseras med bättre ugnar. För 
kaffebönder kan det handla om ekolo-
gisk produktion som gör att man kan 
återanvända marken och inte behöver 
skövla skog för att få ny mark. På stor-
skalig nivå handlar det om att minska 
drivkrafterna bakom avskogning, och 
det kan till exempel innebära att vi 
måste äta mindre kött.

*	Ditt eget miljöengagemang?
– Jag har alltid varit jätteengagerad i 
miljö- och rättvisefrågor och var som 
liten medlem i WWF:s Pandaklubb och 
samlade burkar som låg i skogen. Sedan 
hittade jag utbildningen samhällsveten-
skapligt miljövetarprogram på Handels 
som passade mig perfekt. Kombination 
av nationalekonomi och miljövetenskap 
gör att man förstår miljöproblematiken 
på ett väldigt bra sätt och avvägningen 
mellan ekonomi och miljö. 

Åsa Brevinge
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Göteborgs Lastbilscentral: 
Får två omfattande  
distributionsuppdrag 
GLC:s nya uppdrag är dels ett för 
Axfood som är värt tolv miljoner 
kronor per år under tre år, dels för 
Skånemejerier och uppgår till sex 
miljoner per år.

– Just nu sitter vi och finslipar 
på planerna inför uppdraget för 
Axfood, som snart drar igång. 
Mjölken för Skånemejerier rullar 
redan på bra sedan den 2 novem-
ber, säger  GLCs tillförordnade vd, 
Lars Ericson.

Uppdraget för Axfood rullar 
igång nästa måndag, den 19 no-
vember.

– Vi kommer att utöka bilpar-
ken med fem, sex bilar med hjälp 
av befintliga delägare. Intresset 
finns helt klart hos våra befintliga 
delägare som utökar, säger Lars 
Ericson.

Örlogsmannasällskapet: 
Seminarium om sjöfarten
Under titeln Fri och säker sjöfart - 
en förutsättning för global handel, 
håller Kungliga Örlogsmannasäll-
skapet seminarium i Stadsmuséet 
i Göteborg mellan klockan 10 och 

13 den 15 november. 
Sällskapet ska diskutera kon-

sekvenserna av störningar i, och 
framtida hot mot, handelsflöden 
via sjöfart, utifrån att handelsfar-
tygen transporterar 90 procent av 
de svenska export- och importpro-
dukterna. 

Esska: Tar hem produktion 
till Sverige
Lidköpingsföretaget Esska tar hem 
sin produktion av nappar från 
Thailand till Sverige.

I december öppnar napptillver-
karen ytterligare en produktions-
linje vid fabriken i Lidköping. Där 
ska nappen Happy tillverkas, efter 
en tids produktion i Thailand. I 
detta investerar Esska åtta miljo-
ner kronor.

Bakgrunden till att bolaget 

plockar hem tillverkningen är dels 
att kvaliteten på leveranserna från 
Thailand inte levt upp till företa-
gets krav, men även att volymerna 
i dag är tillräckligt stora, för att 
en investering på hemmaplan är 
försvarbar.

GöteborgBIO: Håller 
seminarium på tisdag 
Frågeställningarna som avhandlas 
är :

Vilka metoder och tekniker ut-
vecklar företag och universitet i 
Göteborg som kan revolutionera 
morgondagens hälsovård? 

Hur kommer ny teknik och 
vetenskapliga genombrott att 
förändra och förbättra framtida 
hälso- och sjukvården, genom in-
dividbaserad vård och livsstilsan-
passad behandling?

Bland de presenterande Göte-
borgsföretagen märks MetaBoGen, 
Medfield Diagnostics och Micropos 
Medical.

Seminariet, som heter Beyond 
the Pill - Future of Health Care, 
äger rum mellan klockan 13 och 
18 på Lyktan i Konferenscentrum 
Wallenberg, Medicinaregatan 20 A.

Imano: Får tre miljoner i 
Vinnova-stöd
It-företaget , med huvudkontor 
i Göteborg, får stödet inom pro-
grammet Forska & Väx för stödet 
för  att utveckla en branschgemen-
sam IT-lösning för effektivisering 
av biobränsleaffären mellan skogs- 
och energiföretag. 

Enligt Imano är Biobränslead-
ministrationen, på grund av att 
den till stor del är manuell, mycket 
tidskrävande. Energiföretagen 
upplever risk för bränslebrist och 
i värsta fall driftstopp på grund av 
bristfällig leveransprecision. Även 
kontrollen av mottaget biobränsle 
och lagervolymer kan förbättras. 
Faktorer som idag försämrar bio-
energianläggningarnas verknings-
grad.

Källa: Pressmeddelanden

”Det är i tillväxtföretagen 
som flest jobb skapas”

Bild: TOOfaN Khazal

DaniEl Högström. VD Bulldog Media

Bild: daNiEl hÖGSTRÖm

nEmO. Upphovet till företags-
namnet Bulldog Media

Göteborg dominerar listan över de 
snabbast växande företagen i Göte-
borgsregionen. Företagen har slagit sig 
in på Tillväxtligan som utses av Almi 
Väst för första gången.

– Det är oerhört viktigt med tillväxt-
företag för samhället. Det är där flest 
jobb skapas, säger Christina Aspestedt, 
kontorschef på Almi Västs Göteborgs-
kontor.

Sex av de nio bolagen som top-
par Tillväxtligan är från Göteborg, ett 
från Orust, ett från Mölnlycke, ett från 
Älvängen och ett från Romelanda.

– Det känns viktigt att belysa företag 
som växer lönsamt även på det lokala 
planet. Ofta ser vi bara företag på 
riksplanet. Även i vår region finns det 
många framgångsrika företag, säger 
Christina Aspestedt.

Almi vill, genom Tillväxtligan, lyfta 
fram goda exempel.

– Det är viktigt, framför allt i sådana 
här tider när man hör mycket negativt. 
Vi vill visa att det finns företag som 
går framåt. De visar var möjligheterna 
finns, även i tuffare tider, säger Sara 
Wallin, vd för Almi Företagspartner 
Väst.

– Det är ofta i nya branscher som de 
här tillväxtbolagen skapas och det ger 
unga chansen att komma in med nya 
kompetenser.

Christina Aspestedt pekar på att till-
växt behövs för att säkra framtiden för 
Göteborgsregionens företag.

•	De toppar i Göteborgsregionen
(listan utan rangordning)
*	Bulldog Mediagroup AB, Göteborg
*	Terminal G AB, Henån
*	Escenda Engineering AB, Mölnlycke
*	Solidbeans AB, Göteborg
*	Håkan Andersson Mekaniska Produktions AB, Älvängen
*	L. Gullbergs Lyft & Entreprenad AB, Romelanda
*	Progresslead Scandinavian Management AB, Göteborg
*	Autolabel AB, Göteborg
*	Fé Sweden AB, Göteborg

tillväxtligan är en lista med de mest 
snabbväxande företagen i olika del
regioner i sverige. listan tas fram av 
almi Företagspartner med utgångspunkt 
i följande kriterier:
*	Minst 5 anställda
*	Minst 5 mkr i omsättning
*	Ett positivt resultat
*	Sunda finanser
*	Organisk tillväxt

SBS Media Group Sverige: 
Köper Stampens andel i SBS Radio AB
I och med affären blir Sveriges största kommersiella radioföretag hel-
ägt av SBS.

- Affären är ytterligare ett led i vår satsning på den nordiska mark-
naden i en fas där SBS Radio växer kraftfullt och utvecklas på alla 
plattformar, säger Staffan Rosell, vice vd för SBS Media Group Sverige 
och vd för SBS Radio.

Kontakta oss när ni behöver rekrytera  
kvali¿cerade medarbetare

031-711 82 40 | www.fasticonkompetens.se 
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VÄRMLAND. 280 procent i omsättningsökning

Doppelmayr leder ligan

– Nu kan det svänga rätt kraftigt 
mellan åren. Det som nu slår ige-
nom är de stororder vi fick från 
Kolmårdens djurpark och norska 
Holmenkollen, säger Peter Strand-
berg, vd i Doppelmayr.

Genom den kraftigt ökade om-
sättningen har Doppelmayr tagit 
täten i Almi Värmland tillväxtliga.

Doppelmayr är ett självständigt 
dotterbolag till österrikiska Doppe-
lamyr Seilbahn.  Under det senaste 

verksamhetsåret omsatte Sunne-
företaget 170 miljoner kronor och 
rörelseresultatet är positivt. Hur 
stort det är särredovisas inte för 
den svenska verksamheten.

Oslagbara liftsystem
Gondolbanan vid Kolmårdens 
djurpark är unik i sitt slag.

– Vi har aldrig tidigare byggt 
korsande och vinklade banor, 
men resultatet blev lyckat. Vi är 
också mycket nöjda med det re-
sultat vi uppnådde vid den norska 
nationalarenan, Holmenkollen. 
Bägge dessa anläggningar blir bra 
referenser för vidare satsningar i 

Norden, säger Peter Strandberg.
Det verkligt intressanta med 

Doppelmayr är att man framför sig 
ser alltfler kollektiva transportlös-
ningar i städerna, till exempel vid 
Slussen i Stockholm.

– Jag vill inte gå händelserna i 
förväg, men vi för diskussioner 
med flera nordiska städer där vår 
liftteknik kan komma till använd-
ning för persontransporter. Bli inte 
överraskad om vi framöver presen-
terar lösningar på liftsystem i stä-
derna som för bara några år sedan 
ansågs vara en ren omöjlighet.

Miljömässigt är liftsystemen 
helt oslagbara.

TAGIT TÄTEN. Sunneföretaget Doppelmayr 
Scandinavia, som arbetar med liftsystem för 
skidbackar, andra typer av turistanläggningar 
samt kollektiva transportlösningar, växer 
omsättningsmässigt snabbast i Värmland. 
Ökningen under senaste verksamhetsåret 
uppgår till 280 procent.

ÖKAD OMSÄTTNING. 
Peter Strandberg, vd i Doppelmayr 
Scandinavia, Sunne, tillsammans 
med Peter Christenson, ansvarig för 
Tillväxtligan i Almi Värmland.  

 FOTO: JONNY OHLSSON 

Elfte året i rad  för Tillväxtligan

– Det är elfte året i rad som vi re-
dovisar de mest snabbväxande 
företagen. Man kan säga att detta 
är vårt svar på Gaselltävlingen i Da-
gens Industri, säger Peter Christen-
son, ansvarig för Tillväxtligan.

Nu har Almi-koncernen sett till 
att 16 dotterbolag också satsar 
på den här typen av redovisning 
över snabbväxande företag. Almi 
Värmlands tillväxtliga står modell 
för den vidare satsningen. Nyligen 
startade Almi-koncernen även en 
Tillväxtliga för Örebro län. Där top-
par Projektteam i Karlskoga AB.

Enligt Peter Christenson vill allt-
fler företag vara med i tävlingen, 
men det finns regler som måste 
följas.

– Företagen skall omsätta minst 
fem miljoner kronor, ha minst fem 
anställda och ha positiva resultat.

Men hur många är det som säger 

nej när ni vill ha med dem på 
listan?

– De blir allt färre. Flera företag 
rapporterar om nya affärer som 
troligen går att hänföra till att de 
fått bra positioner i tillväxtligan. 

Många är alltså stolta över att deras 
företag växer så snabbt och att de 
mestadels har resultaten med sig.

Så allt är positivt?
– Det tycker jag, säger Peter Chris-
tenson.

Totalt under de elva åren har 170 
företag presenterats i Tillväxtligan.  

Jonny Ohlsson
054-19 96 96
jonny.ohlsson@nwt.se

Ett företag i Sunne som till-
verkar liftsystem, en försko-
leverksamhet i Karlstad, ett 
taxibolag i västra Värmland 
samt ett litet verkstadsföretag 
i Sunne. Det är dessa företag 
som toppar Almi Värmlands 
tillväxtliga över de mest 
snabbväxande företagen i 
Värmland.

Stålkonstruktionerna och lift-
systemen tillverkas i Österrike, 
men det tillkommer en hel del ar-
beten.

– Det händer att vi lägger ut jobb 
till lokala företag som Häggmarks, 
Sunne Byggnads och Nea. Sedan 
arbetar många montörer åt oss 
när verksamheten går på högvarv.  
Ibland kan vi ha uppåt 50-60 per-
soner på lönelistan.

I Sunne arbetar i dag åtta perso-
ner. 

Jonny Ohlsson
054-19 96 96
jonny.ohlsson@nwt.se

Så här ser Tillväxtligan ut i Värmland just nu, men det 
kan bli omkastningar när den slutgiltiga listan för 2012 
redovisas.
1. Doppelmyr Scandinavia AB  > 100 
2. Kulpedagogik AB > 100 
3. Arvika-Eda Taxitransporter AB > 75 
4. A-Mek i Sunne AB > 50

5. Elms Byggnadsfirma AB > 50
6. Nordisk Elkraftteknik AB > 50
7. Ninetech Netgain AB > 50
8. Måleribolaget i Karlstad AB > 50
9. Bygg Dialog AB > 50
10. Peters Skogsmaskinsförsäljning AB  > 50

Placering företag och omsättningsökning i procent
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JOBB&PENGAR 

Glada företagare på Almis tillväxtlista. Anders Jonsson från PJ Jonsson och söner, Ove Jonsson och Leif Wallrud från Inlands Luft AB, Håkan Tällström från Ö-viks 
brunnsborrning, Andreas Hedin från AHAB, samt Kent-Olov Nilsson från NN Skogstjänst AB. FOTO: LEIF WIKBERG

ÖRNSKÖLDSVIK
Med en omsättningsök-
ning på 168 procent top-
par företaget AHAB för 
andra gången i rad Al-
mis lista på tillväxtföre-
tag i Örnsköldsvik. 

– Vårt norrländska ur-
sprung gör att vi inger 
förtroende, säger vd:n 
Andreas Hedin. 

AHAB, A Hedins Hiss & 
Ställningsmontage AB, top-
par med sin omsättnings-
ökning på 168 procent lis-
tan över tillväxtföretag 
i Örnsköldsvik. 

–�Det är fantastiskt att 
få behålla ettaplaceringen. 
Jag vill ge en extra eloge till 
alla medarbetarna i bolaget 
som gjort ett kanonjobb, sä-
ger vd:n Andreas Hedin. 

AHAB är ett ställnings-
företag som grundades för 
20 år sedan i Örnskölds-

vik men som senare flytta-
de delar av verksamheten 
till Stockholm där företaget 
i dag har sitt huvudkontor. 
Företaget har 13 anställda 
och omsätter 13.6 miljoner 
kronor. 

– Vi har haft ett väldigt 
bra år med bra beställare, 
jag ser med tillförsikt på 
kommande år, säger Andre-
as Hedin. 

Han tror att framgången 
beror på olika saker. Bland 
annat har företaget styrt 
om och riktat sig mer mot 
företag än privatpersoner, 
de har även breddat sor-
timentet för att mer exakt 
kunna skräddarsy en pro-
dukt för kundens behov. 

Tillväxtlistan startade 
i Karlstad för tio år sedan 
som en reaktion på den ofta 
dystra bild av företag som 
förmedlades av bland annat 

media. Nu finns koncep-
tet över hela Sverige och 
två gånger om året publi-
ceras listan med de tio mest 
snabbväxande företagen. 

I går delades diplom ut 
till de tio företag i Örn-
sköldsvik som finns på lis-
tan. 

–�Vi tror på företagens 

förmåga att växa och det 
känns bra att få lyfta fram 
och synliggöra företag 
i området som kan inspi-
rera och visa vägen för an-
dra. Vi hoppas att en pla-
cering i Tillväxtligan ska 
uppfattas som ett kvitto på 
att man gör ett bra jobb och 
att publiceringen ska ge fö-

retagen chans till mer affä-
rer, säger Eva Högdahl, vd 
på Almi Företagspartner 
Mitt AB. 

Många av företagen i listan 
är verksamma i andra delar 
av både Sverige och Nor-
den, och Andreas Hedin 
tror att det norrländska ur-
sprunget är till stor fördel. 

– Jag har märkt att norr-
länningar inger företroen-
de, säger han och får med-
håll av de andra. 

– Den norrländska trygg-
heten gör att vi enklare kan 
ta oss fram, säger Leif Wall-
rud från Inlands Luft AB, 
ett företag som placerat sig 
på sjätte plats på Almis lis-
ta. 

De toppar tillväxtlistan
��■Tio företagare i Örnsköldsvik fick diplom av Almi

ELIN
HOLMBERG
0660-29 55 48

elin.holmberg@allehanda.se

HALLÅ DÄR

... Malin 
Nygren, 
chef för miljö och utveck-
lingssystem vid Metsä 
Boards fabrik i Husum, 
som har fått en fin mil-
jöutmärkelse av Världs-
naturfonden WWF.

Vad handlar utmärkelsen 
om?

– Världsnaturfonden 
har ett system dit man 
kan anmäla sina produk-
ter. Det kalls för check 
your paper. Där kan man 
hitta information om 
olika typer av papper 
och ta ställning själv. Det 
handlar också om ett po-
ängsystem, där WWF har 
betygsatt papperen i en 
skala mellan 1 och 100. 

Hur har det gått för 
er då?

– Data Copy, vårt mest 
kända obestrukna pap-
per, har fått 89 poäng. 
Priset vi har fått är för 
vår öppenhet, att vi helt 
enkelt är öppna med vår 
information. Man kan 
säga att vi har god miljö-
status för våra produkter. 
Vi har också jobbat länge 
med det här, så att det 
ska kunna möjliggöra för 
kunderna att fatta egna 
val.

Hur stort är det här 
för er?

– Det har jag svårt att 
gradera, men man kan 
säga att 89 poäng av 100 
är mycket bra. Hade vi 
fått en poäng till, så hade 
vårt papper bedömts 
som excellent. Man kan 
säga att vi nästan är där. 
Men man kan säga att 
det är väldigt roligt att 
bli uppmärksammad 
på det här sättet. Det är 
också roligt att vårt pap-
per lyfts fram.

Hur mycket papper 
tillverkas i Husum varje 
år?

– Riktigt hur mycket 
kan jag inte säga, men 
Data Copy är vår stora 
produkt. Det blir i alla fall 
åtskilliga ton.

Har ni tänkt fira ut-
märkelsen på något 
sätt?

– Vi har berättat det 
här för våra medarbetare 
på vårt intranät. Det är 
klart att det är en energi-
injektion. Nu ska vi fort-
sätt jobba med det här.

TORBJÖRN BERLIN

torbjorn.berlin@allehanda.se

0660-29 55 37

STOCKHOLM
Tre av fyra hushåll som 
har bolån amorterar, 
men ju större bolånen är 
desto mindre amorterar 
man. Detta konstateras 
i en rapport från Swed-
bank.

Bankens institut för privat-
ekonomi har undersökt hur 
olika grupper amorterar på 
sina bolån och pensions-
sparar. Flest som amorterar 
finns bland barnfamiljer, 
45-–54-åringar och hushåll 
utanför storstäderna.

–�De allra flesta ser om 
sin ekonomi, men grupper 
som borde spara och amor-
tera tar i stället större ris-
ker, säger Daniel Ragne-
gård, ekonom vid Institutet 
för privatekonomi.

Till exempel varken 

amorterar eller pensions-
sparar var femte person 
med bolån över 1,5 miljon 
kronor, och singlar sparar 
och amorterar mindre än 
samboende.

Många med stora bolån 
bor i storstäder, där stora 

lån inte är ovanliga. Lånen 
kan anses så stora att amor-
tering inte ger någon märk-
bar effekt. Möjligen förkla-
rar det varför de med höga 
lån oftare pensionssparar 
än de med mindre lån.

 (TT)

Tre av fyra hushåll väljer att amortera på sina bolån

Tillväxtlistan Örnsköldsvik
Företag Förändring nettoomsättning

A Hedins Hiss och ställningsmontage AB  168%

Compositteknik Norr  151%

Lan Konsult i Örnsköldsvik AB  107%

NN Skogstjänst AB  96%

Pulpeye AB 95%

Inlands Luft AB  78%

PJ Jonsson och söner 69%

Abc Ställningsmontage AB  66%

Humanresurs i Örnsköldsvik AB  59%

Ö-viks brunnsborrning AB  52% 

FAKTA
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Sidan 15 / Fler döda � skar 
i Mönsteråsviken

Kalmar Vatten AB Tfn:  0480 - 45 12 10 info@kvab.kalmar.se

Under semesterperiodenden den 18 
juni t.o.m 17 augusti är öppettiderna 
Må-to: 07:30-15:30, fre: 07:30-15:00. 
Lunch: 11:30-12:30.

Torsdagen den 31 maj har vi öppet 
07:30-12:00. Utbildning på em.

Möt oss på Sommarslaget den 2 juni 
på Sveaplan. Läs mer i fredagens 
annons eller besök hemsidan.

 
www.kalmarvatten.se

Kundservice öppettider 
den 31 maj och i sommar

Informerar

Nya lokaler ett lyft / Kalmar Verkstadskompetens ökade omsättningen med 100 procent.
KALMAR
Kalmar Verkstadskompe-
tens toppar listan över de 
tio företag i länet som haft 
störst omsättning under 
det senaste året. 
Företaget, som är nyinfl yt-
tat i Arencos gamla lokaler 
på Fornandergatan i  Kalmar, 
hade vid senaste bokslutet 
en omsättningstillväxt på 
100 procent.

– Vi byggde ovanligt 
många maskiner i början 
av perioden och hade ovan-
ligt mycket personal uthyrd 
på tågsidan, vilket är den 
största orsaken till siffror-
na, resonerar företagets vd 
Marie Zschiedrich. 

Ingen tävling
Tillväxtlistan är samman-
ställd av Almi Företags-
partner som genom sin 
kartläggning vill ge företa-

gen erkännande och samti-
digt inspirera andra företag 
i regionen. 

– Vi har valt att inte se 
det som en tävling. Det är 
en lista över företag som 
det går bra för, som har 
ökat sin omsättning på över 
70 procent. Det kan även 

 fi nnas andra företag som 
det går lika bra för men som 
inte vill gå ut offentligt med 
sina siffror eller som inte 
har brutet räkenskapsår, 
berättar David Lengström 
på Almi Företagspartner. 

Kalmar Verkstadskom-
petens bildades 2007 som 

ett dotterbolag till Kalmar 
Tågkompetens AB. I dag 
är det ett fristående bolag 
med 15 anställda. 

Utbildat personalen
– När det gick som bäst 
hade vi 25 anställda. Under 
våren har vi dock haft en 

svacka, men nu är vi på väg 
upp igen. Vi har passat på 
att utbilda personal när vi 
haft det lite lugnare. Nu har 
vi tre killar med mastintyg, 
utbildade på höghöjdsarbe-
ten, så vi kan ta oss an vind-
kraftverken också, berättar 
Marie Zschiedrich.

Hon räknar också med att 
de nya och större lokalerna 
ska möjliggöra större jobb 
i framti-
den. 

Bästa tillväxten i länet

TOPPAR LISTAN. 
Kalmar Verkstads-
kompetens vd Marie 
Zschiedrich ser ljust 
på framtiden i de nya 
lokalerna.  
FOTO: TOMAS KÖNIGSSON 

TILLVÄXTLISTAN »
LÄNETS MEST SNABBVÄXANDE FÖRETAG
Företag    Ort  Ökning
1) Kalmar Verkstadskompetens Kalmar  >100 %
2) Micke P:s Allbygg AB  Västervik  >100 %
3) Rebri Bygg AB   Virserum  >100 %
4) Leob AB   Gamleby  >80 %
5) Jonas Andersson Bygg Borgholm AB Borgholm  >80 %
6) PGJ Bygg AB   Oskarshamn >80 %
7) Svensk Tryckgjutning Sven Hjelte AB Vimmerby >80 %
8) Nya Västerviks Pulverlackering AB Västervik  >70 %
9) Seac AB   Färjestaden >70 %
10) Autocenter i Kalmar AB  Kalmar  >70 %

Källa: Almi Företagspartner

TEXT

lotta.johansson@ostran.se

LOTTA
JOHANSSON

Natura 2000 
hindrar bygge 
på Värnanäs
HALLTORP Lennart Öst-
ersten, ägare av Värna-
näs gods, har ansökt om 
utökad djurhållning men 
länsstyrelsen har sagt nej. 
Nu avvisar också Mark- 
och miljödomstolen i 
Växjö hans överklagande. 
Östersten har tillstånd 
för 180 000 slaktkyck-
lingar, 15 000 värphöns, 
100 nötkreatur, 80 tackor 
och 100 lamm. Han ville 
utöka slaktkycklingarna 
till 250 000 och fåren till 
200 plus få tillstånd för tio 
hästar. Myndigheterna tror 
att utsläppen kommer att 
öka, och påverka Värnanäs 
skärgård som är ett skyddat 
natura 2000-område. 

Bilar krockade 
på Tyska vägen
BERGA Tre personer var 
inblandade i en krock 
med två fordon i Berga på 
måndagens eftermiddag. 
Olyckan inträffade i kors-
ningen Engelska vägen-Tys-
ka vägen strax innan 13.30. 
En bil körde in i bilen fram-
för då den skulle svänga av 
Tyska vägen.

Tre personer fi ck föras 
till sjukhus för vård, enligt 
uppgift från polisen med 
endast lättare skador.

En av bilarna fi ck bogse-
ras från platsen.

Under bärgningsar-
betet fi ck trafi ken förbi 
olycksplatsen ledas om via 
angränsande vägar i Berga 
industriområde.

KALMAR
Hygienen på platser där 
människor och djur möts 
måste förbättras anser 
Jordbruksverket. För 
Skälby 4H-gård i Kalmar är 
det ingen nyhet.
På grund av en kraftig över-
användning av antibiotika 
utvecklas resistenta bakte-
rier i en oerhörd hastighet 
världen över. Bakterierna 
överförs mellan djur och 
människor och sprider sig 
sedan på det viset. Därför 
menar Jordbruksverket att 
det krävs striktare krav för 

hygien på platser där all-
mänheten kan träffa djur, 
till exempel på gårdar och 
djursjukhus.

I Sverige har ett långsik-
tigt arbete lönat sig och an-
vändningen av antibiotika 
minskar jämfört med andra 
länder. Trots detta fruktar 
Jordbruksverket spridning 
av resistenta bakterier och 
för att behålla det goda  läget 
menar de att det krävs det 
ett stort gemensamt arbete 
av djurägare, djurhälso-
personal, näringens organi-
sation och myndigheter. 

På Skälby 4H-gård är de 
väl medvetna om vikten av 
hygien i samband med att 
människor har vistats med 
djur. 

–  Vi har till exempel 
tvättställ på fl era ställen 
som dessutom är så lättill-
gängliga att barn når. Och vi 
har skyltar som uppmanar 
till att tvätta händerna efter 
ett besök hos djuren, säger 
Tina Burvall, föreståndare 
på Skälby 4H-gård.

Två sjukdomar som riktas 
särskild uppmärksamhet är 
salmonella och ehec. Bland 
annat utförs fyra prover per 
år för att kontrollera så att 
fåglar på gården inte har 
salmonella.  

–  Det vore väldigt tråkigt 
om barn inte får ha kontakt 
med djur längre. Allt kan 
ju vara farligt om man inte 
sköter det, säger Tina Bur-
vall.

NATHALIE REPCIK

Stramare tyglar mot bakterier 
mellan människor och djur

RENLIGHET VIKTIG. På Skälby 4H-gård prioriteras hygienen 
högt menar gårdsföreståndare Tina Burvall. 
FOTO: TOMAS KÖNIGSSON

TIPS »
SÅ KAN DU MOTVERKA BAKTERIERNA

Var noga med att tvätta händerna med tvål och vatten  ■

efter kontakt med djur.
Håll djuren friska genom god miljö, bra skötsel och bra  ■

utfodring.
Håll sjuka eller smittade djur åtskilda från friska djur. ■

Kräv inte att få antibiotika till ditt djur. ■

FAKTA »
VAD ÄR EN 
ZOONOS?

En sjukdom som smittar  ■

mellan djur och människor 
kallas för en zoonos.

Zoonoser orsakas av  ■

smittämnen som virus, 
bakterier, svampar och 
parasiter.

Överföringen från  ■

djur till människa kan ske 
via livsmedel, särskilt 
livsmedel med animaliskt 
ursprung, via direktkontakt 
med smittbärande djur 
eller vid indirekt kontakt 
med smittbärande djur, till 
exempel insektsbett. 

Ofta är djuren inte sjuka  ■

vid zoonoser utan är bara 
smittbärare. 

Misstänks zoonoser  ■

hos ett djur eller människa 
ska veterinär eller läkare 
kontaktas.

Källa: Jordbruksverket www.sjv.se
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”Integrationen mellem Sjælland og Sydsverige 
på tværs af Øresund, er central for den fortsatte 
vækst i regionen og derfor også for Køben-
havns udvikling. Jeg tror på, at samarbejdet 
over sundet i de kommende år, vil være en af de 
vigtigste faktorer for skabelse og understøttelse 
af vækst og arbejdspladser 
på begge sider af sundet”

Östergatan 9 B  211 25 Malmö  tel 040 30 56 30  www.oresundsinstituttet.org    Øresundsinstituttet

Københavns Kommune

mediesponsor

Medlem sedan 2002

Frank Jensen
Overborgmester

Øresundsinstituttet firar 10-årsjubileum och 
vi vill tacka alla våra medlemmar för ert stöd!

������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������-
sökning redan idag.
Djäknegatan 16, Malmö
www.medocular.se

Ring 020-22 00 02 för att boka en förundersökning

Nu kan du som är 45+ också 
slippa glasögon. Ring mig så 

får du veta vilka möjligheter  
�����������������
Eva Marnell, koordinator synfelskirurgi
leg. sjuksköterska

Nästa införande den 18 juni. Boka din annons hos Sydsvenskan, 
Sara Forsberg, 046-23 04 42. 286000 läsare väntar!  Webb: sydsvenskan.se

040 MALMÖ
berglund & co redovisningskonsult
Vi är specialister på Handelsbolag
Scheelegatan 9 MALMÖ. 
Tel 129 130 
www.berglund-co.se

Marit Lind Redovisning, SRF
Löpande bokföring - Bokslut 
- Deklarationer - Årsredovisning
Erik Dahlbergsgatan 16 A, 
Tel 26 01 05, Kontorstid.
marit.lind-redovisning@comhem.se
OBS! FREDAGAR STÄNGT

SBS Ekonomibyrå AB
Aukt redovis nings konsult. 
- Bokföring - Bokslut - Deklarationer
Fredsgatan 15, Tel 10 78 70
www.sbsekonomi.se

P H Wiberg 
Redovisningsbyrå AB
Vad blir din skatt i år?
- Bokföring 
- Bokslut 
- Deklaration
Nordlinds väg 95 Malmö  
Tel 678 80 60. 
info@phwiberg.se
www.phwiberg.se

Pramo Ekonomiservice
Bred och djup kompetens.
Hundratals nöjda kunder i Skåne.
Flexibla Ekonomitjänster 
och Lönecenter.
Byrålösning eller 
Outsourcing hos kund.
Cederströmsgatan 4
Tel 96 15 17, Fax 49 24 15
www.pramo.se 

redovisnings-
konsulter

 ■ NÄRINGSLIV

Flera raketer 
på skånska  
tillväxttoppen
Sydsveriges Närapotek in-
tar förstaplatsen i Almis 
nya tillväxtliga. Bolaget 
driver fristående lokala 
apotek med butiker i Es-
löv och Staffanstorp, un-
der namnet Skåneapote-
ket.

– Det är alltid roligt att 
vinna. Jag hoppas det 
kan leda till att vi upp- 
märksammas av nya kun-
der, säger vd Magnus Wet-
ter.

Sydsveriges Närapo  -
tek har nyligen startat 
webbshop, vilket delvis 
förklarar tillväxtökning-
en. En annan faktor är 
försäljningen av veterinär-
läkemedel.

– Vi har satsat på svin-
uppfödare, det finns väl-
digt stora besättningar 
här omkring, säger Mag-
nus Wetter.

Topplistan innehål-
ler företag med varierade 
verksamheter.

– Det är glädjande att 
konstatera att framgång 
inte är kopplat till en 
enda bransch, säger Ceci-
lia Bondesson, kommuni-
kationsansvarig på Almi.

I tillväxtligan presente-
ras ett urval av de före-
tag vars omsättning ökat 
mest sedan föregående år. 
Det gäller företag med 5 
till 250 anställda, en om-
sättning över fem miljoner 
kronor, ett positivt resultat 
och ”i övrigt sunda finan-
ser”. Framöver ska en ny 
lista publiceras två gånger 
om året. Varje år ska ock-
så en slutlig vinnare utses. 

Skåne. Idag uppmärksammas de mest 
snabbväxande skånska företagen på 
Almi-dagen i Lund. 

FAKTA 

Sydsveriges  
Närapotek AB 
Omsättning (tkr):
■ 2011: 11 274.
■ 2010: 281.
Resultat före skatt (tkr):
■ 2011: 2 046.
■ 2010: -279.

FAKTA

Trots en hägrande 
sommar sjunker ben-
sinpriset.

Och faktum är att det 
inte har varit billigare 
att köra bil på väldigt, 
väldigt länge.

1980 kostade en liter 
bensin 2,80 kronor. I dag 
pendlar bränslet kring 15 
kronor och för bara nå-
gon månad sedan var pri-
set uppe och nosade på re-
kordhöga 16 kronor litern. 
Men under de 32 åren har 
även allt annat blivit dy-
rare och lönerna har sti-
git. Så rensat för inflatio-
nen har bensinpriset bara 
stigit från strax under 10 
kronor litern till 15 kronor. 
Och med hänsyn taget till 
att bilarna i dag drar be-
tydligt mindre, i många 
fall bara hälf-
ten så myck-
et, så har 
de faktis-
ka bränsle-
kostnader-
na sjunkit.

– Andelen av lönen som 
man använder på trans-
porter gissar jag är lägre 
i dag, trots det höga pri-
set, säger Ulf Svahn, vd 
på bränsleorganisationen 
SPBI.

Den synbart dramatiska 
prisuppgången är därför 
mest skenbar, och mer-
parten är högre drivme-
delsskatter.

– Så jag tror inte att det 
har påverkat konsumtio-
nen speciellt mycket, sä-
ger Svahn.

I det kortare perspekti-
vet har drivmedelspriser-
na dessutom sjunkit med 
en krona litern den senas-
te månaden. Orsaken är 
att den tidigare turbulen-
sen kring färre raffinade-

rier i bruk har mins-
kat. 

Samtidigt har 
krigsoron i fram-
för allt Iran avtagit 
något. Dessutom 
har utsikterna för 

en snabbare återhämtning 
i världsekonomin kommit 
lite på skam igen. Lägre 
aktivitet i ekonomin ger 
minskad efterfrågan och 
därmed lägre oljepris. 

Enligt Ulf Svahn borde 
råoljepriset kunna kom-
ma ner till cirka 100 dol-
lar fatet, jämfört med da- 
gens nivå omkring 112 dol-
lar.

– Så det finns en möjlig 
bit ner kvar, men längre 
ner än så tror jag inte att 
det går, säger han.

Därmed skulle bensin- 
och dieselpriset kunna 
sjunka lite till inför som-
maren. Däremot motver-
kar det vanliga mönstret 
att drivmedelspriserna 
normalt sett brukar stiga 
inför semestersäsongen 
när efterfrågan ökar.

– Jag tror att vi kommer 
att ligga kring de här ni-
våerna vi har nu, säger Ulf 
Svahn.

OLLE LINDSTRÖM/TT

 ■ TRANSPORT

Billigt köra på dyr bensin

TEXT: OLA NILSSON
ola.nilsson2 
@sydsvenskan.se

AVTALSRÖRELSE

Låst läge  
i byggkonflikten
■ Läget är låst i den pågå-
ende konflikten i vvs- och 
plåtbranschen.

I fredags gick omkring 
400 av fackförbundet 
Byggnads medlemmar ut 
i strejk. Och sedan tidiga-
re strejkar cirka 1 200 an-
ställda på ett antal vvs- och 

plåtslagarföretag. Medlar-
na väntas ta ny kontakt 
med fack och arbetsgivar-
sidan i början av veckan. TT

UNDERSÖKNING

Många kan vara 
felförsäkrade
■ Den slutsatsen drar före-
taget Silentium som frågat 
drygt 1 000 personer vad 
de vet om sin hemförsäk-

ring. Sex av tio har aldrig 
ändrat uppgifterna om det 
lösöre hemmet innehåller, 
och fyra av tio har aldrig 
jämfört vad motsvarande 
försäkring kostar hos an-
dra bolag.

– Många riskerar därför 
att vara felförsäkrade. Det 
är extra tydligt i gruppen 
56–70 år, säger Johan Ta-
lenti, vd på Silentium.

 TT

Topp fem i Skåne 
1. Sydsveriges Närapotek AB 
  500  procent
2. Ett+Ett Tand & Munhälsan AB 
  490  procent
3. El Fastighetsservice Syd AB 
  452 procent
4. Ikc Fonder AB  
  441 procent
5. Mostal AB  
  362 procent
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JOBB&PENGAR 
BÖRSKRÖNIKA

HENRIC BORGSTRÖM

Aktieutdelningarna 
trycker ned börskurser
Fredagens börsfall på uppemot 3 procent kan till hälf-
ten förklaras med att tungviktarna H & M, Ericsson, 
med flera avskilde utdelningarna på över 20 miljar-
der kronor och därmed pressas börskurserna rent 
matematiskt  ned med samma belopp. Men visst har 
det ändå varit en ganska så dåligt börsvecka trots fort-
satt blandade kvartalsresultat som droppat in.  Just 
frånvaron av riktigt usla kvartalsrapport med undan-
tag av flygbolaget SAS fortsatta kräftgång får i dagens 
läge ses som en framgång.

SAS är i dag värt endast cirka 2,7 miljarder mot 
över 20 miljarder för fem år sedan. Då har bolaget 
ändå fått in cirka 11 miljarder kronor från aktieägar-
na i nyemissioner under dessa år, dessutom ingen ut-
delning från verksamhetsåret 2001 fram till i dag. Allt 
fler talar om en hotande konkurs liksom tidigare för 
flera andra stora börsnoterade nationella flygbolag på 
kontinenten. Att sedan vd:n uttalar sin beundran för 
fackklubbarna på företagen skär falskt med tanke på 

deras strejkbenägenhet 
särskilt i Danmark trots 
höga löner. 

Pessimism trycker fort-
farande ned en del ak-
tier, exempelvis Sandvik 
som redovisade  bra re-
sultat under första kvar-
talet.  Aktien noterades 
i 92 kr före stämmoda-
gen när rapporten publi-
cerades, därefter som en 
raket upp till 106 kr. Och 
nu efter utbetalad utdel-

ning på 3:25 kr ned det dubbla till 98 kr.
Sandvikaktien måste stiga 50 procent för att kom-

ma i nivå med kursen sommaren 2007, Volvoaktien  
behöver  öka med hela 70 procent. De båda bolagen 
tillhör tillsammans med Handelsbanken och Atlas 
Copco de med ett totalt börsvärde på vardera om-
kring 130 miljarder kronor. Före i toppligan finns H & 
M ca 340 miljarder, Nordea 230 miljarder och Erics-
son 205 miljarder.  Av dessa har Ericsson i likhet med 
SAS tappat minst 90 procent av tidigare toppkurs.  De 
andra har sina tidigare all time high inom räckhåll när 
optimismen återvänder till aktiemarknaden.

Hoten är dock många. Mest angelägna lugnande be-
sked  krävs från Frankrike när presidentvalet är över-
stökat. Om länder med 10 miljoner invånare som 
Grekland och Portugal, Irland med bara 4 miljoner, 
har kunnat sänka den svenska börsen, och Spanien 
med 40 miljoner skakar, då fordras det styrkebesked 
från Frankrike med ca 65 miljoner invånare och mot-
svarande betydelse för den europeiska ekonomin för 
att tvivlet på aktiemarknaden ska undanröjas.

Då återstår ändå risken för en starkt avtagande till-
växt i Kina. Även USA och framtids-
hoppet Brasilien har balanspro-
blem. Den som sätter sparpeng-
arna i aktier bör alltså vara ut-
rustad med en väl tilltagen tro 
på framtiden. På lite längre sikt 
är sannolikheten större att det går 
uppför än nedför. Det är inte bara 
önsketänkande, det är också re-
sultatet de hundra år senaste 
åren, dock med stora sväng-
ningar.

Henric Borgström skriver 
börskrönikor varje lördag.
henric.borgstrom@telia.com

Den som sätter 
sparpengarna i ak-
tier bör alltså vara 
utrustad med en 
väl tilltagen tro på 
framtiden.

Härnösandsföretag 
toppar tillväxtligan 

��■Ökade omsättningen med 106 procent
HÄRNÖSAND
Härnösands Plastindu-
stri är årets raket på fö-
retagshimlen i Ådalen. 
Företaget ökade sin om-
sättning med 106 pro-
cent. 

Men än är det en bit 
kvar till länets mest 
snabbväxande före-
tag, Tec i Sundsvall AB 
i Kvissleby, som ökade 
med mer än det dubbla, 
hela 250 procent, och 
toppar länets tillväxt-
liga.

För att platsa på listan ska 
företaget visa en omsätt-
ningsökning på minst 25 
procent. Trots flera år med 
lågkonjunktur visar majo-
riteten av företagen en om-
sättningsökning som ligger 
långt över Almis hårda krav.

Den nya tillväxtlistan 
för Västernorrland spän-
ner mellan 32 procent i till-
växt till 250 procent. Två av 
företagen på listan över lä-
nets mest snabbväxande fö-
retag kommer från Ådalen, 
Härnösands Plastindustri 
på en femteplats med 106 
procent i ökad omsättning 
och Näsströms Heminred-
ning i Härnösand med 94 
procent i omsättningsök-
ning.

Om inte annat vittnar till-
växtlistan att återhämt-
ningen efter lågkonjunktu-
ren är i full gång.

Eva Högdahl, vd, på Almi 
Företagspartner Mitt AB, 

tror på de lokala företagens 
förmåga att växa.

– Det känns fantastiskt 
att få lyfta fram och synlig-
göra företag i området som 
kan inspirera och visa vä-
gen för andra i tillväxtligan, 
säger hon. 

Härnösands Plastindu-
stri AB toppar listan på till-
växtföretag i Ådalen. Ulf 

Müller, vd, på företaget är 
nöjd.

– Det känns toppen och 
är ett kvitto på goda kunder 
och goda medarbetares in-
satser, utan dem hade det 
inte gått. 

En inte oväsentlig fak-
tor bakom den kraftiga om-
sättningsökningen är ock-
så att Härnösandsföretaget 

fått in nya kunder samt att 
de redan befintliga ökat sin 
omsättning under det se-
naste verksamhetsåret.

– Dessutom har vi inves-
terat i nya maskiner, robo-
tar, vilket gjort att vi kunnat 
omsätta ännu mer på sam-
ma antal personer, berättar 
Ulf Müller.

Han framhåller att fram-
tidsutsikterna ser ljusa ut. I 
planerna finns att kunna ut-
öka personalstyrkan samt 
eventuellt investera i ytter-
ligare en robot i företaget.

De mest snabbväxande företagen
... I ÅDALEN:

Placering Företag Ort 

Omsättningsökning

1 Härnösands Plastindustri AB Härnösand + 106 %

2 Näsströms Heminredning AB Härnösand + 94 %

3 Dennis & Benny Com AB Sollefteå + 75 %

4 Nordins Elektriska i Härnösand AB Härnösand + 74 %

5 Wallgren Frölander El AB Sollefteå + 70 %

6 TRN Värmepumpar El AB Härnösand + 65 %

7 Höga Kusten Teknik Resurs AB Kramfors + 47 %

8 K Påhlsson Elmontage AB Härnösand +36 %

9 Guldsmed Kalling AB Härnösand +33 %

10 Dahlboms Bil i Älandsbro AB Härnösand + 32 %

... I VÄSTERNORRLAND:

Placering Företag Ort 

Omsättningsökning

1 Tec i Sundsvall AB Kvissleby + 250 %

2 A Hedins Hiss & Ställningsmontage Örnsköldsvik + 168 %

3 AB Melins Plåtslageri Örnsköldsvik +132 %

4 Multiweld AB Timrå + 117 %

5 Härnösands Plastindustri AB Härnösand + 106 %

6 Benny Hultmans Transport AB Sundsvall + 97 %

7 NN Skogstjänst AB Örnsköldsvik + 96 %

8 Öhmans Bil i Sundsvall AB Sundsvall + 95 %

9 Näsströms Heminredning AB Härnösand + 94 %

10 Portalplus AB Sundsvall + 77 %

FAKTA 

Peter 
Johansson, snart ny 
verksamhetsledare för Näm-
forsens hällristningsmuseum, 
tidigare kallat Rock art.

När börjar du och hur känns 
det?

– Jag börjar den 25 juni 
och det känns otroligt roligt. 
Jag har varit mycket i områ-
det eftersom min fru är upp-
vuxen i Junsele. Jobbmässigt 
är det en utmaning, det är 
av världens mest intressanta 
platser, även om den kanske 
inte riktigt har den statusen 
idag.

Vad har du för visioner?

– I dag är det fler svenskar 
som åker på solsemester 
och tittar på pyramiderna 
än som åker till Nämforsen. 
Det vill jag ändra på. Jag vill 
att hällristningarna ska bli 
förstahandsvalet när boende 

i Ångermanland får besök av 
släktingar och vänner. 

Vad blir nytt i och med 
ditt tillträde?

– Den första säsongen 
kommer jag att lära och 
lyssna. Sen är det styrelsen 
som fattar alla beslut, men 
personligen vill jag satsa på 
lärarutbildningar och ordna 
med intressanta studiebesök 
för skolelever. Man måste 
hitta något som passar i 
barnens vardag så att man 
väcker deras intresse.

Berätta kort om dig själv!
– 51 år, från Göteborg, 

men bor nu i Bagarmos-
sen i Stockholm. Jag jobbar 
som informatör på Sveriges 
hembygdsförbund och är 

redaktör för deras tidskrift. 
Tidigare har jag jobbat som 
journalist och jag har alltid 
varit intresserad av forntiden. 
Jag ser fram emot att flytta 
upp till Junsele, det känns 
som en bättre värld för min 
dotter att växa upp i jämfört 
med Stockholm, även om vi 
trivts här också.

Till sist, varför ska man 
besöka Nämforsen och titta 
på hällristningarna?

– För att man kommer att 
förstå att vår historia och 
forntid är mycket större än 
vad man tidigare trott. Det 
ger helt andra perspektiv 
på tillvaron. Det är storsla-
get.

KARIN BERGSTRÖM

HALLÅ DÄR

ULF MÜLLER:

”Det känns toppen 
och är ett kvitto på 
goda kunder och 
goda medarbetares 
insatser, utan dem 
hade det inte gått.” 

ULF
WESTMAN
0611-55 48 20

ulf.westman@allehanda.se
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styrELsEKrAFt
vIsAr hUr LItE soM 
bEhövs För Att 
något sKA hänDA

på uppdrag av regeringen driver almi 

mentorsprogrammet styrelsekraft ocH 

Hittills Har cirka 600 kvinnor deltagit. en 

fJärde omgång sJÖsätts under 2013 med 

ytterligare 140 deltagare. 

A
depterna deltar i nätverksträf-
far, får en personlig mentor 
och ett utbildningsstipendium. 
Programmet, som är en del av 
Almis rådgivningsverksamhet 
ingår i regeringens program 
för att främja kvinnors företa-

gande. Det vänder sig till kvinnor som är företagare 
eller i en företagsledande position.

mindre företag efterfrågar  

nya styrelseledamöter

En undersökning bland Almis företagskunder under 
2012 visar att fyra av tio mindre företag vill utöka sin 
styrelse. I en utvärdering av den första omgången av 
programmet framgår att tre av fyra deltagare hade 
minst ett styrelseuppdrag efter bara två år. 

advisory board och rekryteringsföretag

Under 2012 bildades ett Advisory board med Caro-
line av Ugglas, skandia, Anders holmberg, holtab, 
styrelseproffset rune brandinger, Annika vänje, fil 
dr. och managementskonsulten Margareta neld. Ett 
tiotal svenska och internationella rekryteringsföretag 
har satt upp adepterna på sina söklistor för rekryte-
ring av styrelseledamöter.

sex centralorter och tre externa projektledare

styrelsekraft finns på sex centralorter, nämligen 
Malmö, växjö, göteborg, Karlstad, stockholm och 
sundsvall. tre externa projektledare driver pro-
grammet regionalt. 

”deltagarna kommer att bli 
fantastiska resurser för fler styrelser 
än sina egna. Programmet har blivit 
en katalysator, som visar hur lite 
det ibland behövs för att något ska 
hända. det är viktigt att satsa på 
olika kompetenser och att spegla 
de olika värdegrunder som finns 
hos kunder och medarbetare. Jag 
hoppas att vi som är aktiva inom 
näringslivet idag ska kunna åstad-
komma en förändring i styrelse-
sammansättningarna som speglar 
vårt samhälle och inte behöva 
överlämna det till våra barn.”

”styrelsekraft synliggör den kompe-
tens som finns hos framgångsrika 
kvinnor i näringslivet och som vill 
göra en styrelsekarriär. nätverkan-
det är viktigt och har en långsiktig 
effekt. det ger kontakter, som ger 
affärer, som ger delaktighet, som 
ger oväntade synergieffekter både 
för styrelsearbetet och för affärerna. 
styrelsearbete handlar om att kunna 
samarbeta intelligent för att styra 
i rätt riktning. den kompetensen 
sitter inte i könet. det är talang och 
erfarenhet.” 

lucia severed är projektledare för 
styrelsekraft med bas i Göteborg, 
stockholm och Karlstad och ansvarar 
för de mellansvenska länen. Hon 
driver också företaget KKiKK. 

Kerstin Arnemo är projektledare för 
styrelsekraft med bas i sundsvall 
och ansvarar för de norra länen i 
sverige. Hon driver också företaget 
Råd och dåd.

Birgitta Olofson är projektledare för 
styrelsekraft med bas i malmö och 
Växjö och ansvarar för de sydostliga 
länen i sverige. Hon driver också 
företaget steP education.

”deltagarna vet vad de vill och vad 
de kan tillföra. de är fokuserade och 
nyfikna och har en stark drivkraft och 
god inblick i den egna verksamheten. 
men de behöver också en överblick 
som kan leda till nya insikter. det får 
man genom nätverket, mentorerna 
och själva utbildningen. det finns en 
stor dold potential i näringslivet och 
det är kvinnorna. därför är det viktigt 
att man rekommenderar och lyfter 
fram varandra till styrelseposter. det 
är tyvärr kvinnor sämre på än män 
enligt min erfarenhet.” 

A L M I  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 1 2

STYRELSEKRAFT

59



A L M I  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 1 2

ALMIS ORGANISATION

60

Almis 
organisation
Almi Företagspartner Ab ägs av staten och är moderbolag i en koncern 
med 18 dotterbolag – 16 regionala dotterbolag plus Almi Invest Ab och 
IFs rådgivning Ab. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av 
moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare såsom landsting 
eller regionförbund.

Almi är kanalen för näringspolitiska insatser med syfte att främja 
näringslivets utveckling. Förståelse för företagarens verklighet och re-
gionala förutsättningar är viktiga komponenter för Almis verksamhet. 
ofta krävs också både ett nationellt och globalt perspektiv för att bidra 
till företagens framgång. Almi har en marknadskompletterande roll 
vilket innebär att verksamheten inte ska konkurrera med den privata 
marknadens utbud av tjänster.
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Almi skÅne

lyckad satsning på kulturella och kreativa näringar
skåne har haft det tufft med många 
varsel i flera stora företag. Fram till ok-
tober 2012 varslades 8 000 personer. 
vid medicinteknikföretaget gambro, 
som nyligen såldes till baxter, inväntar 
850 anställda besked om verksamheten 
kommer att vara kvar i sverige.

Framför allt är det underleverantö-
rer som har drabbats hårt. Almis roll 
i regionen har successivt stärkts under 
året. Medarbetarna har jobbat myck-
et för att visa upp Almi i alla möjliga 
sammanhang. Mycket kraft har lagts 
på att bearbeta banker och revisorer 

för att berätta om hur Almi kan hjälpa 
till att få fart på företagandet. Dess-
utom har vi aktivt sökt upp ett antal 
företag för att berätta om vårt erbju-
dande. sammantaget har insatserna 
gett resultat, både i form av nya kunder 
och i förfrågningar om samarbete från 
andra aktörer i regionen. 

Almi skånes lånevolymer har ökat 
och antalet kundmöten har varit fler 
än tidigare år. Fokus har legat på att 
skapa arbetstillfällen och att få företag 
att överleva. I mentorsverksamheten 
har över 100 par deltagit och utvärde-

ringarna visar att flera 
adepter har tagit kliv 
framåt i sin verksamhet 
tack vare mentorernas 
insats.

Intresset för vår IFs 
verksamhet har fortsatt 
att öka. Allt fler kunder 
söker sig till oss för råd-

givning och finansiering. vi har även 
märkt ett stort intresse för vårt breda 
utbud av kurser. 

På uppdrag av region skåne har 
Almi gjort en förstudie för att ta reda 
på förutsättningarna för de kulturella 
och kreativa näringarna (KKn) i re-
gionens 33 kommuner. Arbetet som 
utfördes tillsammans med Media Evo-
lution utmynnade i en pilot där sex 
kommuner fick i uppgift att fokusera 
på tänkbara insatser för KKn. Pilot-
kommunerna har vid olika tillfällen 
fått presentera sina resultat för att in-
spirera övriga kommuner att arbeta 
på samma sätt. Aktiviteten har bidra-
git till att flera nya företag inom KKn 
har startats i regionen.

gensvaret för vår seminarieserie 
”Köpa Företag” har varit överväldi-
gande. För att möta efterfrågan ar-
rangerades fler seminarier än det som 
var tänkt från början.

Vd:  Anders norman

nyutlåning mkr:  201
nyutlåning, antal:  316
Antal nystartade företag:  562
Antal kommersialiserade 
innovationer:  87
Antal rådgivningskunder:  2 010

verksamheten
i dotterbolagen
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vänteläge är ett ord som väl definierar läget i Krono-
berg. De många underleverantörerna i den exportbero-
ende tillverkningsindustrin har drabbats hårt av en sva-
gare efterfrågan. även träindustrin och detaljhandeln 
har haft det tufft under 2012. glasbruken, såväl stora 
som små, har tvingats till varsel och konkurser. Detta, 
tillsammans med nedläggningar av hela tillverkningsen-
heter innebär att Kronoberg inte längre kan stoltsera 
med en av landets lägsta arbetslöshetssiffror. 
Flera kommuner i regionen har stor utflyttning. Det är 
redan nu en utmaning att hitta kompetent personal till 
de välmående tillverkningsföretagen på mindre orter 
och till den framgångsrika It-sektorn i växjö. 

Almi har ett nära samarbete med såväl regional äga-
re, som Inkubatorn, Länsstyrelsen, näringslivskontoren i 
samtliga kommuner, Ung Företagsamhet, Drivhuset och 
bankerna förstås. De flesta låneärendena kommer från 
bankerna. På lånesidan låg Almi Kronoberg på budget 
fram till sommaren då det bromsade in markant. Den 
samstämmiga bilden är att det nu råder en avvaktande 
inställning till investeringar.

På rådgivarsidan har det varit fokus på etablerade  
företag med två stora EU-projekt. Enterprise Europé 
network, EEn, som syftar till att stimulera företag att 
handla mer internationellt. En särskild satsning har 
gjorts för att främja handelsutbytet med Kina. I projektet 
F4 har framtidsdialog med lönsamhetsstyrning och ägar-
växling prioriterats. Intresset för ägarväxlingsprogram-
met har varit stort. I Markaryds kommun har exempelvis 
17 deltagare träffats ett flertal gånger under året för att 
bland annat diskutera frågor om ledarskap och hur man 
tar över sin företrädares kontaktnät. Utvärderingarna 
visar att deltagarna sätter stort värde på det nätverk som 
de bygger upp under programmets gång. 

Under året fortsatte samarbetet med växjö kommun 
och Linnéuniversitetet för att utveckla ett nytt nätverk 
för It-företag. 

Almi kronoberg 

stort intresse för  
ägarväxlingsprogrammet

Vd: Catharina Värendh Boson

nyutlåning mkr:  42
nyutlåning, antal:  113
Antal nystartade företag:  191
Antal kommersialiserade 
innovationer: 14
Antal rådgivningskunder:  788

situationen för blekinges företag var besvärlig under 
2012 men det finns ljusglimtar. regionen har sedan 
länge brottats med hög arbetslöshet och särskilt hög är 
den bland ungdomar. statistiken visar på en negativ be-
folkningsutveckling. sammantaget påverkar dessa stora 
strukturella problem också Almis verksamhet. Det råder 
en avvaktande inställning till investeringar. Mest bekym-
mersamt är det för handel- och servicesektorn.

Positivt är att en del stora exporterande företag ex-
panderar. bland annat planerar Abb att fördubbla ka-
paciteten i sin fabrik. Det ger både arbetstillfällen och 
fler uppdrag till underleverantörerna.  bland de mindre 
företagen går det bra för de som har nischat in sig på ett 
särskilt område med unika produkter. 

På nyföretagarsidan går blekinge lite mot strömmen 
och ser inte de vikande siffror som stora delar av sverige 
just nu redovisar.

Almis roll i regionen blir tydligare för varje år som 
går. Förfrågningar om samarbete från andra aktörer 
ökar och gör att Almi får en allt större del i utvecklingen 
av näringslivet i blekinge. till exempel deltar Almi till-
sammans med flera andra i etablerandet av en science 
park i Karlskrona. Ett annat stort projekt med många 
involverade är blekinges intäktsbas som riktar sig mot 
företag som säljer produkter eller tjänster utanför länets 
gränser. Målet är att öka exportandelen och få fler före-
tag att börja exportera. 

Almi blekinge noterar en markant minskning av ny-
utlåningen. bankerna har också färre propåer och delar 
uppfattningen att det beror på att företagen har blivit 
försiktigare. Istället har volymen på rådgivning ökat. 
Marknadsutveckling har varit fokus under året. I ett 
flerårigt projekt stöttar Almi blekings invandrarkvinnor 
som vill starta företag. satsningen har redan gett positivt 
resultat. Lönsamhetsstyrning, mentorprogrammet och 
nyföretagarrådgivning är efterfrågade erbjudanden.  

Almi blekinge

nischade företag går bra

Vd: martin Åkesson

nyutlåning mkr:  33
nyutlåning, antal:  59
Antal nystartade företag:  81
Antal kommersialiserade 
innovationer: 19
Antal rådgivningskunder:  346
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Uppsala sticker ut genom att vara en 
region som klarar sig ovanligt bra i 
konjunkturnedgångar. bästa resulta-
tet i sverige, blev summeringen efter 
krisåren 08–09. även den senaste in-
bromsningen i världsekonomin har 
företagen i Uppsala parerat väl, om än 
en aning sämre än förra gången. En av 
de fördelar som de små- och medel-
stora företagen i länet kan dra nytta av 
är förekomsten av flera världsledande 
life-science-bolag. Företagsandan kring 
Uppsala universitet och sveriges Lant-
bruksuniversitet påverkar också po-
sitivt. I östhammar finns exempelvis 
Forsmark som håller igång ett flertal 
underleverantörer, inte minst genom 
den förestående satsningen på kärn-
avfallshantering. Kring tierp ligger en 
välmående verkstadsindustri som gyn-
nar det övriga näringslivet. Enköping 
lockar till sig etableringar av företag 
som vill ha stockholm/Mälardalen 
inom räckhåll. På samma sätt är trak-
terna kring Knivsta, bålsta och håbo 
intressanta för företag som vill ha till-
gång till Arlanda/stockholm.

 Carl-henrik Koit är sedan 1 januari 
2012 ny vd för Almi Företagspartner 
Uppsala. han har tidigare varit kon-
torschef  på sEb i norrköping, region-
chef  på hQ bank, investment Director 
på Iteksa venture Ab, chef  för export-

rådet i Estland samt koncernchef  på 
borås Wäfveri. Carl-henrik har också 
erfarenhet av att driva ett eget manage-
ment konsultbolag. han brukar skämt-
samt säga att den som arbetar för Almi 
borde förmånsbeskattas.

– Det är en stor förmån att få arbeta 
med människors drömmar när det 
gäller att starta och utveckla företag. 
Almi är en part för alla sorters företag 
i alla branscher. Det gör att det blir 
otroligt omväxlande och spännande. 
samtidigt är det en fokuserad verk-
samhet – rådgivning och finansiering. 
vi kan ligga närmare kunden än vad 
man kan i bankvärlden som har ett 
bredare utbud. 

lyckad kontorsflytt

I början på 2012 flyttade kontoret till 
centrala Uppsala. besöksstatistiken 
visar att det var ett lyckat drag. Almi-
medarbetarna har intensifierat sitt 
deltagande i olika företagarnätverk. 
Mycket kraft läggs också på att hålla 
goda relationer med näringslivschefer 
i länets samtliga kommuner samt med 
företrädare för de lokala bankerna och 
företagarföreningar. 

Under det gånga året har Uppsala 
i princip fördubblat utlåningen jäm-
fört med 2011. Att företagsklimatet 
har blivit något kärvare märks dock 

i form av fler konkurser och även ett 
ökat antal ansökningar om amorte-
ringsuppskov. 

när det gäller kunderbjudande har 
Almi Uppsala haft en hög aktivitet. 
Coachningsprojektet med fokus på in-
ternationalisering är ett exempel på en 
mycket lyckad satsning. De deltagande 
företagarna, som antingen sysslar med 
import eller export har uttryckt stor 
uppskattning över att lära känna kol-
legor som de antingen kan samarbeta 
med eller lära av. För Almi har projek-
tet betytt många nya kunder. 

genom sitt delägarskap i Uppsala 
Innovation Centre har Almi ett väl 
upparbetat nätverk med entrepre-
nörer/företag som satsar på tillväxt 
med hjälp av strukturerade strategi-
processer. något som varit svårare än 
vanligt har varit att finna lämpliga 
mentorer och adepter till Almis men-
torsverksamhet. 

– här har vi behövt lägga extra 
mycket krut i arbetet med att finna rätt 
mentor/adept-sammansättning.

I ambitionen att öka kvinnors före-
tagande har Almi ordnat flera populä-
ra inspirationsseminarier följt av olika 
workshops. För att öka kännedomen 
om Almi bland invandrarföretag har 
såväl befintliga som potentiella kunder 
bjudits in till middag.

– huvudmålet har varit att visa att 
vi bryr oss om denna viktiga kategori 
av företagare.

Prioriteringar för 2013 är att ytter-
ligare öka samarbetet med samtliga 
kommuner i länet. Fokus på invandrar-
företag och kvinnors företagande ligger 
kvar och koncernmålet att satsa extra 
på de unga företagarna tillkommer.

Almi UppsAlA 

Fördubblad utlåning

Vd: Carl-Henrik Koit

nyutlåning mkr:  131
nyutlåning, antal:  271
Antal nystartade företag:  268
Antal kommersialiserade 
innovationer:  33
Antal rådgivningskunder:  705
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Almi kAlmAr

Fokus på tillväxt
Kalmar län är en av landets mest industritäta regioner 
med en av de högsta sysselsättningsgraderna inom till-
verkningsindustrin i sverige. Cirka 20 procent av to-
tala arbetskraften arbetar i den tillverkande industrin. 
Länet är mycket beroende av industrin som ekonomisk 
bas i den regionala ekonomin, särskilt eftersom tillverk-
ningsindustrin genererar det högsta förädlingsvärdet 
av samtliga näringar. Utmaningen är dock att sME-
företagen har en relativt låg förädlingsgrad. tillväx-
ten och utvecklingen inom bland annat industrin och 
sME-företagen är därför mycket viktig. Under 2012 
har därför allt fler insatser gjorts för att öka tillväxten 
och förädlingsgraden, bland annat med ökad inrikt-
ning mot etablerade företag.

Ett resultat är bland annat att nyutlåningsvolymen 
har ökat med över 30 procent vilket möjliggjort inves-
teringar på mer än 250 mkr.

Arbetet med att underlätta och vara en aktiv del vid 
ägarbyten av företag har också fortsatt 2012. Det är en 
viktig pusselbit för fortsatt företagsutveckling vid gene-
rationsskiften med mera. 

Inom rådgivningen har antalet levererade kund-
erbjudanden ökat med ca 25 procent och även där har 
fler etablerade företag erbjudits utveckling genom de 
tjänster som vi kan leverera direkt eller indirekt.

Innovationer är en viktig förutsättning för fram-
tida företagsutveckling och där har arbetet påbörjats 
för att implementera koncernens nya innovationsstra-
tegi. vårt nya EU-finansierade projekt, Innovationer 
För Framtida tillväxt som delvis sker i samarbete med 
Landstinget i Kalmar län, har genererat en för lands-
tingspersonalen stor positiv förändring av synen på 
att ha/kläcka en idé. Projektet har redan genererat 99  
registrerade projekt och 45 företagsstarter. 

nyföretagandet i länet är den lägsta sedan 2006, 
bortsett från 2009. De företag som startas med hjälp av 
Almi har hög överlevnadsgrad, 82 procent efter 3 år.

Vd:  lars limseth

nyutlåning mkr:  51
nyutlåning, antal:  92
Antal nystartade företag:  179
Antal kommersialiserade 
innovationer: 21
Antal rådgivningskunder:  559

Almi gotlAnd

Årets matlandethuvudstad
Med sina 8 000 företag är gotland det mest företags-
täta länet per invånare. Förutom stockholm är inget 
annat län i närheten av den höga etableringsfrekvens 
som råder på ön med cirka 500 nya företag per år.  
turistnäringen och livsmedelssektorn dominerar på ön 
där Almis marknadspenetration är hög.

De senaste årens satsningar på kvinnors företagare 
har gett resultat. Cirka 45 procent av nyföretagarna är 
kvinnor, jämfört med rikssnittet på 32 procent.

Eftersom många av de gotländska företagen är 
enmans- eller fåmansföretag blir de inte lika sårbara 
vid lågkonjunktur. Dock märktes efter sommaren en 
avvaktande inställning till nyinvesteringar. Inbroms-
ningen i nyinvesteringar bidrar till att Almi gotland 
inte når sitt högt uppsatta utlåningsmål. bolaget kan 
dock glädjas åt att ha beviljat 55 procent av sina lån till 
företag som helt eller delvis ägs av kvinnor. rådgiv-
ningen ligger enligt budget, eller strax över tio rådgiv-
ningar per anställd och månad. En bidragande orsak 
är att bolaget tillhandahåller mycket nyföretagarråd-
givning. De många starta-eget-träffar som anordnats 
har varit välbesökta. två seminarier om lönsamhets-
styrning fick ett oerhört stort gensvar.

Att stötta de kulturella och kreativa näringarna med 
olika insatser har varit ett av många uppdrag från re-
gion gotland. Det har gett Almi en möjlighet att också 
positionera sig i branschen. Det långsiktiga arbetet med 
att lyfta fram gotland som matregion har resulterat i att 
gotland utsetts till årets Matlandethuvudstad 2013. I 
partnerskap med Länsstyrelsen i stockholm och Almi 
stockholm sörmland har Almi gotland förmedlat pro-
duktutvecklingsmedel till etablerade företag. 

Almi gotland har under året flyttat till nya lokaler 
nära andra aktörer på marknaden, vilket gör det ännu 
lättare för företagarna att hitta dit. bolaget har fokuse-
rat på att förbättra effektiviteten och kvaliteten i verk-
samheten och har satsat mycket på nöjda medarbetare, 
bland annat genom olika utbildningar. 

Vd: elisabeth Kalkhäll

nyutlåning mkr:  18
nyutlåning, antal:  33
Antal nystartade företag:  116
Antal kommersialiserade 
innovationer: 11
Antal rådgivningskunder:  513
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regionen präglas av ett aktivt företagarklimat med 
många små och medelstora företag. Ett fåtal varsel i 
större företag har inte påverkat det övriga näringslivet 
särskilt mycket. vård- och omsorgssektorn har haft en 
stark tillväxt under året sedan många kommuner be-
slutat att tillåta privata utövare.

Almi har än mer befäst sin roll, är en mer synlig ak-
tör och har fördjupat samarbetet med bankerna. Det 
märks inte minst på de många förfrågningarna kring 
förvärv och investeringskrediter som ofta kommer via 
bankerna.  

Almis utlåningsvolym har minskat något men i gen-
gäld har bankernas andel av den totala utlåningen ökat 
vilket innebär att kapital tillskottet till företagen är i stort 
sett densamma. På rådgivningssidan har Almi halland 
utökat sin verksamhet och under året startades det tre-
åriga projektet våga växa, som Almi halland driver 
tillsammans med Coompanion. satsningen vänder sig 
till de mindre företagen med 0-4 anställda och fokuse-
rar på affärsutveckling. tack vare ett mycket gott sam-
arbete med region halland och ett snabbt beslut från 
deras sida kunde Almi halland i maj rekrytera sin första 
IFs-rådgivare.vi märker redan ett ökat antal låneför-
frågningar från personer med utländsk bakgrund och 
vi kunde för första gången med landshövdingens hjälp 
dela ut hM Kung Carl XvI gustavs pris till årets ny-
byggare, säger vd Magdalena Johansson.

Almi halland har haft stor glädje av det extra till-
skottet av medel för att stötta innovationer. Det har 
gjort det möjligt att satsa på fler bra idéer i regionen. vi 
har också genomfört en vård och omsorgspilot i part-
nerskap med tillväxtverket. Företagare har kunnat 
förverkliga sina projekt med hjälp av en utvecklings-
check. För Almis del innebär aktiviteten också en möj-
lighet att nå ut till nya målgrupper och vi når i högre 
grad nya tjänsteföretag och vi ser att andel kvinnor i 
projektet har varit mer än hälften.

Almi HAllAnd 

Välmående region

Vd: magdalena Johansson

nyutlåning mkr:  63
nyutlåning, antal:  113
Antal nystartade företag:  113
Antal kommersialiserade 
innovationer:  20

Antal rådgivningskunder:  525

Almi vÄst 

stabil expansion i fem år
våren 2012 började väldigt lovande för regionens  
företag som stod emot Europakrisen förvånansvärt bra. 
I Almi västs område ryms en större andel av sveriges  
exportindustri. oron i omvärlden har bland annat tack-
lats med att hitta nya marknader, bland annat i Asien, 
och att växa på stabila marknader som i grannlandet 
norge. Under hösten har det märkts en viss avmattning, 
inte minst i fordonsindustrin, men det är inte samma 
branta stup som under lågkonjunkturen 2008–2009. 
självklart påverkas underleverantörerna som blir för-
siktigare med nyinvesteringar. bland regionens It-kon-
sulter finns många företag som växer med lönsamhet 
och där är den största utmaningen att hitta rätt kompe-
tens. E-handelssegmentet har haft en positiv utveckling  
under hela året. 

Almi väst har ett fortsatt nära samarbete med ban-
ker, riskkapitalbolag, affärsänglar och andra nystartsak-
törer som alla strävar mot samma mål – ett framgångs-
rikt företagande i regionen.

Efterfrågan på såväl förvärvslån som investerings-
krediter har varit stor under 2012. Almi väst har ökat 
både när det gäller volym och antal lån och rådgiv-
ningsinsatser jämfört med 2011. Därmed ligger bola-
get över koncernsnittet. Almi väst har haft en stabil 
expansion under de senaste fem åren och ambitionen 
är att fortsätta expandera med bibehållen kvalitet. 
Medarbetarna har återigen gjort en fantastisk insats, 
framhåller vd sara Wallin. 

Utmaningen är att skapa möjlighet för alla bärkraf-
tiga idéer och företag att utvecklas. genom ett offensivt 
marknadsarbete, bland annat via sociala medier, försö-
ker Almi väst nå ut till så många som möjligt med sina 
erbjudanden.

En av årets höjdpunkter är gasellgalan där fyra av 
företagen på 10-i-topplistan var Almi västs kunder. Det 
bekräftar att vi är på rätt väg och ger oss energi att fort-
sätta vårt arbete, säger sara Wallin. bolaget har under 
året fått ökade resurser för att även nästa år arbeta med 
tidiga skeden där behoven hos kunderna är stora. 

Vd: sara Wallin

nyutlåning mkr:  416
nyutlåning, antal:  556
Antal nystartade företag:  483
Antal kommersialiserade 
innovationer:  49
Antal rådgivningskunder:  1 691
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Kännetecknande för östergötland är ett stabilt närings-
liv som inte påverkas särskilt mycket av lågkonjunktu-
ren. Antalet konkurser och företag på obestånd är få 
jämfört med övriga sverige. Det beror på att många av 
regionens företag är kopplade till FoU intensiva indu-
strier inom flyg, energi och logistik. här finns ingen stor 
underleverantörsbransch som svänger med konjunktu-
rerna. I den undersökning som Företagarna gjorde nyli-
gen framkom att de östgötska företagsledarna är förhål-
landevis positiva till framtiden.
Utmaningen för Almi östergötland är att få en större 
tillväxt i de medelstora företagen med 15–100 anställda. 
I ett nytt samarbete med specialister från Linköpings 
universitet och upphandlade konsulter har Almi som 
sammanhållande kraft tagit sig an omkring 100 företag. 
satsningen som innefattar framtidsdialog, skuggstyrel-
ser och kunskapsseminarier är mycket uppskattad. De 
deltagande företagarna vill gärna fortsätta med sina 
skuggstyrelser och har betonat värdet av att få dela sina 
tankar och idéer med andra företagsledare. Almis ar-
bete med de 100 företagen är ett exempel på en resursef-
fektiv insats i enlighet med den nya strategin.

Utmärkande för regionen är ett välfungerande sam-
arbete mellan olika aktörer som arbetar för att få fart 
på företagandet, framhåller Mats Philipsson. gemen-
samma satsningar för att angripa olika problem gyn-
nar alla i längden. 

Utlåningen hos Almi östergötland följer planen 
utan några större avvikelser. Kännedomen om Almis 
tjänster och utbud är hög såväl hos bankerna som hos 
företagarna i östergötland. Inflödet av kreditpropåer 
kommer följaktligen från båda håll och handlar både 
om framåtsatsningar och likviditetsutmaningar.

Almi östergötland erbjuder i princip hela rådgiv-
ningspaketet. Av de som tagit del av Almis verksamhet 
är en ovanligt stor andel kvinnor, inte minst inom inno-
vation. Andelen företagsinnovationer är också hög, vil-
ket är positivt eftersom frekvensen kommersialiserade 
innovationer som regel är störst där.

Almi östergötlAnd 

stabilt näringsliv

Vd: mats Philipsson

nyutlåning mkr:  132
nyutlåning, antal:  248
Antal nystartade företag:  211
Antal kommersialiserade 
innovationer:  43
Antal rådgivningskunder:  896

Med många underleverantörer i fordonsindustrin och 
träindustrin har länet påverkats av den vikande kon-
junkturen. varsel och nerdragningar i de stora företagen 
ger negativa återverkningar hos småföretagen. även 
byggbranschen har haft en minskad efterfrågan. Un-
dantaget är regionhuvudorten Jönköping där det byggs 
många nya bostäder och lokaler. här utvecklas också 
handeln och tjänstesektorn positivt. 

Almi har en viktig roll i regionen när det gäller att 
stötta de små och medelstora företagen med finansie-
ring och rådgivning. bolaget samverkar mycket med 
bankerna och har goda kontakter med kommunernas 
näringslivskontor och regionala aktörer. till exempel så 
driver vi ett EU-projekt där ett antal regionala aktörer 
samverkar för att främja näringslivets tillväxt i regionen, 
säger vd Eva sundman.

Lånevolymerna ligger i nivå med föregående år men 
vi har märkt av en minskad investeringsvilja under an-
dra halvåret. oron i omvärlden har gjort att företagarna 
är avvaktande. Dock verkar nedgången inte vara så kraf-
tig som under krisen 2009. 

Almi Jönköping erbjuder rådgivning inför nystart av 
företag och rådgivning till innovatörer som vill utveckla 
sin produkt- eller tjänsteinnovation. Etablerade företag 
erbjuds rådgivning i form av marknadsutveckling och 
coachning eller ledarutveckling. vi har också ett stort 
utbud av seminarier.

bolagets fokus är att bibehålla hög kvalitet i basverk-
samheten med rådgivning och finansiering. I samband 
med tv-programmet Uppfinnarna, där en medarbeta-
re från Almi Jönköping deltog bakom kulisserna, ordna-
des öppet hus på temat innovationer. Aktiviteten gav 
både publicitet och flera nya innovatörer som efterfrå-
gade Almis hjälp.

Projektet vvv Framåt har rullat på med bra resultat. 
I samverkan med andra aktörer uppmuntras entrepre-
nörer att starta eget och utveckla sina idéer och för be-
fintliga företag handlar det om lönsamhetsstyrning och 
marknadsutveckling för att bli mer konkurrenskraftiga.

Almi jönköping 

Regional samverkan 
i eU-projekt

Vd: eva sundman

nyutlåning mkr:  65
nyutlåning, antal:  133
Antal nystartade företag:  171
Antal kommersialiserade 
innovationer:  72
Antal rådgivningskunder:  765
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värmland har en stor fördel av sitt 
geografiska läge. Medan större delen 
av Europa tyngs av lågkonjunktur 
blomstrar det i norge. För de värm-
ländska företagarna innebär det utö-
kade affärer genom direkta uppdrag i 
grannlandet och genom ökad export. 
En del norska företag väljer att lägga 
produktion i sverige för att få tillgång 
till EU. De svenska köpcentren längs 
med gränsen är fortsatt välbesökta. 
även turistnäringen i värmland gyn-
nas av närheten till norge.

norgeeffekten till trots så har 2012 
varit ett lite avvaktande år. 

– Det positiva med en lågkonjunktur 
är att det driver fram ett nytänkande. 

vi har haft en stor påfyllning av idéer i 
vår innovationsverksamhet och många 
av idébärarna har varit unga, säger vd 
Anna Lundmark Lundbergh.  

Det beror bland annat på att Almi 
värmland, som ett av få Almi-bolag, 
ifjol fick uppdraget att driva en pilot-
satsning för att utveckla ungas inno-
vationer. I samverkan med Drivhuset 
och Communicare har Almi lyckats 
öka antalet innovationer bland unga 
genom mikrofinansiering kompletterat 
med rådgivning.  

– genom satsningen har övriga ak-
törer fått bättre kännedom om vad vi 
på Almi kan erbjuda och det har i sin 
tur lett till ännu fler möten med unga.

Under året har Almi värmland 
också varit en av tre aktörer i landet 
som hanterat utvecklingscheckar inom 
den kulturella och kreativa näringen. 

– vi var den aktör som fick in flest 
ansökningar. Fördelen med att vara 
ett litet län är att vi känner våra samar-
betspartner väl, vilket gör beslutspro-
cesserna smidiga och snabba.

Under 2012 kunde Almi värmland 
erbjuda styrelsekraft, en del av rege-
ringens program för att främja kvin-
nors företagande och främja mångfald 
i styrelser. Intresset var stort och pro-
grammet fortsätter i år.

Med målet att träffa fler företagare 
inledde Almi värmland en kraftsam-
lingsturné från kommun till kommun. 
via brev och telefon bearbetades före-
tagare med potential att utveckla sin 
verksamhet. Möten bokades också 
med banker, revisionsbyråer och nä-
ringslivsutvecklare för att påminna 
om att Almi vill hjälpa till att få fart på 
företagandet.

samarbete gör oss effektivare

– Det är ett långsiktigt varumärkesbyg-
gande, att de företag som vill utvecklas 
ska känna till oss. genom att vara pro-
aktiva och synliga når vi ännu fler. 

Det är väl känt att företag som an-
vänder sig av extern kompetens ut-
vecklas bättre. Almi värmland hade 
50 mentorpar igång under 2012. 

– genom det nya samarbetet kring 
mentorer med Kristinehamns kom-
mun blir vi ännu effektivare och når 
fler företag.

Almi och Landstinget i värmlands 
strategiska satsning på användarinvol-
vering och tjänsteinnovation ger oss en 
nationell och unik miljö, där projektet 
Innovationssluss vivan har lett till fle-
ra nystartade tjänsteföretag inom vård 
och omsorg. 

tillväxtligan, som grundades av en 
av Almi värmlands finansieringsråd-
givare för elva sedan, är väl etablerad 
och lyfter tillväxtföretag som goda ex-
empel i media. överlag är genomsla-
get i media stort för Almi värmland.

För varje Almi-krona investeras  
ytterligare fyra kronor i länets företag. 
Almi värmland står för 20 procent 
av kundernas kapitalbehov. De flesta 
branscherna är representerade och 
förvärvslånen ökar mest.

– sedan 2007 har vi verkligen tagit 
en position som finansaktör. vi vet att 
vi gör nytta. Det visar effektmätning-
arna som görs hos företag som nyttjat 
vårt erbjudande. 

I sitt ledarskap, liksom privat, drivs 
Anna av viljan att hela tiden förändra 
och utvecklas. tidigare anställningar 
har alla haft koppling till förändrings-
arbete. För tillfället går hon på en 
crawlkurs för att lära sig crawla inför 
sommarens triathlonlopp. hon läser 
också en MbA på distans. 

– Att utmana sig själv och göra nå-
got som man aldrig tidigare har gjort 
ger energi. Många gånger är det de 
små stegen i en ny riktning som är de 
viktigaste. 

Almi vÄrmlAnd 

en ström av unga innovatörer

Vd:  Anna lundmark lundbergh

nyutlåning mkr:  63
nyutlåning, antal:  116
Antal nystartade företag:  86
Antal kommersialiserade 
innovationer:  35
Antal rådgivningskunder:  557

Almi östergötlAnd 

stabilt näringsliv
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regionen som består av centralorterna örebro och 
västerås har klarat sig förhållandevis bra under 2012. 
något tuffare har det varit för de mindre orterna. I 
bergslagskommunerna står hoppet till planerna på att 
öppna ett antal gruvor.

Almi Mälardalen har en central roll när det gäller 
näringslivsutveckling. bolaget samverkar mycket med 
övriga aktörer (bland annat högskola, Universitet, 
science Parks, Coompanion, nyföretagarcentrum) 
och genomför tillsammans både djupa insatser, inspi-
rationsseminarier och kompetensutvecklingsdagar för 
regionens företagare. samarbetet med bankerna och 
kommunens näringslivschefer är en starkt bidragande 
orsak till Almi Mälardalens framgångar 2012. I prin-
cip har alla mål uppnåtts på rådgivningssidan och på 
finansieringssidan har målen överträffats.

Med fokus på innovation har bolaget utökat från 
två till fem rådgivare. Ett tvåårigt projekt har lanse-
rats för att bearbeta etablerade bolag på innovations-
sidan. I det pågående projektet Innovationsslussen, 
ihop med västmanlands läns landsting, fångas inno-
vativa idéer inom landstingsvärlden upp. Kvinnors 
företagande är ett annat prioriterat område. semina-
rier i egen regi och med inhyrda konsulter har gett 
en otroligt positiv respons. satsningen på de kreativa 
näringarna, bland annat med mötesplatser, utbild-
ningsdagar och inspirationsseminarier, har genererat 
nya Almikunder.

”Almis Drakar” som lanserades 2011 rosas av alla 
inblandade. Företag som är beredda att ta in kompe-
tens och som behöver kapital i en tillväxtfas får här 
möjlighet att träffa lokala investerare. vid årets fyra 
träffar har 16 bolag deltagit och samtliga har gått 
vidare för att diskutera samarbete med investerare. 
Konceptet är en succé och stärker Almis varumärke, 
säger vd billy bergåker.  

Almi Mälardalen har genom sitt värdskap för Euro-
pean Enterprise network deltagit på Elmia subcont-
ractor där de framgångsrikt jobbat med matchmaking 
mellan underleverantörer från hela sverige och stora 
inköparföretag. 

Almi mÄlArdAlen 

Almis drakar en succé

Vd:  Billy Bergåker

nyutlåning mkr:  163
nyutlåning, antal:  252
Antal nystartade företag:  400
Antal kommersialiserade
innovationer:  34
Antal rådgivningskunder: 1 453

Almi stockholm sörmland täcker två län med mycket 
olika företagsstruktur. sörmland präglas av traditio-
nella industrier med många underleverantörer till 
fordons- och verkstadsindustrin. Länet drabbades hårt 
under finanskrisen 2008–2009 och nu signalerar före-
tagen att det har blivit tuffare igen. I stockholm domi-
nerar tjänstesektorn, en betydande offentlig sektor och 
flera av storföretagens huvudkontor. Indikationer på 
nedgången finns även här men signalerna är inte lika 
tydliga. Med tanke på att stockholm är en tillväxtmo-
tor för hela landet är det betryggande att det i princip 
rullar på som vanligt. även vid den förra lågkonjunk-
turen klarade sig huvudstaden förhållandevis bra.

I sörmland är Almi en viktig part som, i samar-
bete med bland annat regionförbundet, deltar i flera 
projekt för att stötta företagen. Med bistrare tider 
ökar behovet av Almis tjänster. I stockholm är Almi 
en av många aktörer och det är ett ständigt arbete att 
marknadsföra verksamheten. För att nå ut i huvudsta-
den blir samverkan med andra aktörer än viktigare. 

Ett effektivt och unikt sätt att förmedla förstudie-
medel har varit att ge inkubatorerna uppdraget att 
hantera innovatörernas ansökningar. Att utöka och 
förstärka samarbeten med andra aktörer ingår i prio-
riteringarna för 2013. 

Ett önskemål är mer riskavtäckningsanslag för att 
ytterligare kunna stötta i företagens tidiga skeden. En-
ligt vd Monica åsmyr finns det hur mycket idéer som 
helst där ute. Men det behövs mer riskvilligt kapital för 
att kommersialisera fler idéer och därmed öka tillväx-
ten i sverige. Mentorsverksamheten är ny i stockholm 
från 2012 och i hela regionen var över 100 mentorspar 
i gång. Adepterna värdesätter bland annat hjälpen att 
utveckla sin affärsidé. 

volymerna i verksamheten överstiger 2011 och ef-
terfrågan är fortsatt hög. Under året har flera av bo-
lagets administrativa uppgifter flyttats till östersund, 
vilket innebär mer resurser till kunderna. stor eloge 
till personalen som trots stora förändringar under året, 
levererat ett strålande resultat.

Almi stoCkHolm sörmlAnd

Unikt samarbete 
med inkubatorerna

 Vd: monica Åsmyr

nyutlåning mkr:  436
nyutlåning, antal:  694
Antal nystartade företag:  886
Antal kommersialiserade 
innovationer:  109
Antal rådgivningskunder:  1 883
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Almi stoCkHolm sörmlAnd

Unikt samarbete 
med inkubatorerna

Företagarna i norrbotten och västerbotten har 
en förhållandevis stor tilltro till framtiden. Det hör 
samman med öppnandet av en ny gruva i Pajala och 
investeringar i nya gruvor i Malmfältsområdet. Eta-
bleringen av Facebooks datacenter i Luleå har skapat 
kö till stadens science Park. Flytten av citykärnan i 
Kiruna, Malmberget och gällivare ger också upphov 
till aktivitet och framtidstro. trots dessa positiva sig-
naler råder återhållsamhet bland Almis kunder. än 
så länge syns inga affärer i orderböckerna och före-
tagarna känner därför ingen trygghet att investera i 
nuläget.

Almi nord har en central roll i samarbetet med 
olika aktörer som verkar för att stärka företagen i re-
gionen. tillsammans med länens 22 kommuner har 
satsningen på nyföretagare och innovationsrådgiv-
ning fortsatt genom projektet Entreprenörcentrum. I 
ett fördjupat samarbete med landstingen i regionen 
driver Almi projektet Innovationsslussen med målet 
att fånga upp innovativa idéer inom vård- och om-
sorgssektorn.

Den Företagsjour som Almi nord startade ihop med 
Företagarna 2009 avslutade sin verksamhet under 
2012. totalt har jouren räddad ett hundratal företag 
från konkurs.

Utlåningen har i princip legat stilla under hösten 
och bolaget kommer inte att nå varken budget eller 
fjolårets siffror. Istället vässar företagen i norr sina 
verksamheter med rådgivning. Med cirka 2 200 kun-
der hamnar rådgivningen i nivå med budget. 

Fokus har legat på rådgivning till nya företag, 
lönsamhetsstyrning, marknadsutveckling och inno-
vatörer. I tv-programmet Uppfinnaren var två av 
åtta finalister Almi nord-kunder. tillväxtligan har 
kommit igång och gett positiva rubriker i media. tid-
ningarna har också uppmärksammat mentorsverk-
samheten och några av de 125 nya mentorsparen följs 
i en artikelserie. 

Almi nord 

Uppmärksammad 
mentorsverksamhet

Vd: sten Anders Gustafsson

nyutlåning mkr:  48
nyutlåning, antal:  128
Antal nystartade företag:  387
Antal kommersialiserade 
innovationer:  30
Antal rådgivningskunder:  2 121

I gävledala-regionen känns situationen något ljusare 
för Dalarna än för sverige som helhet. Det har inte 
varit mer varsel än under 2011 och turistnäringen är 
en stark dragare under vinterhalvåret. generellt är det 
många exporterande och tillverkande företag samt 
handeln och i viss mån företags- och privata tjänster 
som märker att det kärvar, framförallt efter sommaren. 

Almi har en bra dialog med regionförbunden och 
andra aktörer inom näringslivsområdet. Ett gott sam-
arbete med bankerna är en viktig bas för utlåning.

Att Almi gävleDala är starkt på utlåning märks 
bland annat på att bolaget har 10 procent av koncer-
nens lånestock men knappt 6 procent av sveriges före-
tag inom området. Dock har utlåningen varit svagare 
under 2012. Framför allt är det de tillverkande företa-
gens investeringsvilja som har sjunkit. Många avvaktar 
i rådande konjunktur.

Efterfrågan på rådgivning har däremot varit hög, 
framför allt inom innovation men mindre markant 
inom IFs-rådgivning. Mentorsverksamheten är fort-
satt uppskattad och det har varit lätt att hitta lämpliga 
mentorer och adepter.

Under året har Almi gävleDala etablerat lönsam-
hetsstyrning som ett kunderbjudande, vilket kommer 
att göra bolagets basutbud komplett, framhåller vd 
hans Astorin. En bra erfarenhet inför detta är ett tre-
årigt projekt, refill, som nu avslutas i gävleborg. Pro-
jektet har haft som huvudsyfte att bidra till förbättrad 
lönsamhet för företag som hamnat i en utsatt situation. 
En utvärdering visar att både ekonomiska problem 
och rekonstruktion/konkurs har kunnat undvikas tack 
vare Almis insats.

I satsningen på kulturella och kreativa näringar 
har Almi gävleDala via ett treårigt projekt jobbat 
fram en anpassad affärsrådgivning för mindre- och 
fåmansföretag. rådgivningen tar avstamp i företaga-
rens konkreta verksamhet och vardag med syfte att 
mejsla ut en fungerande och lönsam affärsmodell.

Almi gÄvledAlA 

ny affärsutvecklingsmodell 

Vd: Hans Astorin

nyutlåning mkr:  184
nyutlåning, antal:  236
Antal nystartade företag:  200
Antal kommersialiserade 
innovationer:  28
Antal rådgivningskunder:  552
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Vd:  eva Högdahl

nyutlåning mkr:  115
nyutlåning, antal:  251
Antal nystartade företag:  252
Antal kommersialiserade 
innovationer:  16
Antal rådgivningskunder:  1 278

Almi Mitt erbjuder sina tjänster i väs-
ternorrland och Jämtlands län – två 
marknader med mycket olika närings-
livsstruktur och behov. något som 
förenar dem är att besöksnäringen 
är viktig och att tillväxtpotentialen 
i branschen ser ljus ut. Jämtland har 
en lång tradition av växande turist-
industri och västernorrland har på 
senare tid aktivt stärkt sin position på 
marknaden. västernorrland präglas 
annars av en tung processindustri med 
koppling till skogen, statliga verk samt 
kundtjänst inom bank och försäkring 
med många anställda. I sundsvall på-
går sedan något år tillbaka bygget av 
en ny E4-bro över sundsvallsfjärden, 
ett projekt som omsluter cirka 4,5 mil-
jarder över drygt fyra år och som ger 
många nya affärsmöjligheter. 

Jämtland ligger fortfarande i rik-
stoppen när det gäller flest nystar-
tade företag per 1 000 invånare, varav 
många är enmansbolag. Inriktningen 
på turism är tydlig med därtill hörande 
verksamheter som textiler för friluftsliv 
och småskalig matproduktion. Idrott 
och hälsa är en annan nisch. Med  
alpina världscupen i åre och skidskyt-
tetävlingar i östersund skapas flera 
arbetstillfällen samtidigt som regionen 
blir känd för den stora publiken. 

– Att verka i åre och kunna ladda och 
förknippa sitt varumärke med orten 
förmedlar en positiv känsla, säger Almi 
Mitts vd Eva högdahl. här upplever vi 
en extremt expansiv marknad för små-
företag varför vi under året valt att öpp-
na kontor i åre. vi vill vara nära och 
fånga kundernas behov utifrån finan-
siering och rådgivning direkt på plats. 

Den varselvåg som skakar landet har 
under hösten drabbat Almi Mitts om-
råde i något lägre utsträckning. Framför 
allt har Jämtland klarat sig bra.

– Med småskaligheten kommer att 
man äger sin egen agenda. Man blir 
inte lika sårbar i svängningarna som 
sker i konjunkturen. 

Almi Mitt har sedan tidigare en 
stark ställning i regionen och har med 
hjälp av olika insatser under året ökat 
kännedomen ytterligare. Fokus 2012 
har legat på företag med potential att 
växa. Eva är en av de som i koncernen 
jobbar aktivt för etableringen av till-
växtligan runt om i landet. tillväxtli-
gan synliggör framgångsrika företag 
som inspiration för andra i regionen. 
De företag som har vuxit procentuellt 
mest sedan föregående bokslut bjuds 
in till en lunch tillsammans med bland 
annat näringslivscheferna i de aktuella 
kommunerna.

– I vårt område har vi valt att släppa 
fyra listor baserat på medias spridnings-
område. Det har slagit väl ut och gett 
företagen mycket positiv publicitet som 
i sin tur stärker företagarandan i hela 
regionen. För Almis del har det inne-
burit en möjlighet att träffa företag som 
vi i vardagen inte alltid stöter på.

starka på innovation

För att komma i fråga för tillväxtli-
gan måste företaget ha minst fem an-
ställda och minst 5 miljoner kronor i 
omsättning. resultatet ska vara posi-
tivt, finanserna sunda och tillväxten i 
huvudsak organisk.

– För oss blir lunchen med före-
tagen ett effektivt sätt att mäta före-
tagsklimatet i regionen. Den entydiga 
bilden nu senast var att orderböckerna 
ser hyggliga ut. 

Almi Mitts utlåningsvolymer öka-
de under det gångna året vilket till stor 
del speglar det goda samarbetet med 
bankerna i regionen. På rådgivnings-
sidan är bolaget särskilt starkt på inno-
vationsområdet.

– Det ska vara enkelt för idébärare 
i Jämtland och västernorrland att få 
testa sina idéer och få stöd på resan 
mot en kommersialisering, en viktig 
del av tillväxten.

Etablerade företag som söker sig 
mot nya marknader har under året fått 
delta i ett program med fokus på stra-
tegisk marknadsutveckling och tillväxt- 
och lönsamhetsanalys. Flera semina-
rier och workshops har också hållits för 
att uppmuntra kvinnors företagande.

– vi har ett bra flyt och fokus på  
att slussa kunden rätt utifrån behov – 
finansiering och rådgivning – från idé 
till framgångsrika företag.

Almi mitt 

Tillväxtligan stärker Almis varumärke
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verksamHeten 2012

Almis vision är att skapa möjligheter 
för alla bärkraftiga idéer och företag att 
utvecklas. Målet är att fler innovativa 
idéer kommersialiseras framgångsrikt, 
att fler livskraftiga företag startas och 
utvecklas samt att fler företag ökar sin 
konkurrenskraft och tillväxt.

Almi Företagspartner Ab ägs av 
staten och är moderbolag i en koncern 
med operativ verksamhet i 16 regiona-
la dotterbolag, Almi Invest Ab och IFs 
rådgivning Ab. De regionala dotter-
bolagen ägs till 51 procent av moder-
bolaget och till 49 procent av regionala 
ägare. Dotterbolagens styrelser består 
av politiker och företagare från regio-
nen. Almi Invest ägs till 100 procent av 
moderbolaget och IFs rådgivning ägs 
till 51 procent av moderbolaget och 49 
procent av stiftelsen IFs rådgivnings-
centrum. Moderbolagets uppgift är 
att svara för ledning, samordning, ut-
veckling av produkter och verksamhet 
samt service i koncerngemensamma 
funktioner.

lån

nyutlåningen nådde något över föregå-
ende års nivå och uppgick till totalt 2 161 
miljoner kronor (2 023). Antalet krediter 
uppgick till 3 611 (3 331). 

Inom innovationsverksamheten finns 
särskilt anpassade lån där låntagaren 
under vissa förutsättningar har möjlig-
het till avskrivning av lånet, s.k. inno-
vationslån. Denna låneform förutsätter 
särskilda förlusttäckningsmedel från 
staten. Dessa lån uppgick under 2012 
till 76 miljoner kronor (60). Därutöver 
har 24 miljoner kronor i förstudieme-
del tilldelats olika innovationsprojekt 
för en första utvärdering av idéns kom-

mersialiserbarhet. Efterfrågan på inno-
vationslån och förstudiemedel har varit 
fortsatt hög, men utlåning och tilldel-
ning begränsas av tillgången på förlust-
täckningsmedel.

Antalet beviljade krediter till kvin-
nor uppgick till 1 115 (1 103). I denna 
grupp är lånebeloppet i genomsnitt 
lägre. En förklaring är att här finns 
fler tjänsteföretag där kapitalbehovet 
ofta är lägre. Den totala andelen nya 
lån till kvinnor var 31 procent (33). I 
gruppen nya företag var andelen lån 
till kvinnor 35 procent (39). 

Antalet beviljade krediter till mål-
gruppen invandrare uppgick till 891 
(727). Den totala andelen lån till fö-
retagare med invandrarbakgrund var 
25 procent, en ökning jämfört med fö-
regående år då den var 22 procent. I 
målgruppen nya företag var andelen 
företagare med invandrarbakgrund 
32 procent (28). 

Den totala låneportföljen minska-
de något under 2012 och uppgick vid 
årets slut till 5 113 miljoner kronor  
(5 221) och efter reserveringar för befa-
rade kreditförluster till 4 103 miljoner 
kronor (4 179). Antalet konkurser öka-
de med 10 procent under 2012 jämfört 
med föregående år. Kreditförlusterna 
uppgick till 235 miljoner kronor (321), 
vilket motsvarar 4,59 procent (5,91) av 
utestående kreditvolym. Det lägre ut-
fallet av kreditförlusterna jämfört med 
föregående år innefattar bland annat 
en schablonreservförändring på inno-
vationslån som gav en positiv effekt på 
37 miljoner kronor.

Almis långivning sker i nära sam-
arbete med bankerna. Under 2012 
har Almis utlåning medfört att ban-
ker och andra finansiärer lånat ut yt-

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
sTyRelsen OCH VeRKsTällAnde dIReKTöRen FöR AlmI FöReTAGsPARTneR AB, 
ORG nR 556481-6204, FÅR HäRmed AVGe ÅRsRedOVIsnInG OCH KOnCeRnRedOVIsnInG
FöR VeRKsAmHeTsÅReT 2012.

terligare 5 014 miljoner kronor. Det 
innebär att för varje krona som Almi 
lånar ut får företagen låna ytterligare 
2,3 kronor från banker eller andra 
kreditgivare.

riskkapital

Under året har fattats beslut om inves-
teringar för totalt 146,7 (187,8) miljo-
ner kronor i 50 (44) företag. 

Fördelningen per region var:
övre norrland 
10,2 (30,0) Mkr i 7 (10) företag
Mellersta norrland   
6,8 (33,0) Mkr i 4 (6) företag
norra Mellansverige 
15,3 (14,2) Mkr i 6 (3) företag
stockholm  
19,2 (24,6) Mkr i 3 (5) företag
östra Mellansverige 
21,7 (28,8) Mkr i 7 (5) företag
västsverige  
36,8 (40,9) Mkr i 11 (7) företag
småland & öarna 
36,7 (16,3) Mkr i 12 (8) företag

tillsammans med externa investe-
ringspartners har totalt 451 miljoner 
kronor tillförts regionerna i form av 
riskkapital under 2012.  

rådgivning

Under 2012 har 16 509 (15 483) kun-
der tagit del av Almis rådgivning. Där-
utöver deltog 31 021 (25 501) personer 
i seminarier. 

totalt 7 030 (7 729) kunderbjudan-
den ”nyföretagarrådgivning” genom-
fördes, varav 4 431 (4 364) genom IFs 
rådgivning. Inom innovation genom-
fördes 5 369 (4 495) kunderbjudanden 
och inom mentorskap 2 469 (1 958). 
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om ny gemensam organisation över-
lämnandes till den av näringsdeparte-
mentet utsedda styrgruppen i decem-
ber 2012.

Under 2012 har arbetet med att im-
plementera Almi-koncernens nya verk-
samhetsstrategi intensifierats. Den nya 
strategin togs fram under 2011 och syf-
tet är att åstadkomma största möjliga 
nytta för kunder och ägare genom att 
erbjuda en bättre och mer resurseffek-
tiv verksamhet. Detta förutsätter ökad 
samordning av verksamhetsstödjande 
funktioner inom koncernen och ett 
utvecklat och enhetligt arbetssätt, men 
som också tillåter motiverade anpass-
ningar till regionala förutsättningar.

väsentliga händelser 

efter räkenskapsårets utgång

Den 2 januari 2013 förvärvade Almi Fö-
retagspartner Ab Industrifondens aktier 
i Innovationsbron Ab. vidare överlät 
staten sin ägarandel i Innovationsbron 
Ab till Almi Företagspartner Ab. 

vid bolagsstämma den 21 januari 
2013 valdes till styrelse i Almi Företags- 
partner Ab åke hedén t f  ordförande 
(nyval), Joakim Kärnborg (nyval), Eva 
Lindqvist (nyval), Agneta Mårdsjö (ny-
val), nicolas hassbjer (nyval) samt Inga 
thoresson-hallgren (omval).

Almi-koncernen är nu organiserad 
i fyra affärsområden – rådgivning, 
Lån, riskkapital och Inkubation. I af-
färsområdet riskkapital samlas Almis 
kompetens och tjänster för såddkapi-
tal och expansionskapital. även Almi 
Invest Ab, som fortsättningsvis bildar 
en egen underkoncern och fokuserar 
på expansionsfasen med sina investe-
ringar, ingår i affärsområdet. Affärs-
området Inkubation är en verksamhet 
som bedrivits i Innovationsbrons regi 
och bildar i den nya Almi-koncernen 
ett eget affärsområde. Inkubation har 
till uppgift att finansiera och kvalitets-
säkra sveriges inkubatorer.

utsikter för 2013

Efterfrågan på Almis marknadskom-
pletterande lån ökade under hösten 
2012. En förklaring till detta bedöms 
vara att bankerna blir alltmer restrikti-

va i sin utlåning till små- och medelsto-
ra företag till följd av de skärpta kapi-
taltäckningskrav som följer med basel 
III.  sammantaget bedöms efterfrågan 
på Almis finansiering öka under 2013. 
Efterfrågan på rådgivningstjänster  
ök-ade under 2012 och den utveckling-
en bedöms fortsätta under 2013. risk-
kapitalinvesteringarna väntas ligga 
kvar på en hög nivå under 2013.

Under 2013 fortsätter arbetet med 
att integrera Innovationsbrons verk-
samhet i Almi-koncernen. Målsätt-
ningen är att utveckla och effektivisera 
den totala verksamheten ytterligare.  

samtliga affärsområden vänder sig 
till kundsegment i tidig fas och till ske-
den där det finns behov av marknads-
kompletterande tjänster. I syfte att det 
ska bli enklare för kunden att vända sig 
till Almi kommer arbetsprocesser och 
tjänsteutbud att ses över. Ambitionen 
är att öka samordningen mellan de 
olika affärsområdena och att kunden 
lättare ska få tillgång till Almis hela 
utbud av tjänster och kompetens, oav-
sett vilken del av organisationen man 
kommer i kontakt med och var i lan-
det kunden befinner sig. Detta ställer 
ökade krav på kunskap om Almis totala 
erbjudande hos samtliga medarbetare i 
organisationen. För att öka tillgänglig-
heten till Almi inrättas under året även 
en gemensam kundtjänst i koncernen. 

I samband med sammanslagningen 
ses möjligheterna till effektiviseringar 
över. Målet är att under året frigöra 
resurser för ytterligare insatser i tidiga 
skeden, dvs. vid företagsstart, vid ut-
veckling av en ny produkt/tjänst i ett 
befintligt företag eller vid en större för-
ändring av verksamheten i ett företag. 

En betydande del av Almis verk-
samhet finansieras med medel ur EUs 
strukturfonder. En för Almi mycket  
väsentlig uppgift är därför att medverka 
till utformningen av nästa struktur-
fondsperiod efter 2013.

samverkansavtalen mellan reger-
ingen och landets regioner har sagts 
upp för omförhandling. Avtalen löper 
normalt på fyra år. Förhandlingar om 
nya avtal inleds under våren för att 
gälla fr.o.m. 1 januari 2014.

övriga kunderbjudanden kan hänföras 
till gruppen etablerade företag.

Fördelningen av antalet rådgiv-
ningserbjudanden per segment var 28 
procent innovation, 46 procent nyfö-
retagande, 13 procent mentorskap och 
13 procent övrig rådgivning & köpa 
företag.

Under 2012 kommersialiserades 
621 (572) innovationer och 4 562  
(4 949) nya företag startade med hjälp 
från Almi.

I ägardirektivet till Almi framgår 
att regeringens mål är att öka andelen 
privata underkonsulter i genomföran-
det av dotterbolagens rådgivningsverk-
samhet. syftet är att i ökad utsträck-
ning kunna erbjuda spetskompetens 
inom nya områden, samt att öka kun-
dernas valmöjligheter. Under 2012 ge-
nomfördes över hälften (61 procent) av 
den totala rådgivningstiden av extern 
kompetens, dvs. privata konsulter och 
mentorer. 

väsentliga Händelser 2012

För att bättre ta till vara möjligheter 
till tillväxt och innovation hos företag i 
hela landet aviserade regeringen i bud-
getpropositionen för 2012 en reforme-
ring av det statliga riskkapitalsystemet. 

I juni 2012 beslutade riksdagen att 
Almi och Innovationsbron skulle slås 
samman. syftet var att koncentrera 
statens insatser till skeden och segment 
där det finns ett tydligt behov av mark-
nadskompletterande finansiering och 
därigenom stärka förutsättningarna 
för kommersialisering av kunskapsin-
tensiva idéer. Kundnyttan bedömdes 
öka genom ett tydligare och mer till-
gängligt system för tidigt riskkapital 
genom att finansiering i tidiga faser 
samlas hos en aktör med ett samlat ut-
bud av produkter och tjänster.

vid en extra bolagsstämma den 20 
juni överlämnades en kompletterande 
ägaranvisning där ägarens intentio-
ner med sammanslagningen angavs. 
Almi fick även i uppdrag att från staten 
och stiftelsen Industrifonden förvärva 
samtliga aktier i Innovationsbron Ab. 

Arbetet med att förbereda samgå-
endet pågick under hösten. Ett förslag 



A L M I  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 1 2

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

73

almi-koncernens finansiering

Almi-koncernen erhåller driftsanslag från staten. Driftsan-
slagen till de regionala bolagen tillskjuts i enlighet med teck-
nat konsortialavtal mellan moderbolaget och de regionala 
ägarna i proportion till deras ägande. 

basanslaget från staten uppgick under 2012 till 125 mil-
joner kronor (125). basanslagen från moderbolaget till de 
regionala bolagen uppgick år 2012 till 150 miljoner kronor 
(151) och finansieras genom statens anslag, resultatet från 
utlåningsverksamheten och avkastningen i likviditetsförvalt-
ningen. basanslagen från minoritetsägarna i de regionala 
bolagen uppgick till 143 miljoner kronor (143). De regionala 
bolagen erhåller också ersättning för uppdrag som utförs åt 
företag, länsstyrelser, kommuner med flera.

Almi har under 2012 tilldelats 65 miljoner kronor i förlust-
täckningsmedel för innovationsverksamheten, varav 24 mil-
joner kronor har använts till utbetalning av förstudiemedel.

resultat och ställning, koncernen

mkr 2012 2011 2010 2009 2008

nettoomsättning 980 993 869 868 828

Resultat efter  
finansiella poster   

35 45 – 79 – 59 9

Balansomslutning 7 243 7 201 7 169 7 235 6 993

nyutlåning beviljat 2 161 2 023 2 112 3 231 1 716

lånestock brutto 5 113 5 217 5 467 5 151 3 624

medelantal  
anställda

428 440 455 460 424

Avkastningen på utlånade medel (ränteintäkter minus kredit-
förluster i förhållande till utestående lånestock) uppgick efter 
kreditförluster till 4,0 procent (1,8 procent). resultatet från ut-
låningen uppvisar skillnader mellan dotterbolagen. Enligt di-
rektiv från staten ska riskerna balanseras så att Almi över tiden 
bevarar kapitalet nominellt intakt. 

Koncernens resultat före minoritetsintressen uppgick till 
35 miljoner kronor (45). Moderbolagets resultat uppgick till 
39 miljoner kronor (–10). 

Moderbolaget och de regionala utvecklingsbolagen är 
enligt lagen om statlig inkomstskatt (IL 7 kap § 16) frikallade 
från skattskyldighet för all annan inkomst än inkomst av nä-
ringsverksamhet som hänför sig till innehav av fastighet. 

finansiella risker

Almis verksamhet finansieras huvudsakligen genom årliga 
anslag från ägarna samt genom eventuella överskott i finan-
sieringsverksamheten samt avkastningen från förvaltning av 
överskottslikviditeten. Driftsanslagen till de regionala dot-
terbolagen tillskjuts av ägarna i proportion till deras ägande.

Enligt statens uppdrag till Almi Företagspartner ska den 
lånefond som ställts till bolagets förfogande hållas nomi-
nellt intakt, vilket också varit fallet ända sedan Almi bilda-

des 1994. styrelsen i Almi har från april 2005 fastställt ett 
mål om en avkastning på i genomsnitt 2 procent per år över 
en rullande treårsperiod. Den rullande treårsavkastningen 
uppgick 2012 till 2,2 procent (1,1).

kreditrisk

Kreditrisk är risken för förlust till följd av att en kreditta-
gare inte förmår fullgöra sin återbetalningsskyldighet. För 
att minska denna risk arbetar Almi bland annat med föl-
jande verktyg:

Uppföljning
varje kund måste följas upp minst en gång per år i syfte 
att identifiera tidiga varningssignaler och om möjligt sätta 
in resurser för att hjälpa företaget att överbrygga tillfälliga 
svackor i verksamheten. Engagemang på större belopp 
och med större risk följs upp oftare än en gång per år. vid 
uppföljningen görs en omprövning av rating och en riskbe-
dömning för att rätt värdera Almis fordran i redovisningen. 
varje kredit har en automatisk kreditbevakning från UC, 
som bevakar samtliga offentliga register och rapporterar 
till Almi.

Kreditrevision
I syfte att säkerställa en jämn och hög kvalitet i utlånings-
verksamheten genomför moderbolaget löpande kreditrevi-
sioner i de regionala dotterbolagen. revisionerna utmynnar 
i ett revisionsbetyg (5-gradig skala), vilket bland annat styr 
dotterbolagens kreditmandat.

riskklassificering
Almi gör en risklassificering av samtliga lån som innebär 
att en bedömning görs av den risk på medellång sikt som 
företaget löper att komma på obestånd. Krediterna delas 
in i fem riskklasser, där riskklass 1 och 2 räknas som osäkra 
fordringar och därmed reserveras. 

riskklass 4: Engagemang med låg eller normal kreditrisk.

riskklass 3: Engagemang med hög kreditrisk på grund av 
allvarliga brister, vilka om de inte avhjälps, allvarligt kan på-
verka låntagarens utveckling.

riskklass 2: Engagemang med uppenbar kreditrisk. Kun-
dens/projektets återbetalningsförmåga är mycket tveksam. 
hela eller delar av engagemanget bör reserveras för befarad 
kreditförlust.

riskklass 1: Engagemang med befarad förlust. återbetal-
ningsförmåga saknas. Låntagaren saknar egen kreditvärdig-
het. reservering för befarad kreditförlust ska göras.

riskklass 0: Engagemang där kreditförlust konstateras.
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Affärsmässig risk
Almi bedömer även affärsrisken i engagemanget. Detta görs 
genom löpande rating av kunderna. ratingklasserna är i 10 
steg där A1 är lägsta risk och D är konstaterad förlust.

ränterisk

Almis ränterisk beror dels på om rörelser i marknadsräntan 
förändrar marknadsvärdet på investerade medel eller om de 
ger förändrade intäkter på lånestocken. Dessa risker hante-
ras bland annat enligt nedanstående.

Utlåningen
Då Almi inte har någon upplåning utöver Exportlånen, fö-
rekommer det heller ingen ränterisk i kreditverksamheten.  
Exportlånen har en bunden ränta kvartalsvis men någon 
ränterisk föreligger ej då Almis upplåning från svensk Ex-
portkredit löper med samma förlängningstider. 

Kapitalförvaltningen
Koncernens likvida medel förvaltas så att medel finns till-
gängliga för verksamhetens löpande behov samt att möjlig-
heterna till god avkastning tillvaratas. Förvaltningen sker 
genom väl diversifierade placeringar i finansiella tillgångar 
och med utgångspunkt i fastställd placeringspolicy.

Koncernens likvida medel är i huvudsak placerad i 
ränte-bärande papper och till största delen i obligationer. 
ränterisken för de räntebärande placeringarna innebär att 
marknadsvärdet på placeringarna sjunker vid en stigande 
ränta. Förutom placeringarna i räntebärande papper inne- 

håller portföljen till en mindre del placeringar i aktiefonder 
och hedgefonder.

styrelse

vid ordinarie bolagsstämma den 24 april 2012 omvaldes 
styrelseledamöterna ola Asplund, Jan berg, Anna-Lena 
Cederström, Elisabeth gauffin, Maria Masoomi, Inga 
thoresson-hallgren och bertil törsäter. till styrelsens ord-
förande omvaldes Elisabeth gauffin och till vice ordförande 
omvaldes ola Asplund. Arbetstagarrepresentanter har varit 
Per-Arne norbäck och Anne-Louise Wester med supplean-
terna Peter Kraff  och Carin ramneskär.  

vid extra bolagsstämma den 20 juni 2012 avgick Jan 
berg med anledning av ett uppdrag som projektledare för 
integrationen av Almi Företagspartner Ab och Innovations-
bron Ab. Mattias Moberg valdes till ny ledamot i styrelsen. 

I samband med förvärvet av Innovationsbron Ab i början 
av 2013 valdes en ny styrelse, se avsnittet väsentliga händel-
ser efter räkenskapsårets utgång.

fÖrslag till vinstdisposition

Till årstämmans förfogande står följade vinstmedel: 

Balanserade vinstmedel  100 652 544  

Årets resultat     38 727 572

summa, kr  139 380 116

styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinst-
medlen disponeras så att i ny räkning överförs 139 380 116 
kronor. 
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KoncernenS reSULTATrÄKnInG

1 januari–31 december

TKR NOT 2012 2011

Intäkter
Ränteintäkter och andra finansiella intäkter   4  473 846  496 584
Anslag   5  352 012  327 527
Övriga intäkter   6  154 282  168 455

 980 140  992 566
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 7, 8, 25 -250 135 -225 065
Personalkostnader   8 -375 096 -368 246
Avskrivningar -2 627 -2 977
Finansiella kostnader 9 -80 462 -28 289

-708 320 -624 577

Kreditförluster   10 -234 467 -321 584

RöRelseResulTaT 3 37 353  46 405

Resultat från andelar i intressebolag 14  -2 356 -1 188

ResulTaT efTeR fINaNsIella pOsTeR 34 997  45 217

Minoritetens andel i rörelseresultat 553 -866

ÅReTs ResulTaT föRe sKaTT 35 550  18 351

Skatt 755 -2

ÅReTs ResulTaT efTeR sKaTT 36 305  18 349
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TKR NOT 2012-12-31 2011-12-31

TIllGÅNGaR
Immateriella anläggningstillgångar
System och programvaror   11 39 896  16 960

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier   12 9 803  6 244

finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag   14 23 113  28 493
Andra långfristiga värdepappersinnehav   15 396 779  323 591
Andra långfristiga fordringar   17  1 219  1 221

 421 111  353 305

summa anläggningstillgångar  470 810  376 509

Kreditfordringar och placeringstillgångar
Utlåning 18 4 127 644 4 204 150
Placeringar   19 1 520 862 1 308 248

summa kreditfordringar och placeringstillgångar 5 648 506 5 512 398

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  10 600  7 372
Övriga fordringar  28 211  17 766
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   20  53 149  57 032

 91 960  82 170

Kassa och bank 1 031 278 1 229 854

suMMa OMsäTTNINGsTIllGÅNGaR 1 123 238 1 312 024

suMMa TIllGÅNGaR 7 242 554 7 200 931

Koncernen BALAnSrÄKnInG 
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TKR NOT 2012-12-31 2011-12-31

eGeT KapITal OCH sKulDeR
eget kapital
Aktiekapital (1 500 000 aktier)  150 000  150 000
Bundna reserver 5 697 408 5 701 341
fritt eget kapital
Balanserat resultat  266 572 244 290
Årets resultat  36 305  18 349
summa eget kapital 6 150 285 6 113 980

Minoritetsintresse  181 420  181 973

avsättningar     447  2 464

långfristiga skulder
Skulder till landsting och kommuner   21   100   100
Övriga långfristiga skulder   22  678 861  729 128

 678 961  729 228
Kortfristiga skulder
Leverantörskulder  43 941  31 574
Övriga skulder  92 553  47 213
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   23  94  947  94 499

 231 441  173 286

suMMa eGeT KapITal OCH sKulDeR 7 242 554 7 200 931

Ställda säkerheter inga inga
Ansvarsförbindelser   24 36 552 37 124

Koncernen BALAnSrÄKnInG 

TKR NOT 2012-12-31 2011-12-31

TIllGÅNGaR
Immateriella anläggningstillgångar
System och programvaror   11 39 896  16 960

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier   12 9 803  6 244

finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag   14 23 113  28 493
Andra långfristiga värdepappersinnehav   15 396 779  323 591
Andra långfristiga fordringar   17  1 219  1 221

 421 111  353 305

summa anläggningstillgångar  470 810  376 509

Kreditfordringar och placeringstillgångar
Utlåning 18 4 127 644 4 204 150
Placeringar   19 1 520 862 1 308 248

summa kreditfordringar och placeringstillgångar 5 648 506 5 512 398

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  10 600  7 372
Övriga fordringar  28 211  17 766
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   20  53 149  57 032

 91 960  82 170

Kassa och bank 1 031 278 1 229 854

suMMa OMsäTTNINGsTIllGÅNGaR 1 123 238 1 312 024

suMMa TIllGÅNGaR 7 242 554 7 200 931
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 TKR
 

aKTIe KapITal
BuNDNa

ReseRVeR
fRITT eGeT

KapITal
suMMa eGeT

KapITal

eget kapital 2011-01-01 150 000 5 709 778 235 853 6 095 631
Förskjutning mellan fritt och 
bundet eget kapital -8 437 8 437 –

Årets resultat 18 349 18 349

eget kapital 2011-12-31 150 000 5 701 341 262 639 6 113 980
Förskjutning mellan fritt och 
bundet eget kapital -3 933 3 933  – 

Årets resultat 36 305 36 305

eget kapital 2012-12-31 150 000 5 697 408 302 877 6 150 285

KoncernenS SAMMAnSTÄLLnInG 
AV FÖrÄnDrInGAr I eGeT KAPITAL



A L M I  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 1 2

KONCERNENS KASSAfLöDESANALyS

79

KoncernenS KASSAFLÖDeSAnALYS

TKR NOT 2012 2011

Den löpande verksamheten
Erhållna räntor, royalties 427 043 428 311
Erhållna anslag 352 012 327 527
Övriga inbetalningar 147 877 194 362
Betalda räntor -50 528 17 753
Erhållna räntebetalningar på räntebärande värdepapper 115 128 54 185
Inbetalningar avseende tidigare nedskrivna lån 15 253 16 765
Övriga utbetalningar -573 110 -665 546

ökning/minskning av löpande verksamhetens tillgångar
Förändring av placeringar -212 614 -7 175
Förändring av utlåningen   18 -204 362 -114 206
Kassaflöde från den löpande verksamheten 16 699 251 976

Investeringsverksamheten
Aktieägartillskott intressebolag –  1 188 
Förändring andelar i intressebolag 5 380 –

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -152 963 -142 508
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 9 299 68 975
Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar -26 988 -17 458
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 265 366
Kassaflöde från investeringsverksamheten -165 007 -89 437

finansieringsverksamheten
Förändring av skulder avseende medel för riskkapitalinvesteringar -27 199 75 094
Förändring av upplåning -23 069 -23 425
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -50 268 51 669

Årets kassaflöde -198 576 214 208
likvida medel vid årets början 1 229 854 1 015 646

likvida medel vid årets slut 1) 1 031 278 1 229 854

1) i likvida medel ingår Kassa och bank.

1 januari – 31 december
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MoDerBoLAGeTS reSULTATrÄKnInG 

  1 januari–31 december

TKR NOT 2012 2011

Intäkter
Ränteintäkter och andra finansiella intäkter   4 437 970 438 191
Anslag   5 125 000 127 018
Intäkter från dotterbolag 6 126 2 671
Övriga intäkter   6 30 165 43 601

599 261 611 481

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 7, 8, 25 -90 399 -78 161
Personalkostnader   8 -36 875 -35 715
Driftsanslag till dotterbolag -193 817 -184 323
Avskrivningar -298 -228
Finansiella kostnader 9 -4 612 -1 713

-326 001 -300 140

Kreditförluster   10 -234 532 -320 990

RöRelseResulTaT 3 38 728 -9 649

ÅReTs ResulTaT 38 728 -9 649
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TKR NOT 2012-12-31 2011-12-31

TIllGÅNGaR
Immateriella anläggningstillgångar
System och programvaror   10  39 896  16 960

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier   12 1 013 865

finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterföretag   13 5 698 5 698
Andra långfristiga värdepappersinnehav   15 8 881 9 542
Långfristiga fordringar hos koncernföretag   16 242 119 263 311

256 698 278 551

summa anläggningstillgångar 297 607 296 376

låne- och placeringstillgångar
Utlåning   18 4 127 322 4 203 717
Placeringar   19 1 508 373 1 283 365
summa låne- och placeringstillgångar 5 635 695 5 487 082

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 28 164
Fordringar hos koncernföretag 3 064 1 564
Övriga fordringar 9 332 7 789
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   20 1 683 1 632

14 107 11 149

Kassa och bank 267 893 325 845

summa omsättningstillgångar 282 000 336 994

suMMa TIllGÅNGaR 6 215 302 6 120 452

MoDerBoLAGeTS BALAnSrÄKnInG 
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TKR NOT 2012-12-31 2011-12-31

eGeT KapITal OCH sKulDeR
eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (1 500 000 aktier) 150 000 150 000
Reservfond 200 000 200 000
Lånefond 5 481 537 5 481 537

5 831 537 5 831 537

fritt eget kapital
Balanserat resultat 100 653 110 302
Årets resultat 38 728 -9 649

139 381 100 653

summa eget kapital 5 970 918 5 932 190

långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder   22 76 380 99 449

76 380 99 449

Kortfristiga skulder
Leverantörskulder 11 316 12 194
Skulder till koncernföretag 93 052 63 569
Övriga skulder 44 836 3 077
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   23 18 800 9 973

168 004 88 813

suMMa eGeT KapITal OCH sKulDeR 6 215 302 6 120 452

Ställda säkerheter inga inga
Ansvarsförbindelser   24 36 552 36 227

MoDerBoLAGeTS BALAnSrÄKnInG 
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 TKR aKTIeKapITal ReseRVfOND lÅNefOND
fRITT eGeT 

KapITal
suMMa 

eGeT KapITal

eget kapital 2011-01-01 150 000 200 000 5 481 537 110 302 5 941 839
Årets resultat -9 649 -9 649

eget kapital 2011-12-31 150 000 200 000 5 481 537 100 653 5 932 190
Årets resultat 38 728 38 728

eget kapital 2012-12-31 150 000 200 000 5 481 537 139 381 5 970 918

MoDerBoLAGeTS SAMMAnSTÄLLnInG 
AV FÖrÄnDrInGAr I eGeT KAPITAL
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TKR NOT 2012 2011

Den löpande verksamheten
Erhållna räntor, royalties 427 017 427 669
Erhållna anslag 125 000 127 018
Övriga inbetalningar 38 316 55 334
Betalda räntor -996 -1 713
Erhållna räntebetalningar på räntebärande värdepapper 29 273 48 638
Inbetalningar avseende tidigare nedskrivna lån 15 249 16 761
Utbetalda anslag -193 817 -184 323
Övriga utbetalningar -73 006 -153 011

ökning/minskning av löpande verksamhetens tillgångar
Förändring av inlåning till moderbolaget från dotterbolag 28 280 -5 278
Förändring av placeringar -225 008 -4 618
Förändring av utlåning   18 -204 462 -114 606
Kassaflöde från den löpande verksamheten -34 154 211 871

Investeringsverksamheten
Förvärv av aktier i dotterbolag – -50
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar – -783
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  1 190 280
Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar -23 110 -15 372
Försäljning av materiella anläggningstillgångar –  – 
Förändring av medel avs investering i riskkapitalverksamhet 15 21 191 -4 814
Kassaflöde från investeringsverksamheten -729 -20 738

finansieringsverksamheten
Förändring av upplåning -23 069 -23 425
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -23 069 -23 425

Årets kassaflöde -57 952  167 708
likvida medel vid årets början 325 845  158 138
likvida medel vid årets slut 1) 267 893  325 846

1) i likvida medel ingår Kassa och bank.

1 januari – 31 december

MoDerBoLAGeTS KASSAFLÖDeSAnALYS
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NOT 1  föReTaGsINfORMaTION

Årsredovisningen för Almi Företagspartner AB har godkänts och 
undertecknats enligt styrelsebeslut den 2013-02-28.

Balans- och resultaträkning ska fastställas på ordinarie års-
stämma.

Moderbolaget är ett svenskt aktiebolag, org-nr 556481-6204, 
med säte i Stockholm och med adress

Almi Företagspartner AB
Box 70394
107 24 STocKHoLM
Telefon 08-709 89 00

Almis uppdrag är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga 
små och medelstora företag och stimulera nyföretagandet i syfte att 
skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv. 

Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångs-
rikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas samt att fler 
företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Verksamhetsområdet 
täcker hela processen från idé till lönsamt företag. Almis styrkor är 
den regionala närvaron, nätverket och kombinationen finansiering 
och rådgivning. 

NOT 2  ReDOVIsNINGspRINCIpeR

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningsla-
gen och redovisningsrådets rekommendationer 1-29 med undantag 
av rr 18, resultat per aktie, och rr 25 redovisning för segment 
vilka ej är obligatoriska då bolagets aktie ej är föremål för handel vid 
börs eller annan reglerad marknadsplats.

enligt eUs IAS-förordning är alla europeiska företag som har 
aktier eller skuldebrev noterade på en reglerad marknad skyldiga 
att från och med 2005 upprätta sin koncernredovisning enligt inter-
nationella redovisningsstandarden (IAS), numera betecknad IFrS. 
Då det i riktlinjer från näringsdepartementet till Almi och övriga 
statliga bolag står att bolagen i tillämpliga delar ska tillämpa god 
sed för noterade bolag torde detta innebära att även Almi förväntas 
övergå till IFrS i koncernen.

I riktlinjerna anges att kravet på genomlysning och kvalitet kan 
ställas i relation till företagets relativa storlek samt ställning på mark-
naden. Almi har en marknadskompletterande roll och i förhållande 
till andra statliga företag liten storlek mätt i omsättning. Med hän-
syn till ovanstående beslutades på styrelsemötet i december 2010 att 
tillsvidare inte tillämpa IFrS.

Koncernredovisning
Koncernbokslutet har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta 
innebär att eget kapital i koncernen endast omfattar eget kapital i 
moderbolaget och den del av eget kapital i dotterbolagen som till-
kommit efter förvärvet.

Koncernens resultat- och balansräkningar omfattar alla företag 
i vilka moderbolaget direkt eller indirekt har mer än hälften av ak-

tiernas röstvärde samt företag i vilka koncernen på annat sätt har 
ett bestämmande inflytande och en betydande andel av resulta-
tet av deras verksamhet.

Investeringar i intresseföretag
Koncernens innehav i intresseföretag redovisas enligt kapitalandels-
metoden. ett intresseföretag är en enhet i vilken koncernen har be-
tydande inflytande, normalt minst 20 procent och högst 50 procent 
av rösterna, och som varken är ett dotterföretag eller joint venture. 
Ägandet ska vidare utgöra ett led i en varaktig förbindelse. Inves-
teringarna i intresseföretag redovisas i balansräkningen till anskaff-
ningsvärde plus förändringar av koncernens andel av intresseföreta-
gets nettotillgångar. 

I moderbolaget redovisas innehav i intresseföretag till anskaff-
ningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar.

Intäktsredovisning
ränteinkomster redovisas som intäkt i resultaträkningen i den pe-
riod de avser. ränteintäkter i utlåningsverksamheten beskrivs under 
rubrik Utlåning nedan. 

Driftsanslag intäktsförs till sin helhet under den period vilka de 
avser. Övriga anslag intäktsförs då de utnyttjas för det förutbestäm-
da syftet.

Projektintäkter redovisas under den period då ett projekt genom-
förs och sammanfaller med kostnadsredovisningen för motsvarande 
projekt. Konsultintäkter redovisas under den period som en konsult-
insats genomförs.

Kreditförluster
Som kreditförluster redovisas under året konstaterade kreditför-
luster samt reserveringar för befarade kreditförluster. Utlåningen 
redovisas netto, det vill säga efter avdrag för såväl konstaterade kre-
ditförluster som reservering för befarade kreditförluster. Se även not 
18, Utlåning, nedan.

Som konstaterad förlust redovisas förlust som är beloppsmässigt 
fastställd eller sannolik genom att konkursförvaltare lämnat upp-
skattning av utdelning i konkurs, ackordsförslag antagits eller for-
dran eftergivits på annat sätt. 

reservering för befarade kreditförluster görs om säkerhetens vär-
de för en osäker fordran inte täcker lånebeloppet. reservering görs 
med det belopp som ej beräknas inflyta, beaktat säkerhetens värde.

leasingkostnader
Leasing används inom koncernen endast vid hyra av kontorsinven-
tarier och tjänstebilar. Samtliga kontrakt är av operationell natur. 
Kostnaderna uppgår till oväsentliga belopp och redovisas under öv-
riga externa kostnader. Koncernens hyreskontrakt för lokalhyror är 
tecknade till sedvanliga marknadsmässiga villkor.

pensionskostnader
Åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänstemän 
i Sverige tryggas huvudsakligen genom försäkring i Alecta. enligt 
ett uttalande från redovisningsrådets Akutgrupp, UrA 42, är detta 
en förmånsbetämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För räken-
skapsåret 2012 har bolaget inte haft tillgång till sådan information 

Belopp i Tkr om ej annat anges

NOTER
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som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd 
plan. Pensionsplanen enligt ITP som tryggas genom en försäkring i 
Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Årets avgifter 
för pensionsförsäkringar som är tecknade i Alecta uppgår till 18,9 
Mkr (20,2 Mkr). Alectas överskott kan fördelas till försäkringstagarna 
och/eller de försäkrade. Vid utgången av september 2012 uppgick 
Alectas överskott av den kollektiva försäkringsnivån till 129 procent 
(134). Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet 
på Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtagandena beräknade 
enligt Alectas försäkringstekniska beräkningsantaganden, vilka inte 
överensstämmer med rr 29. Förutom försäkringar i Alecta före-
kommer även avgiftsbestämda pensionsplaner.

avskrivningar
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar beräknas 
på respektive tillgångs anskaffningsvärde med linjär fördelning 
efter tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningar 
sker över 5 år för inventarier med undantag av datautrustning 
som avskrivs över 3 år och ombyggnationer som avskrivs över 
kvarstående löptid på ingånget hyresavtal. Immateriella anlägg-
ningstillgångar skrivs av över 3 till 5 år.

Materiella anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna redovisas till anskaffningskostnad med av-
drag för ackumulerade avskrivningar samt nedskrivningar.  

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet 
med avdrag för ackumulerade avskrivningar samt nedskrivningar. 
Tillkommande utgifter för en immateriell tillgång läggs till anskaff-
ningsvärdet endast om de ökar de framtida ekonomiska fördelarna 
som överstiger den ursprungliga bedömningen och utgifterna kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra utgifter kostnadsförs när 
de uppkommer.

utlåning
Lånefordringar redovisas initialt till utbetalt belopp. efter det att 
lånet tagits upp i redovisningen första gången redovisas det till upp-
lupet anskaffningsvärde inklusive upplupen  ränta. I bokslutet upp-
tas lånefordringarna till de belopp som efter individuell bedömning 
beräknas inflyta, se även Kreditförluster ovan. 

långfristiga värdepappersinnehav
Långfristiga värdepappersinnehav innefattar placeringar i aktier 
och andelar som en del av rörelsen men som inte motsvarar defini-
tionen av intresseföretag. Innehaven värderas till anskaffningsvärdet 
då de för första gången redovisas i balansräkningen. I bokslutet re-
dovisas innehaven till det lägsta av anskaffningsvärde och bedömt 
verkligt värde.  

fordringar och skulder
Fordringar redovisas till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt 
värde. en reservering av osäkra fordringar görs när det inte längre 
är sannolikt att det fulla beloppet kommer att inflyta.

Skulder upptas till verkligt värde. Som kortfristiga fordringar 
respektive skulder redovisas mellanhavanden som avses att regleras 
inom ett år från balansdagen.

placeringar
Placeringar utgörs huvudsakligen av obligationer och andra rän-
tebärande värdepapper. Samtliga placeringar värderas till anskaff-
ningsvärde då de första gången redovisas i balansräkningen. An-

skaffningsvärdet motsvarar det verkliga värdet av den ersättning 
som lämnats inklusive kostnader som är hänförliga till förvärvet.

I bokslutet upptas placeringarna till det lägsta av anskaffnings-
värdet, och i förekommande fall upplupet anskaffningsvärde, och 
verkligt värde med tillämpande av kollektiv värdering. Vid redovis-
ning till upplupet anskaffningsvärde används den effektiva räntan 
vid värderingen. Som verkligt värde definieras marknadsvärdet per 
bokslutsdagen.

normala förvärv och försäljningar av finansiella tillgångar redo-
visas i balansräkningen enligt likviddagsprincipen.

avsättningar
Avsättningar redovisas när det föreligger en aktuell förpliktelse, 
legal eller informell, till följd av tidigare händelser och om det är 
sannolikt att en utbetalning kommer att bli aktuell för att fullgöra 
förpliktelsen, samt om det går att göra en tillförlitlig uppskattning av 
det belopp som ska utbetalas.

NOT 3   
INKöp OCH föRsälJNING MellaN KONCeRNföReTaG

Moderbolaget har köpt tjänster från företag inom koncernen för 
sammanlagt 1,9 Mkr (1,8) och sålt tjänster för 6,1 Mkr (2,7).

NOT 4   
RäNTeINTäKTeR OCH aNDRa fINaNsIella INTäKTeR

Koncernen Moderbolaget

Ränteintäkter från utlåning 2012 2011 2012 2011

Rörelselån 404 102 403 175  404 086  402 527

Royaltyintäkter 273 74 273 74

Garantiintäkter 721 789 721 789

Ränteintäkter ej ianspråktagna 
utlåningsmedel

32 890 34 801 32 890 34 801

summa  437 986  438 839  437 970  438 191

övriga finansiella intäkter

Andra finansiella intäkter 35 860 57 745  –  – 

summa  35 860  57 745  –  – 

summa totalt  473 846  496 584  437 970  438 191

NOT 5 aNslaG

Koncernen Moderbolaget

2012 2011 2012 2011

Driftanslag från staten 125 000 127 018 125 000 127 018

Driftanslag från landsting 
och kommuner

143 152 144 100  –  – 

Övriga anslag från 
kommuner och landsting

19 945 17 619  –  – 

Övriga anslag 63 915 38 790  –  – 

summa  352 012  327 527  125 000  127 018
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NOT 6 öVRIGa INTäKTeR

Koncernen Moderbolaget

2012 2011 2012 2011

Projektintäkter 99 473 78 708 22 674 21 825

Konsultintäkter 9 343 8 024  –   –  

EU intäkter 32 615 47 950  –  – 

Övriga intäkter 12 851 33 773 7 491 21 776

summa 154 282  168 455 30 165  43 601

NOT 7  öVRIGa eXTeRNa KOsTNaDeR

Koncernen Moderbolaget

2012 2011 2012 2011

Inköp konsulter i projekt -39 103 -41 863 -1 943 -10 779

Övriga konsultkostnader -45 828 -31 060 -13 952 -10 661

Övriga kostnader  
låneverksamheten

-1 505 -4 002 -1 505 -4 002

Övriga externa kostnader 1) -163 699 -149 328 -72 999 -52 719

-250 135 -226 253 -90 399 -78 161

*Posten består bland annat av lokal-, telefon- och resekostnader, marknadsföringskostnader
och revisionsarvode samt i moderbolaget koncerngemensamma kostnader som drift/utveckling 
av IT system, gemensam informationsverksamhet samt utveckling av verktyg och metoder 
inom affärsutveckling.

Kostnader avseende ersättningar till Deloitte uppgår i moderbola-
get till, 340 Tkr (0) i revisionsarvode avseende revisionsuppdraget, 
0 Tkr (0) i revisionsarvode utöver revisionsuppdraget,  22 Tkr (0) i 
skatterådgivning och 215 Tkr (0) i övrigt arvode. revisor från riks-
revisionen har erhållit 0 Tkr (0) i revisionsarvode. Kostnader avse-
ende ersättningar till Deloitte uppgår i koncernen till, 750 Tkr (0) i 
revisionsarvode  avseende revisionsuppdraget, 0 Tkr (0) i revisions-
arvode utöver revisionsuppdraget, 22 Tkr (0) i skatterådgivning och 
215 Tkr (0) i övrigt arvode.

Kostnader avseende ersättningar till KPMG uppgår i moderbo-
laget till, 102 Tkr (441) i revisionsarvode avseende revisionsuppdra-
get, 0 Tkr (0) i revisionsarvode utöver revisionsuppdraget, 7 Tkr 
(140) i skatterådgivning och 0 Tkr (0) i övrigt arvode. Kostnader 
avseende ersättningar till KPMG uppgår i koncernen till, 327 Tkr 
(1 294) i revisionsarvode avseende revisionsuppdraget, 0 Tkr (132) i 
revisionsarvode utöver revisionsuppdraget, 7 Tkr (251) i skatteråd-
givning och 0 Tkr (113) i övrigt arvode.

NOT 8  peRsONal

löner och andra ersättningar 
har uppgått till följande  
belopp:

Koncernen Moderbolaget

2012 2011 2012 2011

Löner och andra ersättningar  237 727  234 295  23 230  22 782

Sociala kostnader  125 784  124 345  11 868  11 348

(Varav sociala kostn.  
avs pensionskostnader)

(41 647) (45 147) (3 739) (4 617)

summa  363 511  358 640  35 098  34 130

varav

Styrelse, vd och vice vd  30 326  32 338 3 003  1 932

varav tantiem –  –  –  – 

Övriga anställda  207 401  201 957 20 227  20 850

summa  237 727  234 295 23 230  22 782

Lön till verkställande direktören i moderbolaget har uppgått till 
1 437 Tkr (1 475) och förmåner har uppgått till 51 Tkr varav bil 51 
Tkr. Verkställande direktören har en avgiftsbestämd pensionslös-
ning där premien är kostnadsneutral mot traditionell ITP.

Av Moderbolagets pensionskostnader avser 460 Tkr (490) vd.
I händelse av uppsägning från företagets sida har vd 6 månaders 

uppsägningstid. Därutöver tillkommer avgångsvederlag under 12 
månader utöver uppsägningstiden. om vd erhåller lön eller annan 
ersättning för avlönat arbete eller egen verksamhet under tiden för 
uppsägningslön och avgångsvederlag sker en avräkning mot lön 
och vederlag. Vid egen uppsägning utgår lön under uppsägnings-
tiden, 3 månader.

Förutom vd har koncernens ledningsgrupp i medeltal bestått av 
8 personer, till vilka har utbetalats:

Tkr
löne-

kostnader pensioner
övriga  

förmåner

Anna Hallberg, vice vd 1 203 368 76

Lars Mårdbrant 842 205 –

Monica Åsmyr *

Lars Limseth *

Sten-Anders Gustafsson *

Anna Lundmark Lundbergh *

Sara Wallin *

Mats Philipsson *

* Vd i dotterbolag, ingen ersättning utgår från moderbolaget.

Medlemmarna i ledningsgruppen har en avgiftsbestämd pensions-
lösning där premien är kostnadsneutral mot traditionell ITP. Deras 
villkor för uppsägning och avgångsvederlag följer ALMeGAs tjäns-
temannaavtal.

Styrelsens ordförande arvoderas med 100 Tkr per år. Arvode ut-
går till styrelsens bolagsstämmovalda ledamöter med 60 Tkr.

I dotterbolagen arvoderas styrelsens ordförande med 50 Tkr, 
vice ordförande med 32 Tkr och ledamot med 18 Tkr samt ett ar-
vode om 1,1 – 3,3 Tkr per sammanträde beroende på mötets längd.

I Almi Stockholm Sörmland arvoderas ordföranden med 80 Tkr, 
vice ordföranden och ordföranden i finansieringsutskottet med 66 
Tkr samt styrelsens ledamöter med 40 Tkr. I Almi Väst erhåller 
ordförande 75 Tkr, vice ordföranden 66 Tkr och ledamot 40 Tkr. 
I Almi Skåne erhåller ordföranden 70 Tkr, vice ordföranden och 
ledamot 30 Tkr. I de bolag som samordnat verksamheten över läns-
gränserna under senare år, nämligen Almi nord, Almi Mitt samt 
Almi Mälardalen, har ordföranden 70 Tkr, vice ordföranden 35 
Tkr och övriga ledamöter 20 Tkr. Styrelseledamöter som är an-
ställda i moderbolaget eller dotterbolagen uppbär ingen ersättning.

Av Koncernens pensionskostnader avser 8 197 Tkr (6 580) verk-
ställande direktörer och styrelser. Koncernens utestående pensions-
förpliktelser till verkställande direktörerna uppgår till 1 240 Tkr (0).

                Koncernen         Moderbolaget

Medelantal anställda 2012 2011 2012 2011

Kvinnor   218   225   28   27

Män   210   215   18   16

summa   428   440   46   43
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NOT 8  forts.

Koncernen Moderbolaget

Könsfördelning 2012 2011 2012 2011

Styrelseledamöter

Kvinnor 71 77 5 4

Män 78 103 4 5

Vd

Kvinnor 12 13  –  – 

Män 15 18   1   1

företagsledning

Kvinnor   18   19 5 4

Män   18   17 1 4

Åldersfördelning, 
styrelseledamöter                      Ålder, år       under 30         30–50    mer än 50

Fördelning i %

Koncernen   1   27   72

Moderbolaget –   33   67

NOT 9 fINaNsIella KOsTNaDeR

Koncernen Moderbolaget

2012 2011 2012 2011

Räntekostnader och andra 
finansiella kostnader

4 728  1 760  4 612  1 713

Konstaterade förluster 
riskkapital

53 507  5 275

Nedskrivning riskkapital 22 227 21 254

summa  80 462  28 289  4 612  1 713

NOT 10 KReDITföRlusTeR

Koncernen Moderbolaget

Kreditförluster vid utlåning 2012 2011 2012 2011

Återvunna avskrivna  
fordringar

15 253 16 765 15 249 16 761

Riskavtäckning från EIF, 
Näringsdep. m fl

22 638 28 588 22 638 28 588

Samarbetspartners andel av 
kreditförluster*

4 983 4 811 4 983 4 811

Konstaterade förluster -316 114 -396 165 -316 114 -396 166

Förändring av reserv för 
befarade förluster

 38 773  24 417  38 712  25 016

summa -234 467 -321 584 -234 532 -320 990

*Avser Exportlån

NOT 11  sysTeM OCH pROGRaMVaROR

Koncernen Moderbolaget

2012 2011 2012 2011

Ingående anskaffningsvärde  16 960  1 883  16 960  1 883 

Inköp 22 936 15 077 22 936 15 077

utgående ack  
anskaffningsvärde

39 896  16 960 39 896  16 960 

Ingående avskrivningar  – –  –  – 

Årets avskrivningar  –  –  –  – 

utgående ack avskrivningar  –  –  –  – 

Bokfört värde balanserade  
IT-kostnader

39 896  16 960  39 896  16 960 

NOT 12  INVeNTaRIeR

Koncernen Moderbolaget

2012 2011 2012 2011

Ingående anskaffningsvärde 36 463 40 423 4 879 4 584

Inköp 5 052 2 380 465 295

Försäljningar och utrangeringar -4 381 -6 340 -291 0
utgående ack  
anskaffningsvärde 37 134 36 463 5 053 4 879

Ingående avskrivningar -30 219 -33 283 -4 014 -3 786

Årets avskrivningar -2 627 -2 650 -298 -228

Försäljning och utrangeringar 5 515 5 714 272 0

utgående ack avskrivningar -27 331 -30 219 -4 040 -4 014

Bokfört värde inventarier 9 803 6 244  1 013 865

NOT 13  aKTIeR I DOTTeRföReTaG

2012 2011

Ingående anskaffningsvärde  5 698  5 648

Förvärv 0 50

Utgående ack anskaffningsvärde  5 698  5 698

Bolag
antal
aktier

Kvot-
värde

Kapital/
Rösträtts-

andel

Bokfört
värde 
(Tkr)

Almi Företagspartner Blekinge AB  10 200   100 51% 25,5

Almi Företagspartner Dalarna AB  5 100   100 51% 1 445,5

Almi Företagspartner Gotland AB  5 100   100 51% 25,5

  Regioninvest Gotland AB  1 000   100
  (dotterbolag till Almi Gotland)

Almi Företagspartner Gävleborg AB  5 100   100 51% 25,5

Almi Företagspartner GävleDala AB   500   100 100% 50,0

Almi Företagspartner Halland AB  5 100   100 51% 25,5

Almi Företagspartner Jönköping AB  5 100   100 51% 25,5

Avskrivning av system och programvaror påbörjades från och 
med 1 januari 2013.
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Bolag
antal
aktier

Kvot-
värde

Kapital/
Rösträtts-

andel

Bokfört
värde 
(Tkr)

Almi Företagspartner Kalmar Län AB  15 300   100 51% 25,5

Almi Företagspartner Kronoberg AB  5 100   100 51% 25,5

Almi Företagspartner Mitt AB   510   100 51% 51,0

  SamInvest Mitt AB  5 000   100
  (dotterbolag till Almi Mitt)

Almi Företagspartner Nord AB   510   100 51% 51,0

Almi Företagspartner Skåne AB  10 200   100 51% 797,6

Almi Företagspartner  
Stockholm Sörmland AB

  510   100 51% 1102,4

  Almi Stockholm investeringsfond AB  1 000   100
  (dotterbolag till Almi Sthlm Sörmland)

Almi Företagspartner Uppsala AB  5 100   100 51% 510,0

Almi Företagspartner Värmland AB  5 100   100 51% 25,5

Almi Företagspartner Väst AB  19 370   100 51% 1 259,1

  Almi Invest Fond SI AB  300 000 100
  (dotterbolag till Almi Väst)

Almi Företagspartner Västmanland AB  5 100   100 51% 25,5
  (dotterbolag till Almi Mälardalen) 

Almi Företagspartner Örebro AB  5 100   100 51% 25,5
  (dotterbolag till Almi Mälardalen)

  Partnerinvest i Mellansverige AB  10 000   100
  (dotterbolag till Almi Örebro)

Almi Företagspartner Mälardalen  2 500   250 51% 51,0

Almi Företagspartner Östergötland AB  10 200   100 51% 25,5

Almi Invest AB   100   100 100% 100,0

Almi Invest Norra Mellansverige AB   100   100
  (dotterbolag till Almi Invest)

Almi Invest Småland och Öarna AB   100   100
  (dotterbolag till Almi Invest)

Almi Invest Stockholm AB   100   100
  (dotterbolag till Almi Invest)

Almi Invest Västsverige AB   100   100
  (dotterbolag till Almi Invest)

Almi Invest Östra Mellansverige AB   100   100
  (dotterbolag till Almi Invest)

IFS Rådgivning AB   510   100 51% 51,0

summa 5 698,1

 

Bolag        Org. nr. Säte

Almi Företagspartner Blekinge AB 556488-1158 Karlskrona

Almi Företagspartner Dalarna AB 556488-1232 Falun

Almi Företagspartner Gotland AB 556488-1166 Gotland

  Regioninvest Gotland AB 556643-4063 Gotland

Almi Företagspartner Gävleborg AB 556488-1174 Gävle

Almi Företagspartner GävleDala AB 556875-0482 Borlänge

Almi Företagspartner Halland AB 556488-1299 Halmstad

Almi Företagspartner Jönköping AB 556488-1281 Jönköping

Almi Företagspartner Kalmar Län AB 556488-1273 Oskarshamn

Almi Företagspartner Kronoberg AB 556488-1265 Växjö

Almi Företagspartner Mitt AB 556750-3312 Östersund

  SamInvest Mitt AB 556670-2444 Östersund

Almi Företagspartner Nord AB 556735-6398 Umeå

Almi Företagspartner Skåne AB 556488-1208 Malmö

Almi Företagspartner Stockholm AB 556141-8392 Stockholm

Bolag        Org. nr. Säte

  Almi Stockholm investeringsfond AB 556203-2531 Stockholm

Almi Företagspartner Uppsala AB 556488-1216 Uppsala

Almi Företagspartner Värmland AB 556488-1315 Karlstad

Almi Företagspartner Väst AB 556488-1307 Göteborg

  Almi Invest Fond SI AB 556201-6922 Göteborg

Almi Företagspartner Västmanland AB 556488-1356 Västerås

Almi Företagspartner Örebro AB 556488-1398 Örebro

  Partnerinvest i Mellansverige AB 556428-2423 Örebro

Almi Företagspartner Mälardalen AB 556800-3312 Västerås

Almi Företagspartner Östergötland AB 556488-1331 Linköping

Almi Invest AB 556764-9374 Östersund

Almi Invest Norra Mellansverige AB 556764-9412 Östersund

Almi Invest Småland och Öarna AB 556764-9396 Östersund

Almi Invest Stockholm AB 556764-9354 Östersund

Almi Invest Västsverige AB 556764-9370 Östersund

Almi Invest Östra Mellansverige AB 556764-9388 Östersund

IFS Rådgivning AB 556720-1065 Stockholm

NOT 14  aNDelaR I INTResseföReTaG

Koncernen

2012 2011

Ingående anskaffningsvärde  28 493  29 681

Aktieägartillskott –

Utdelning -3 015 – 

Andel i resultat -2 365 -1 188

Omklassificeringar – 
utgående ack  
anskaffningsvärde

 23 113  28 493

antal aktier 
och andelar andel %

Bokfört värde 
(Tkr)

partnerinvest övre Norrland aB   100 50,0%  23 113

Org. nr. 556771–4331, säte: Östersund

summa   23 113

NOT 15  aNDRa lÅNGfRIsTIGa VäRDepappeRsINNeHaV

Koncernen Moderbolaget

2012 2011 2012 2011

Ingående anskaffningsvärde  323 591  248 396 9 542 10 988

Förvärv  152 963  142 508  – 783

Avyttringar -57 944 -18 408 -1 189 - 281
Omklassificeringar av lånefordran 
till värdepapper

 7 004   836 7 004 1 750

Nedskrivningar -28 835 -49 741 -6 476 -3 698
utgående ack 
anskaffningsvärde

 396 779  323 591 8 881 9 542
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NOT 16  

lÅNGfRIsTIGa fORDRINGaR HOs KONCeRNföReTaG

Moderbolaget

2012 2011

Ingående anskaffningsvärde 263 311 258 497

Ökning 1 507 16 000

Minskning -22 699 -11 186

utgående ack anskaffningsvärde 242 119 263 311

Ökningen avser medel som tillförts Almi Invest AB, dess dotterbo-
lag och SamInvest Mitt AB.

Medlen ska i huvudsak användas för att investera i  riskkapital.
Minskningen avser nedskrivning av fordringarna motsvarande 
kostnader för driften av riskkapitalverksamheten.

NOT 17  aNDRa lÅNGfRIsTIGa fORDRINGaR

Koncernen

2012 2011

Ingående anskaffningsvärde  1 221  3 217

Ökning  –   400

Omklassificering  – –

Minskning - 2 - 2 396

utgående ack anskaffningsvärde  1 219  1 221

NOT 18  uTlÅNING

Koncernen Moderbolaget

2012 2011 2012 2011

Rörelselån

Ingående värde  
lånefordringar*

5 217 652 5 463 205 5 217 232 5 462 385

Utlåning 1 813 114 1 733 986 1 813 114 1 733 986

Amorteringar -1 608 813 -1 619 780 -1 608 651 -1 619 380

Omklassificering av låne-
fordran till värdepapper

-7 004 -1 750 -7 004 -1 750

Avskrivningar -308 183 -370 175 -308 183 -370 175

Kapitaliserad ränta  1 898  3 793  1 898  3 793

Värdereglering lån i utländsk 
valuta

 4 425  4 156  4 425  4 156

utgående värde 
lånefordringar

5 113 089 5 213 435 5 112 831 5 213 015

Ingående reserv för befa-
rade låneförluster

-1 038 880 -1 043 478 -1 038 880 -1 043 478

Förändring av reserv för  
befarade förluster**

 29 264  4 598  29 203  4 598

utgående reserv för 
befarade förluster

-1 009 616 -1 038 880 -1 009 677 -1 038 880

Koncernen Moderbolaget

2012 2011 2012 2011

Utvecklingskapital/royalty

Nuvärde av förväntade fram-
tida royaltyinbetaln.*

 4 217  4 217

Lånefordringar netto, inklusi-
ve royalty

4 103 473 4 178 772 4 103 154 4 178 352

Räntefordringar 24 171 25 378 24 168 25 365

summa utlåning 4 127 644 4 204 150 4 127 322 4 203 717

* Royalty ingår numera i ordinarie utlåningsstock

** Almis kredithanteringssystem har bytts ut, därav utskiljs inte längre avsättningar 
och upplösningarav reserv för befarade förluster.

NOT 19  plaCeRINGaR

         Koncernen

Verkligt 
värde 
2012

Bokfört
värde
2012

Verkligt 
värde 
2011

Bokfört
värde 
2011

Likvidförvaltning 4 459  4 459  28 326 28 326

Bank- och Företagscertifikat  –  –  6 588 9 204

Obligationslån  –  –  –  – 

Fondandelar 1 597 319 1 491 328 1 214 492 1 193 368

Övriga värdepapper 24 975 25 075 75 588 77 350

Reservering  –  –  –  – 

summa 1 626 753 1 520 862 1 324 994 1 308 248

         Moderbolaget

Verkligt 
värde 
2012

Bokfört
värde
2012

Verkligt 
värde 
2011

Bokfört
värde 
2011

Likvidförvaltning  4 459  4 459  17 662  17 662

Bank- och Företagscertifikat  –  –  6 588 9 204

Obligationslån  –  –  –  – 

Fondandelar 1 584 365 1 478 839 1 202 419 1 181 424

Övriga värdepapper 24 975 25 075 73 295 75 075

Reservering  –  –  –  – 

summa 1 613 799 1 508 373 1 299 964 1 283 365

NOT 20  

föRuTBeTalDa KOsTNaDeR OCH upplupNa INTäKTeR

Koncernen Moderbolaget

2012 2011 2012 2011

Förutbetalda hyror 6 759 6 382 693 689

Räntefordringar värdepapper 784 2 384  –  – 

Övriga upplupna intäkter 36 103 45 713  –  – 

Övriga förutbetalda kostnader 9 503 2 553 990 943

summa 53 149 57 032 1 683 1 632
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NOT 21  sKulDeR TIll laNDsTING OCH KOMMuNeR

Skulder på 100 Tkr ska lösas 2015.

NOT 22  öVRIGa lÅNGfRIsTIGa sKulDeR

Koncernen Moderbolaget

2012 2011 2012 2011

Medel från EU, Tillväxtverket mfl, 
att användas som riskkapital i 
mindre och medelstora bolag.*

 602 481  629 679  –  – 

Stödområde B 17 274 19 017 17 274 19 017

Skuld till SEK för finansiering av 
exportlån.

 59 106  80 432  59 106  80 432

summa  678 861  729 128  76 380  99 449

*Medlen används främst till investeringar i form av riskkapital. en 
mindre del av medlen används normalt för den löpande driften av 
riskkapitalverksamheten. Då investeringar görs redovisas de under 
balansposten
”Andra långfristiga värdepappersinnehav”. Det redovisade värdet 
av investeringarna motsvaras av långfristiga skulder. I de fall medlen 
används för driftskostnader redovisas en intäkt under resultatposten 
”Anslag” och ingår i det som under not 5 specificeras som ”övriga 
anslag”. Den långfristiga skulden minskas med samma belopp som 

redovisas som en intäkt.

NOT 23  

upplupNa KOsTNaDeR OCH föRuTBeTalDa INTäKTeR

Koncernen Moderbolaget

2012 2011 2012 2011

Personalrelaterade poster 36 013 37 119 2 862 2 732

Övriga upplupna kostnader 14 068 11 503 3 789 1 785

Förutbetalda anslag 42 887 40 461 12 149 5 456

Övriga förutbetalda intäkter 1 979 5 416  –  – 

summa 94 947 94 499 18 800 9 973

 

NOT 24  aNsVaRsföRBINDelseR

Koncernen Moderbolaget

2012 2011 2012 2011

Tecknade garantier  36 552  36 227  36 552  36 227

Övriga ansvarsförbindelser  – 897  –  – 

summa  36 552  37 124  36 552  36 227

De utestående tecknade garantierna per den 2012-12-31 förväntas 
inte leda till några utbetalningar.

NOT 25  HyROR

Koncernen Moderbolaget

2012 2011 2012 2011

Årets kostnader för 
hyra av lokaler

26 959 26 368 2 879 2 632

Framtida hyreskostnader enligt 
ingångna avtal

Inom 1 år 33 483 25 928 9 681 2 446

Mellan 2 och 5 år 38 042 56 963 7 050 5 883

Över 5 år 791 2 401  –  – 

NOT 26  föRslaG TIll uTDelNING

Styrelsen föreslår, i likhet med tidigare år, att ingen utdelning läm-
nas till aktieägarna.
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Stockholm den 28 februari 2013

Åke Hedén Joakim Kärnborg eva Lindqvist
Styrelsens ordförande 

 

Agneta Mårdsjö  nicolas Hassbjer  Inga Thoresson-Hallgren    

 

 

 

Per-Arne norbäck  Göran Lundwall Ann-Louise Wester   
  Verkställande direktör 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 28 februari 2013

Deloitte AB

Jan Palmqvist

Auktoriserad revisor

Styrelsens och verkställande direktörens försäkran vid undertecknande av årsredovisnin-
gen år 2012.Vi försäkrar att årsredovisningen, såvitt vi känner till, är upprättad i överens-
stämmelse med god redovisningssed, att lämnade uppgifter stämmer med de faktiska 
förhållandena och att inget av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka 
den bild av bolaget som skapats av årsredovisningen. 



A L M I  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 1 2

REVISIONSBERÄTTELSE

93

Till årssTämmaN i almi FöreTagsparTNer aB

OrgaNisaTiONsNummer 556481-6204

rappOrT Om årsredOvisNiNgeN Och kONcerNredOvisNiNgeN

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för 
Almi Företagspartner AB för räkenskapsåret 2012-01-01–2012-12-31. Bolagets 
årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta 
dokument på sidorna 71–92.

styrelsens och verkställande direktörens ansvar för

årsredovisningen och koncernredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta 
en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt års-
redovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande 
direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och kon-
cernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel.

revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på 
grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards 
on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer 
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säker-
het att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter.

en revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om be-
lopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. revi-
sorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna 
för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revi-
sorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar 
årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att 
utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständig-
heterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna 
kontroll. en revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verk-
ställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av 
den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 
som grund för våra uttalanden.

uttalanden

enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprät-
tats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 
31 december 2012 och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga delar.

reVISIonSBerÄTTeLSe
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Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräk-
ningen för moderbolaget och för koncernen.

övriga upplysningar

revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 
2011-01-01–2011-12-31 har utförts av en annan revisor som i sin revisionsbe-
rättelse daterad 30 mars 2012 uttalade sig enligt standardutformning om denna 
årsredovisning.

rappOrT Om aNdra krav eNligT lagar Och aNdra FörFaTTNiNgar

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även ut-
fört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Almi Företagspartner 
AB för räkenskapsåret 2012-01-01– 2012-12-31.

styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bola-
gets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår 
revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträf-
fande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av 
årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder 
och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat 
om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat 
i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 
som grund för våra uttalanden.

uttalanden

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsbe-
rättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfri-
het för räkenskapsåret.

Stockholm den 11 mars 2013

Deloitte AB

Jan Palmqvist
Auktoriserad revisor
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REVISORS RAPPORT ÖVER ÖVERSIKTLIG 
GRANSKNING AV ALMI FÖRETAGSPARTNER ABs 
HÅLLBARHETSREDOVISNING

inledning

Vi har fått i uppdrag av företagsledningen i Almi Företags-
partner AB att översiktligt granska innehållet i Almi Före-
tagspartner ABs hållbarhetsredovisning för år 2012. Vår 
översiktliga granskning omfattar information avseende 
verksamhetsåret 2012. Vår granskning omfattar hållbar-
hetsavsnittet på sidorna 98–107 i Almi Företagspartner 
ABs årsredovisning. Det är styrelsen och företagsledning-
en som har ansvaret för det löpande arbetet inom miljö, 
arbetsmiljö, kvalitet, socialt ansvar och hållbar utveckling 
samt för att upprätta och presentera hållbarhetsredovis-
ningen i enlighet med tillämpliga kriterier. Vårt ansvar är 
att uttala en slutsats om hållbarhetsredovisningen grundad 
på vår översiktliga granskning.

den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med 
revr 6 Bestyrkande av hållbarhetsredovisning utgiven av 
Far. en översiktlig granskning består av att göra förfrågning-
ar, i första hand till personer som är ansvariga för upprättan-
det av hållbarhetsredovisningen, att utföra analytisk gransk-
ning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. 
en översiktlig granskning har en annan inriktning och en 
betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och 
omfattning som en revision enligt IAASBs standarder för re-
vision och kvalitetskontroll och god revisionssed i övrigt har. 
De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig gransk-
ning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säker-
het att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som 
skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. 
Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig gransk-
ning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats 
grundad på en revision har.

Vårt bestyrkande omfattar inte de textavsnitt märkta 
”Hållbarhet / case” på sidorna 100, 103 och 105 samt de 
antaganden som använts eller huruvida det är möjligt för 
företaget att uppnå framåtriktad information (såsom mål, 
förväntningar och ambitioner).

De kriterier som vår granskning baseras på är de delar av 
Sustainability reporting Guidelines G3, utgiven av The 
Global reporting Initiative (GrI), som är tillämpliga 
för hållbarhetsredovisningen, samt de redovisnings- och 
beräkningsprinciper som företaget särskilt tagit fram. Vi 
anser att dessa kriterier är lämpliga för upprättande av håll-
barhetsredovisningen.

Vår översiktliga granskning har, utifrån en bedömning av 
väsentlighet och risk, bl.a. omfattat följande:

a. uppdatering av vår kunskap och förståelse av Almi Fö-
retagspartner AB:s organisation och verksamhet 
b. bedömning av kriteriernas lämplighet och tillämpning 
avseende intressenternas informationsbehov
c. bedömning av resultatet av företagets intressentdialog
d. intervjuer med ansvariga chefer i syfte att bedöma om 
den kvalitativa och kvantitativa informationen i hållbar-
hetsredovisningen är fullständig, riktig och tillräcklig 
e. tagit del av interna och externa dokument för att be-
döma om den rapporterade informationen är fullständig, 
riktig och tillräcklig
f. analytisk granskning av rapporterad information
g. bedömning av företagets uttalade tillämpningsnivå 
avseende GrI:s riktlinjer
h. övervägande av helhetsintrycket av hållbarhetsre-
dovisningen, samt dess format, därvid övervägande av 
informationens inbördes överensstämmelse med tilläm-
pade kriterier.

slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit 
fram några omständigheter som ger oss anledningen att anse 
att hållbarhetsredovisningen inte, i allt väsentligt, är upprät-
tad i enlighet med de ovan angivna kriterierna.

Stockholm den 11 mars 2013

  Deloitte AB
  
 Jan Palmqvist Andreas Drugge
 Auktoriserad revisor                Specialistmedlem i Far  

TIll läsaRNa aV alMI föReTaGspaRTNeR aBs HÅllBaRHeTsReDOVIsNING
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ElisabEth Gauffin
Ordförande
Ledamot av styrelsen sedan 2008
Egenföretagare, Lantbrukare
Utbildning: Agronom
Född 1959
Andra styrelseuppdrag: KRAV

Ola asplund
Ledamot av styrelsen sedan 2004
Utredningschef vid IF Metall
Utbildning: Ekonomutbildning
Född 1953
Andra styrelseuppdrag: 
Rådet för Näringsliv och Utveck-
ling (UD), Governance Board 
School of Engineering – Blekinge 
Tekniska Högskola, Sekreterare i 
Industrikommitténs programgrupp 
för Industriell utveckling, KK-
stiftelsen (Stiftelsen för Kunskap 
och Kompetens)
Övrigt: Ledamot av IVA
(Kungl. Ingenjörsvetenskaps-
akademien)

stYRElsEn
per 2012-12-31

OLA ASpLuND

BERtIL tÖRSÄtER MAttIAS MOBERG

INGA tHORESSON-HALLGREN

MARIA MASOOMI

pER-ARNE NORBÄCK

ELISABEtH GAuFFIN

ANN-LOuISE WEStER

inGa thOREssOn-hallGREn
Ledamot av styrelsen sedan 2011
Enhetschef, departementsråd
Näringsdepartementet
Utbildning: Civilekonom
Född 1958
Andra styrelseuppdrag:
Visit Sweden AB

MaRia MasOOMi
Ledamot av styrelsen sedan 2007
Matentreprenör, mångfaldskonsult
och debattör. Produktutveckling 
inom livsmedelsindustrin,
utbildningar för sjukvårds- och 
storkökspersonal.
Utbildning: Dietist och kostekonom
Född 1965
Andra styrelseuppdrag:
Ung Företagsamhet

bERtil töRsätER
Ledamot av styrelsen sedan 2007
Regionutvecklingsdirektör
Utbildning: Byggnadsingenjör
och Fil. kand.
Född 1949
Andra styrelseuppdrag: 
Göteborgs Universitet, Innovatum  
Teknikpark, Sahlgrenska Science 
Park, Svenska Ostindiska Companiet,
Almi Företagspartner Väst AB,
Almi Invest Väst AB

Mattias MObERG
Ledamot av styrelsen sedan 2012 
Ämnesråd på Näringsdepartementet, 
enheten för entreprenörskap.
Utbildning: Jur kand.
Född: 1966
Andra styrelseuppdrag: 
Inlandsinnovation AB, 
Västnordenfonden

pER-aRnE nORbäCK
Personalrepresentant
Ledamot av styrelsen sedan 2011
Finansieringsrådgivare
Utbildning: Civilekonom,
teleingenjör
Född 1953
Andra styrelseuppdrag:
Personalrepresentant Almi Företags-
partner Stockholm Sörmland AB

ann-lOuisE WEstER
Ledamot av styrelsen sedan 2012
HR-ansvarig
Utbildning: Ekonomiutbildning
Född 1950 
Andra styrelseuppdrag: 
Personalrepresentant Almi Nord AB
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LARS LIMSEtH

MAtS pHILIpSSON StEN-ANDERS GuStAFSSON

MONICA ÅSMyR

GÖRAN LuNDWALL

LARS MÅRDBRANt

SARA WALLIN

ANNA HALLBERG

ANNA LuNDMARK LuNDBERGH

GöRan lundWall
Vd och koncernchef
Utbildning: Fil.kand. 
Samhällsvetarlinjen
med inriktning ekonomi
Född 1961
Styrelseuppdrag: 
Almi Företagspartner 
Stockholm Sörmland AB, 
IFS Rådgivning AB

anna hallbERG
Vice vd och finansdirektör
Utbildning: Ekonomi & juridik, 
Handelshögskolan i Göteborg
Född 1963
Styrelseuppdrag: 
Atrium Ljungberg AB, 
Högskolan Väst, 
Almi Företagspartner Skåne AB, 
Almi Företagspartner Uppsala AB, 
Almi Företagspartner Väst AB
Almi Invest AB, Almi Invest Väst AB, 
Start Invest AB

KOnCERnlEdninGEn

laRs liMsEth
Vd Almi Företagspartner  
Kalmar län AB
Utbildning: Civilekonom
Född 1958
Styrelseuppdrag: Connect Sydost, 
Västervik Utvecklingscentrum, 
Whisky4u Scandinavia AB 

laRs MÅRdbRant
Kommunikationsdirektör
Utbildning: Fil.kand. ekonomi med  
inriktning på marknadsföring
Född 1959

Mats philipssOn
Vd Almi Företagspartner 
Östergötland AB
Utbildning: Civilingenjör, 
Industriell ekonomi
Född 1962 
Styrelseuppdrag:  
Ordförande Framtidsfrön

stEn-andERs GustafssOn
Vd Almi Företagspartner Nord AB
Utbildning: Maskiningenjör och 
företagsekonom
Född 1950
Styrelseuppdrag: 
Uminova Innovation, 
Coompanion Västerbotten

saRa Wallin
Vd Almi Företagspartner Väst AB
Utbildning: Marknadsföring, 
ekonomi/controller och psykologi 
på Göteborgs Universitet 
och IHM Business School
Född 1971
Styrelseuppdrag: 
Börssällskapet, Nyföretagar-
centrum, Connect Väst, 
Gothenburg Research Institute

anna lundMaRK lundbERGh
Vd Almi Företagspartner 
Värmland AB
Utbildning: Utbildning inom 
ledarskap, förändringsarbete, 
marknadsföring, försäljning, juridik 
och ekonomi.
Född 1967
Styrelseuppdrag: Ordförande 
IUC Wermland AB

MOniCa ÅsMYR
Vd Almi Företagspartner 
Stockholm Sörmland AB
Utbildning: Ekonomi, HFU – Högre 
Företagsekonomisk Utbildning 
Industriell ekonomi Linköpings 
Universitet, Infra Service 
Management  KTH Executive School
Född 1955
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A
lmi som organisation påverkar omvärlden på 
olika sätt. Miljöpåverkan utgörs till exempel 
av inköp, energiförbrukning och tjänsteresor; 
social påverkan handlar främst om förutsätt-
ningar och villkor för Almis medarbetare; 

ekonomisk påverkan handlar om att få fram fler framgångs-
rika företag. 

Almis roll

Almi ska bidra till en hållbar utveckling i samhället. Dels 
genom att integrera hållbarhet i alla delar av den egna or-
ganisationen, dels genom att arbeta för att kundföretagen 
tar ansvar för en hållbar utveckling. I det senare fallet, i det 
dagliga arbetet med Almis kunder, finns den största möjlig-
heten för Almi att bidra. Det grundar sig på en övertygelse 
om att företagens långsiktiga konkurrenskraft och lönsamhet 
förutsätter ett korrekt ansvarstagande för hållbar utveckling. 
I det dagliga arbetet med Almis kunder beaktas därför frågor 
såsom lönsamhet, miljö, ledarskap, jämställdhet, mångfald 
och arbetsvillkor. 

Almis verksamhet ska ske under beaktande av ansvaret 
för en hållbar utveckling i samhället. Bland annat därför att 
det bedöms minska riskerna i finansieringsverksamheten. De 
kunder som tar ansvar för en hållbar utveckling anser vi har 
större möjligheter att bli konkurrenskraftiga och lönsamma. 

Inom ramen för Almis verksamhet sker påverkan på tre 
plan: det sociala, ekonomiska och miljömässiga.

•	 	Exempel	på	social	påverkan:	icke-diskriminering,	mång-
fald, jämställdhet, arbetsmiljö och ledarskap.

•	 	Exempel	på	ekonomisk	påverkan:	ökat	företagande,	väx-
ande företag.

•	 	Exempel	på	miljöpåverkan:	inköp,	energiförbrukning,	av-
fall, tjänsteresor, riktade kunderbjudanden inom miljöom-
rådet.

Två huvudområden

Utifrån Almis möjligheter att påverka den hållbara utveck-
lingen har strategin delats in i ett internt och ett externt 
perspektiv. Det externa perspektivet har namnet ”Hållbart 
företagande”, med det menas hur Almi arbetar för en håll-
bar utveckling i kundföretagen. Det interna perspektivet har 
namnet	”Ett	hållbart	Almi”,	med	det	menas	vad	Almi	gör	i	
den egna verksamheten för en hållbar utveckling.

Hållbart företagande

En	förutsättning	för	att	Almi	ska	bevilja	kredit	och	inves-
tera i företag är att företaget har en bärkraftig idé och po-
tential att bli framgångsrikt. De företag som inte integrerar 
hållbar utveckling i affärsidén får svårt att bibehålla konkur-
renskraften på lång sikt. 

Vid analys av företag ska hållbarhetsfrågor belysas. På 
så sätt tar Almi ett samhällsansvar för hållbar utveckling. 
Genom att beakta kundens ansvar för en hållbar utveckling 
minskar vi dessutom riskerna i vår egen finansieringsverk-
samhet. 

Almi bidrar även till en hållbar utveckling genom att fi-
nansiera företag vars affärsidé baseras på hållbar utveckling, 
till exempel företag som utvecklar teknik för effektivare en-
ergiförbrukning eller hållbar energiutvinning.

Hållbarhetsfrågor ska beaktas i alla rådgivningserbjudan-
den, oavsett om det gäller innovationsrådgivning, mentor-
skap eller något av Almis övriga erbjudanden. I detta lig-
ger att skapa förståelse för hur hållbarhetsfrågor påverkar 

Hållbart 
företagande 
på Almi
Utgångspunkten för Almis arbete med hållbar utveckling är att 
långsiktig konkurrenskraft och lönsamhet grundas på ett korrekt 
ansvarstagande inom ekonomisk, miljömässig och social hållbar-
het. Att vara ett hållbart företag innebär inte bara att arbeta så 
miljövänligt som möjligt. Det handlar lika mycket om att utveckla 
medarbetarna och att ta ett socialt ansvar.
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företagets långsiktiga bärkraft och konkurrenskraft. Här är 
Almis roll att väcka frågan och peka på nödvändigheten att 
hantera hållbar utveckling. 

Almis särskilda fokus på kvinnor och invandrare är ett 
annat sätt att bidra till hållbar utveckling. Av ägardirektiven 
framgår att Almi ska ha som mål att andelen kvinnor och 
företagare med invandrarbakgrund ska vara högre bland 
Almis kunder jämfört med den totala andelen bland företa-
garna och inom nyföretagandet som helhet. Utöver ägardi-
rektiven ger regeringen särskilda uppdrag till Almi. 

Under 2012 har Almi, tillsammans med forskningsin-
stitutet Swerea, bland annat tagit fram ett utbildnings- och 
självskattningsmaterial till Almis kunder. Materialet syftar 
till att skapa ett större intresse och en större förståelse för 
hur kunderna kan integrera hållbarhetsfrågor i sin affärs-
idé. Vidare har Almi genomfört ett antal seminarier runt 
om i landet inom området hållbarhet. De lärdomar som 
dragits handlar delvis om utmaningen att nå ut till de kun-
der som inte redan är väl införstådda i frågorna. Vidare har 
vi kunnat se att många kunder har ett hållbarhetstänk i sin 
verksamhet, men kan bli bättre på att kommunicera detta 
till sina kunder och intressenter. 

Under 2013 har de regionala dotterbolagen ett uppdrag 
att fortsätta genomföra seminarier inom ämnet hållbarhet. 
Detta tillsammans med andra regionala aktörer som verkar 
inom området. Vidare kommer Almi utveckla den externa 
webbsidan under 2013 och där kommer ett eget avsnitt om 
hållbarhet att finnas.

 
Ett hållbart Almi

Almis ambition är att vara en av Sveriges mest attraktiva 
arbetsgivare. Det förutsätter att vi kan möta högt ställda 
krav från potentiella arbetssökande, inte minst dagens nor-
mer för mångfald och socialt hänsynstagande. I det avse-
endet är det också viktigt att förvalta och utveckla medar-
betarnas kompetens, ett prioriterat område eftersom det 
har en omedelbar påverkan på kunderna. Medarbetare ska 
inte bara ha en gedigen kompetens kring sakområdet, utan 
också ha förmågan att förstå och möta kundernas behov. 
Lika viktigt är att alla medarbetare kan bemöta människor 
med	olika	bakgrund.	En	målsättning	är	att	medarbetarna	
ska spegla Almis kunder i så stor utsträckning som möjligt. 
I det avseendet fokuserar Almi främst på ålder, kön och 
etnicitet. Almi har en uttalad tolerans för att medarbetarna 
ska ha en bra balans mellan arbete och privatliv. 

Medarbetarundersökningar har gjorts regelbundet un-
der flera års tid. Resultaten följs upp noga och redovisas i 
styrelsen samt för alla medarbetare. Härigenom får Almi 
fortlöpande en indikation på vad som kan förbättras. 
Almi som organisation har en direkt miljöpåverkan ge-
nom de tjänsteresor som görs inom verksamheten. När 
omständigheterna så tillåter ska Almi-medarbetaren välja 
det färdsätt som har minst miljöpåverkan. Telefon- eller 
videomöte ska ersätta vanliga möten i de fall när det läm-

par sig. Som en del i att utveckla arbetet med hållbarhet är 
det Almis ambition att i framtiden kunna följa upp resor 
som utförs i tjänsten. 

För övrigt ska miljöarbetet vara en del av Almi-med-
arbetarens vardag. Det handlar till exempel om att mi-
nimera användningen av energi, vatten och råvaror samt 
om att minimera mängden avfall och användningen av 
miljöfarligt material på kontoren. 

Policyer

Almis arbete med hållbar utveckling utgår från ett antal 
koncerngemensamma policyer. Nedan följer exempel på 
några av dem:

•	 diskrimineringspolicy
•	 drog-	och	alkoholpolicy
•	 miljöpolicy
•	 mångfaldspolicy
•	 kommunikationspolicy
•	 rehabiliteringspolicy
•	 rekryteringspolicy

Intressentdialogen

Almi har många relevanta intressenter som har förvänt-
ningar på verksamheten. De som har störst påverkan och 
som Almi påverkar mest är identifierade som ägare, kun-
der, medarbetare, samarbetspartners, leverantörer och 
media. Det är viktigt att Almi är lyhörda för intressenter-
nas behov och att kan möta deras krav och samtidigt själva 
ställa rimliga krav på dem. Genom löpande dialoger med 
intressenterna säkerställer Almi att de har förväntningar 
som överensstämmer med vad Almi ska leverera.  Almi ver-
kar för en öppen dialog med intressenter vilket sker på en 
rad olika sätt och med olika syften.

Exempel på 
intressenter

Exempel på 
förväntningar

Exempel på 
dialog

Ägare Att verksamhetens 
mål uppnås.

Ägardirektiv, bolagsordning, lö-
pande rapportering, styrelse.

Kunder Att erbjudanden le-
vereras enligt upp-
satta ramar.

Personliga möten, webb, kund-
undersökning.

Medarbetare Dialog, utveckling, 
utbildning.

Medarbetarundersökning, ut-
vecklingssamtal, personalträf-
far, intranät.

Samarbetspart-
ners

Ökad nytta för kun-
der och ägare.

Möten, sponsoravtal, samarbe-
ten i projekt och aktiviteter.

Leverantörer Att leverera varor 
och tjänster.

Upphandlingar, möten.

Media Relevanta och in-
tressanta nyheter.

Pressmeddelanden, seminarier, 
nyhetsbyråer.
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När SolarWave startade 2009 var företagets grundtanke 
att	använda	grön	teknologi	för	att	förändra	världen.	Efter	
att ha identifierat tillgången till säkert vatten som ett stort 
U-landsproblem utvecklade SolarWave en kostnadseffektiv 
och miljömässigt hållbar vattenreningsutrustning.  

Bolaget konstaterade bland annat att rent vatten i dag är 
en bristvara för omkring en miljard människor. Samtidigt är 
det sedan länge känt att tillgång till rent vatten är en förut-
sättning för att undvika sjukdomar och minska barnadödlig-
het.	Enbart	i	Tanzania	dör	mer	än	35	000	människor	varje	
år som en direkt följd av vattenburna sjukdomar.  

SolarWave	finns	i	dag	i	Tanzania,	Uganda	och	Nigeria	
och företaget undersöker nu möjligheten att etablera sig i 
ytterligare länder.

– I jämförelse med andra lösningar är vår produkt kost-
nadseffektiv eftersom den bland annat i förhållande till sin 
höga reningskapacitet har ett rimligt pris, konstaterar Solar-
Waves vd, Johan Wennerberg.

Det är förstås också fördelaktigt ur ett ekonomiskt per-
spektiv att SolarWaves utrustning fungerar med de flesta 
typer	av	solceller	och	bilbatterier.	En	annan	viktig	skillnad	
mot andra lösningar är att det inte krävs någon omfattande 
infrastruktur för att använda produkten.

–	Eftersom	vattenreningsutrustningen	är	solcellsdriven	
behövs det varken elektricitet, vattenledningar eller vägar 

som ofta innebär ett problem om det saknas vid installation 
av vattenrening. Det enda som krävs är tillgång till en vat-
tenkälla och solljus.

SolarWave:s teknologi för rening av dricksvatten bygger 
på beprövad teknologi. Vattnet tas från floder och sjöar, el-
ler från befintliga borrhål och vattenledningar. Systemen 
säljs, installeras och drivs av SolarWave’s återförsäljare och 
dotterbolag i skolor, sjukhus och i byar på landsbygden i ut-
vecklingsländer. Företaget tillverkar utrustningen, stöttar 
de lokala aktörerna med utbildning, bygger serviceorgani-
sation och marknadsför produkterna.

– Det unika i produkten består av att den är paketerad i 
ett smidigt och lätthanterligt format, kombinerad med solel 
är den mycket användbar globalt.

SolarWave AB har idag ett femtiotal solcellsdrivna vat-
tenreningssystem utplacerade främst i Afrika, vilket i dags-
läget är den primära marknaden.

Den stora utmaningen som SolarWave nu står inför är 
att slipa på affärsmodellen, för att företaget ska lyckas sälja 
produkten till fler länder där behovet av säkert dricksvatten 
är	stort.	En	lovande	väg	dit,	som	SolarWave	nu	jobbar	med,	
är att genom en samarbetspartner handla med utsläppsrät-
ter av koldioxid. 

– Varje liter vatten som vi producerar spar 0,3 kilo ut-
släpp koldioxid som annars skulle uppstå när vatten kokas 
för att renas. Denna koldioxidbesparing kan säljas på mark-
naden för koldioxidutsläpp.  

För att förverkliga sin satsning har SolarWave finan-
sierat verksamheten genom bland annat ett lån från Almi  
GävleDala. Dessutom har Almi Invest Norra Mellansverige 
investerat i bolaget tillsammans med Midroc-koncernen 
och det privata investmentbolaget M3W Invest.

SolarWave aB

Vattenrening i 
miljöns tecken
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den så kallade frikretsen och omfattas inte av kollektivavtal  
eller LAS. Almi har genom sitt kollektivavtal möjlighet att vid 
uppsägning på grund av arbetsbrist erbjuda omställningsstöd 
via Trygghetsrådet. Under februari 2013 inkom en förhand-
lingsframställan om skadeståndsanspråk för brott mot MBL 
och detta kommer att förhandlas under mars 2013.

Jämställdhetsindex

Under 2009 utvecklade Almi ett ”Jämställdhetsindex” för 
att kunna följa utvecklingen när det gäller könsfördelningen 
inom de nedan redovisade områdena. Anledningen till in-
dexet är att Almi är övertygat om att en jämn könsfördelning 
direkt bidrar till en mer framgångsrik verksamhet. Indexet 
ger en lättillgänglig bild av hur det ser ut i koncernen och 
hur det interna utvecklingsarbetet för ökad jämställdhet 
påverkar inom olika områden. Det bygger på en skala med 
100 som högsta poäng, som uppnås när fördelningen mellan 
könen åt endera hållen ligger mellan 40 och 60 procent. 
Därefter är poängskalan fallande åt båda hållen, det vill 
säga när andelen män eller kvinnor ligger utanför interval-
let 40 till 60. För 2012 låg jämställdhetsindexet på 90 (90) 
för koncernen.

Almi och miljön

Almis totala energiförbrukning för 2012 uppgick till 2 027 
(2 307) MWh. Siffran omfattar el, uppvärmning och kyla. 
Elförbrukningen	 stod	 för	 742	 (763)	 MWh,	 medan	 upp-
värmning	och	kyla	utgjorde	1	285	(1	544)	MWh.	Andelen	
förnyelsebar energi bedöms för 2012 vara densamma som 
för	2011,	76%.	Med	Almi-kontorens	totala	yta	på	16	570	 
(17 169) kvadratmeter, är den genomsnittliga energiför-
brukningen 127 (134) kWh/kvm och år. Den totala ener-
giförbrukningen gav upphov till utsläpp av 199 (226) ton 
koldioxid baserat på föregående års omräkningsfaktor.

Ramverk för hållbarhetsredovisningen

Som ramverk för hållbarhetsredovisningen tillämpas tredje 
generationen av Global Reporting Initiatives (GRI) riktlin-
jer G3 (www.globalreporting.org). Dessa riktlinjer är allmänt 
vedertagna bland större företag och tillämpning av G3 för-
bättrar jämförbarheten med andra företag.

Enligt	GRIs	riktlinjer	för	hållbarhetsrapportering	ska	
bolag ange till vilken nivå organisationen följer riktlinjer-
na. Almi Företagspartner AB har valt att för 2012 tillämpa 
nivå C+. Redovisningen avser endast Almis egen verksam-
het, det vill säga koncernen som omfattar moderbolaget 
och samtliga dotterbolag. Almi utför en självutvärdering 
gentemot GRIs riktlinjer G3. Deloitte AB har översiktligt 
granskat Almis hållbarhetsredovisning samt genomfört ni-
vågranskning. Vår egen bedömning är att hållbarhetsredo-
visningen uppfyller kraven för tillämpningsnivå C+, vilket 
även bekräftas av Deloitte AB.

 
Om Almis redovisning av hållbarhetsarbetet

Hållbarhetsredovisningen är en del av Almis årsredovis-
ning som publiceras både i tryckt form och på www.almi.
se. I hållbarhetsredovisningen finns en GRI-korsreferenslista 
som redovisar vilka indikatorer vi rapporterar och var infor-
mationen går att hitta. Se sidan 106–107.

Almis årliga hållbarhetsredovisning följer samma redo-
visningscykel som årsredovisningen och avser samma pe-
riod, det vill säga helåret 2012.

Vd har det yttersta ansvaret för upprättandet av hållbar-
hetsredovisningen.	En	arbetsgrupp	under	ledning	av	eko-
nomichefen arbetar med redovisningen och stödjer organi-
sationen med utveckling och uppföljning av redovisningen.

Ambitionen är att redovisningen är så fullständig som 
möjligt samt omfattar och beskriver verksamheten mest  
betydelsefulla påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv, såsom 
definierats i hållbarhetsstrategin och de två huvudområ-
dena för hållbarhetsarbetet. 

För mer information om Almis arbete för en hållbar ut-
veckling, vänligen ring hållbarhetsansvaring 08-709 89 30.

Kollektivavtal

Samtliga medarbetare omfattas av kollektivavtal, vilket 
innebär en minsta varseltid på en månad. Vd:ar tillhör 

2012 2011   2010

Resultat på koncernnivå % Poäng % Poäng % Poäng

Kvinnor i styrelser 48 100 43 100 39 80

Kvinnor i ledning 48 100 48 100 38 80

Kvinnor i arbete 
mot kund 47 100 44 100 43 100

Beviljade lån kvinnor 31 60 33 60 33 60

Rådgivningsinsatser
kvinnor 43 100 43 100 41 100

Startade företag kvinnor 37 80 39 80 40 100

index 90 90 86

Jämställdhetsindex

Almis ekonomiska värdeskapande

1 januari – 31 december, Tkr

skapat och levererat direkt 
ekonomiskt värde 2012 2011

Direkt skapat ekonomiskt värde

Intäkter 980 140  992 566

Levererat ekonomiskt värde

Rörelsekostnader - 250 135 - 226 253

Personalkostnader - 375 096 - 368 246

Betalning till finansiärer –  – 

Skatter* – –

Resultat direkt ekonomiskt värde  354 909  398 067

*ALMI Företagspartner och dess dotterbolag är enligt Inkomstskattelagen 
IL 7:16 frikallat från skattskyldighet för all annan inkomst än inkomst av nä-
ringsverksamhet som hänför sig till innehav av fastighet. Det är anledningen 
till de låga skattekostnaderna. Skattekostnaderna är hänförliga till dotterdot-
terföretag som inte är skattebefriade. 
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Företaget grundades:  
2008

Antal anställda: 54

Omsättning 2012:  
82 miljoner kronor

Almi Västs insats:  
företagslån

HållBart företagande 
är en del av almiS ryggrad. 
därför Har en HandBok tagitS 
fram i ämnet, anpaSSad för 
Småföretagare.

– Det går inte att driva ett företag i 
dag utan att vara medveten om håll-
barhet, säger Marie Ahlgren, chef  för 
affärsrådgivning.

Almi arbetar med hållbart  
företagande på två sätt – dels genom 
att se över det som görs internt kring 
energibesparingar och liknande, dels 
genom att hjälpa kunderna att bli 
mer hållbara.

Våren 2012 lanserade Almi en handbok och ett verktyg för 
självskattning	gällande	hållbart	företagande.	15	olika	områ-
den gås igenom. Fokus ligger på såväl social, miljömässig som 
ekonomisk hållbarhet. Materialet har tagits fram av forsk-
ningsinstitutet Swerea och anpassats för Almis kundföretag.

Förutom de uppenbara vinsterna för vår miljö finns  
stora ekonomiska intressen för företagen, enligt Marie.

– Det är mycket viktigt för småföretagare att ta initiativ 
och vara proaktiva inom hållbarhet.  Det handlar både om 
nya möjligheter på marknaden och kostnadsbesparingar, helt 
enkelt om möjligheter att överleva som företag. Följer du inte 
med i utvecklingen kommer du att bli överkörd när din affärs-
modell blir passé, säger hon.

Svårigheterna för de företagare som vill börja jobba med 
hållbarhet är dels att förstå vilka bra saker som redan görs, dels 
dra nytta av dem. Och så måste man veta var man ska börja.

– Ämnet kan kännas väldigt brett och komplext. Det är 
därför vi har tagit fram det här materialet, för att göra det lite 
enklare. Knepet är att börja med små steg, att stycka elefanten 
i mindre bitar, säger Marie.

Företagarna kan också ta hjälp av Almis självskattnings-
verktyg. Under en rad rubriker ställs frågor om vad företaget 
gör och inte gör i dagsläget.

– Många gör sannolikt mycket, men utan att synliggöra det 
för sina kunder. Handboken kan vara en hjälp för att komma 
vidare i arbetet. Jag tycker att företagaren ska välja ett område 
att bli bättre på, inte försöka göra allt samtidigt, säger Marie.

Materialet är uppskattat och har använts på en rad semina-
rium runt om i landet. Flera Almi-bolag arbetar med hållbart 
företagande i regionala projekt. Almi Nord jobbar med ”Det 
klimatsmarta företaget”, ett projekt med fokus på energibespa-
ring. I Jönköping drivs ”Det gröna affärssprånget” som vänder 
sig till företag som, med miljö som argument, vill ”förfina sina 
affärserbjudanden och sin lönsamhet”.

Under början av 2013 läggs materialet även ut på Almis 
webbplats för att vara lättillgängligt för kunderna.
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ad infinitUm

SAMLAR 
IN OCH 
HÅLLER	
RENT
Entreprenörsbolaget	AD	Infinitum	Re-
cycling AB har på fyra år vuxit till ett av 
Sveriges största insamlingsföretag när 
det gäller förpackningar från återvin-
ningsstationer. Hittills har Infinitum 
också vunnit städentreprenaden i 63 
kommuner, vilket innebär ansvar för att 

hålla snyggt och rent på området kring 
containrarna.	Ett	tredje	ben	är	skräd-
darsydda källsorteringslösningar för ex-
empelvis tryckerier, kontor, handel, in-
dustrier, postorder och logistikföretag.

När Patrik Högström och Morgan 
Larsson våren 2008 sa upp sig från Ste-
na Recycling hade de 30 års samlad er-
farenhet från återvinningsbranschen. 
Kreditbehovet var sju miljoner kronor 
för att förvärva fastighet och köpa en 
begagnad balpress. Både banken och 
Almi ställde upp.

– Jag kände direkt ett stort förtro-
ende för Patrik och Morgan. De kan 
branschen och hade med sig ett stort 
kontaktnät. Mer rätt personer för 
uppgiften kunde man inte hitta, säger 
Jörgen Njord, finansieringsrådgivare 
på Almi.

Redan på hösten samma år vann 
de anbudet på hela förpacknings- 
insamlingen i delar av Västra Göta-
land samt Jönköpings län. På den ny-
inköpta industritomten utanför Borås 
finns komprimeringsanläggningen på 
plats för att bearbeta materialet inn-
an det levereras till slutförbrukare 
för återvinning. Parallellt började de 
bägge entreprenörerna att kontakta 
företag i närområdet med erbjudande 
om att tillhandahålla all utrustning 
som kunderna behöver för att sortera 
sitt avfall och återvinningsmaterial. 
Infinitum står sedan för upphämtning 
av alla flak, kärl eller containrar. Till-
sammans med kunderna utvecklar 
Infinitum också anpassade källsorte-
ringsmanualer och utbildningar.

– Från början var det bara Morgan 
och jag som körde traktor och satte 
igång klockan fem på morgonen för att 
vid åttatiden byta om till finare kläder 
och	 besöka	 företagen.	 Idag	 är	 vi	 54	 
anställda, berättar Patrik.

På våren 2009 ansökte entreprenö-
rerna om ett till Almi-lån för att starta 
en ny balningsanläggning i Vaggeryd.

Vi är enormt tacksamma för den 

hjälpen vi fått. Jörgen har under hela 
resans gång visat ett väldigt intresse 
och engagemang. Han har bjudit in 
till möten och ställt upp som bollplank 
inför anbudsförfarande. Vi har haft 
stor nytta av hans och Almis kloka 
synpunkter.

Hösten 2010 vann Infinitum sitt 
hittills överlägset största anbud, näm-
ligen insamlingen av pappersförpack-
ningar i Stockholm stad och norra 
Stockholms	 län.	 Efter	 att	 ha	 vunnit	
ytterligare anbud är bolaget sedan 
maj 2012 också entreprenör på plast- 
och metallförpackningar, och den här 
gången gällde det samtliga tre mate-
rialslag i hela Stockholms län. Sedan 
två år tillbaka har Patrik och Morgan 
dessutom ansvaret för glasinsamling-
en i Kalmar län.

– Vi är stolta över att ha lyckats be-
hålla och förlänga samtliga avtal ytter-
ligare ett par år framöver. För närva-
rande tömmer vi 36 000 containrar per 
månad och är därmed ansvariga för 
insamlingen från närmare 3 miljoner 
invånare, säger Patrik. 

I Stockholm äger företaget nu 12 
insamlingsbilar och i Borås och Jönkö-
pingsområdet köper Infinitum trans-
porttjänsten av underentreprenörer. 

– Infinitum har lyckats etablera sig 
rejält i en bransch som tidigare var 
mycket konservativ. Genom att vara 
konkurrenskraftiga i pris och dessutom 
sköta sina åtaganden väldigt bra, har 
de lyckats vinna anbud efter anbud, 
säger Jörgen.

När det gäller städentreprenaden 
lägger företaget sig vinn om att besö-
karna på återvinningsstationerna ska 
uppleva platsen så ren och snygg som 
möjligt. I uppdraget ingår även snöröj-
ning och halkbekämpning.

– Infinitum är förstås en given Ga-
sell. De uppfyller alla kriterier med råge 
och har vuxit med 700 procent från för-
sta till fjärde året, säger Jörgen.
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Anställningsform Kvinnor Män Summa

Tillsvidareanställda,  
vid årets slut

234 210 444

Visstidsanställda,  
vid årets slut

26 15 41

summa 260 225 485

anställningsform 
omvandlat till % Kvinnor Män summa

Tillsvidareanställda,  
vid årets slut

90,0 93,3 91,5

Visstidsanställda,  
vid årets slut

10,0 6,7 8,5

100,0 100,0 100,0

Personalomsättning, % 11,0 12,4 11,7

personal fördelat på  
heltid och deltid Kvinnor Män totalt

Heltid 215 197 412

Deltid 45 28 73

summa 260 225 485

omvandlat till %

Heltid, vid årets slut 82,7 87,6 84,9 

Visstid, vid årets slut 17,3 12,4 15,1

100,0 100,0 100,0

personal fördelat  
efter ålder Kvinnor Män totalt

Under 30 år 10 7 17

30 - 39 år gamla 50 36 86

40 - 49 år gamla 99 62 161

50 - 59 år gamla 67 70 137

60 år eller äldre 34 50 84

summa 260 225 485

Personal fördelat efter ålder

Under 30 år, 3,5 %
30–39 år, 17,7 %
40–49 år, 33,2 %
50–59 år, 28,2 %
60 år eller äldre, 17,3 %

styrelseledamöter  
fördelat efter ålder Koncernen

 Omvand-
lat till %

Under 30 år 1 0,5 

30–50 år gamla 49 26,6 

Över 50 år gamla 134 72,8 

summa 184 100,0 

sjukfrånvaro 
koncern, % Kvinnor Män totalt

Kort 1,11 0,62 0,87 

Lång 1,52 0,18 0,86 

totalt 2,63 0,80 1,72 

Energiförbrukning kwh

andel 
förnyelse-

bart, %1)

CO2-
utsläpp, 

ton1)

El 742 195 58

Uppvärmning + kyla 1 284 900 85 

totalt 2 027 095 76 198,6

Total yta kvm 16 570

Kwh/kvm 126,9

Timmar utbildning och 
seminarier i snitt per 
medarbetare 

58

SAMMANSTäLLNING	Av	UppGIfTER

1)  Baserat på samma andel förnyelsebar energi och  
samma omräkningsfaktor som 2011.
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Ocean Harvesting Technologies AB utvecklar en patenterad 
innovation för utvinning av förnyelsebar elenergi från havs-
vågor. Företaget med bas i Karlskrona är ledande i bran-
schen när det gäller tekniken för att jämna ut de extremt 
stora fluktuationer som förekommer i den energi som fångas 
upp från vågrörelserna. I höstas beslutade styrelsen att byta 
strategi och satsa på sitt unika energiutjämningssystem, i 
stället för att lägga krutet på att utveckla en komplett våg-
kraftsanläggning. Fokus ligger nu på att hitta affärsmöjlighe-
ter med andra vågkraftsföretag.

– Utjämningen är vår kärnteknologi och vi väljer nu att 
fokusera på den för att snabbare kommersialisera vår pro-
dukt. Genom att samarbeta med andra vågkraftbolag istället 
för att konkurrera med dem bräddar vi våra affärsmöjlighe-
ter, säger vd och grundare Mikael Sidenmark.

Almi har funnits med i bilden från start. I början hand-
lade det om att hjälpa till med patentansökningar. 

– Det var också Almi som kopplade ihop oss med kon-
sultföretaget Avalon Innovation. På så vis fick vi snabbt en 
proffsig utvärdering av tekniken. 

I nästa steg stöttade Almi med innovationslån och under 
resans gång har Almi också förmedlat produktutvecklingsbi-
drag från Nutek.

– Det stöd vi fick från Almi i ett tidigt skede var mycket 
viktigt för att lyckas attrahera riskkapital, säger Mikael. 

Mats Melander, finansieringsrådgivare på Almi har en 
stor tilltro till affärsidén och till företagsledningen 
på Ocean Harvesting.

– Det har ett fantastiskt tekniskt kunnande och 
tillsammans med de mycket kompetenta investe-
rarna tror jag att de har stora möjligheter att lyckas. 
Den tydliga miljöprofilen på tekniken har också va-
rit avgörande för Almis medverkan.

Tekniken har utvecklats i samarbete med utvalda teknikle-
verantörer, utvecklingspartners och forskningsinstitutioner. 
Ocean Harvesting har också haft ett strategiskt samarbete 
med	den	tyska	energijätten	E.ON	som	har	stöttat	bolaget	
med finansiering och en grundlig riskanalys av tekniken, vil-
ket ledde till flera förbättringsförslag. 

Vågkraft är en enorm resurs av oexploaterad förnyelsebar 
energi. Men än så länge är kostnaderna alldeles för höga 
för att tekniken ska kunna konkurrera med andra energislag. 

– För att snabba på kommersialiseringen behövs en högre 
grad av samarbete mellan vågkraftsbolagen och att fler 
väljer att fokusera på sina kärnteknologier. Vågkraften har 
en enorm potential att kunna erbjuda förhållandevis jämn 
och förutsägbar elproduktion till låg kostnad på sikt, säger  
Mikael.

Ocean Harvestings trumfkort är en patenterad transmis-
sionslösning där ett lod används för energiutjämning, för att 
sänka	elproduktionskostnaden	och	förbättra	elkvalitén.	Efter-
som vågornas storlek, längd och hastighet varierar hela tiden 
kan toppeffekten vara mer än tio gånger högre än genom-
snittseffekten. Kostnaden för ett vågkraftverk står i proportion 
till toppeffekten medan intäkterna står i proportion till ge-
nomsnittet, det vill säga den energi som produceras över tid. 
Genom att jämna ut energifluktuationerna så tidig som möj-
ligt i systemet kan vågkraftsverket utnyttjas bättre. Kostnaden 
för systemet blir lägre och energiproduktionen förbättras. 

– Med vår teknik kan toppeffekter som är tio 
gånger högre än vågraftverkets maxeffekt fångas 
in, mellanlagras i lodet och sedan omvandlas till 
elenergi över tid. Med tanke på att det saknas an-
dra bra lösningar för energiutjämning på mark-
naden ser vi att affärsmöjligheterna är väldigt 
goda, säger Mikael.  

oCean HarveSting

Vågkraften 
dundrar in

Företaget 
grundades: 2007

Antal anställda: 4

Almi Blekinges  
insats: Innovations-
lån, produkt- 
utvecklingsbidrag.

HÅLLBARHEt /  CASE
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2.2 Viktigaste produkterna och tjänsterna 13

2.3 Organisationsstruktur 13, 60, 72

2.4 Lokalisering av organisationens huvudkontor 85

2.5 Länder där verksamheten drivs Verksamheten bedrivs endast i Sverige

2.6 Ägarstruktur och företagsform 12

2.7 Marknader som organisationen är verksam på 12, 61–70

2.8 Organisationens storlek 6–7, 17–18, 41–42, 48, 
75–77, 101, 104

2,9 Västenliga förändringar under redovisningsperioden 72

2.10 Erhållna utmärkelser och priser under 
redovisningsperioden. 

Almi har inte mottagit några hållbarhetsrelaterade priser 

standaRdindiKatORER                                                                                                                      sida Kommentar
3 information om redovisningen

Redovisningsprofil

3.1 Redovisningsperiod 101

3.2 Datum för publicering av senaste redovisning Senaste hållbarhetsredovisningen publicerades i mars 2012 
som en del av årsredovisningen 2011

3.3 Redovisningscykel 101

3.4 Kontaktperson för frågor angående redovisningen 101 Hållbarhetsansvarig 08-709 89 30

Redovisningens omfattning och avgränsning

3.5 Processer för definition i redovisningen 101

I arbetet med att ta fram hållbarhetsredovisningen har GRIs 
vägledning för att definiera innehållet i redovisningen samt 
tillhörande principer om väsentlighet, kommunikation med 
intressenterna, hållbarhetssammanhang och fullständighet 
tillämpats

3.6 Redovisningens avgränsningar 101

3.7 Begränsningar i redovisningens omfattning 101

3.8 Princip för redovisning av dotterbolag och 
utlokaliserade verksamheter 101 Hållbarhetsredovisningen omfattar de enheter som ingår i 

Almis koncernredovisning. De redovisas till 100 %

3.10 Förklaring till korrigeringar från tidigare rapporter 101

Inga väsentliga förändringar i omfattning, avgränsningar 
eller mätmetoder jämfört med tidigare år har gjorts förutom 
beräkningsgrund för koldioxidutsläpp där föregående års 
omställningsfaktor använts

3.11 Väsentliga förändringar i omfattning, avgränsning 
eller mätmetoder jämfört med tidigare år 101 Vid uppskattning av andel förnyelsebar energi har beräk-

ningsunderlag från föregående år använts

Innehållsförteckning enligt GRI

3.12 GRI-tabell 106–107 Publiceras på Almis hemsida www.almi.se under rubriken 
Hållbarhetsredovisning

Nedanstående förteckning återger referenser till de GRI-indikatorer 
som Almi valt att redovisa inom ramen för denna hållbarhetsredo-
visning. Sidhänvisningar avser Almis årsredovisning 2012 som finns 
tillgänglig på almi.se.

x  fullständigt rapporterade enligt GRis indikatorprotokoll
O  delvis rapporterade enligt GRis indikatorprotokoll
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standaRdindiKatORER                                                                                                                      sida Kommentar
4 styrning, åtaganden och intresserelationer

Styrning

4.1 Styrningsstruktur
Bolagsstyrningsrapport 
www.almi.se/om-almi/

Bolagsstyrning

4.2 Styrelseordförandens roll 96

4.3 Oberoende eller icke-verkställande styrelseledamöter
Bolagsstyrningsrapport 
www.almi.se/om-almi/

Bolagsstyrning

4.4 Aktieägarnas och medarbetarnas möjligheter att 
lämna förslag etc till styrelsen

Bolagsstyrningsrapport 
www.almi.se/om-almi/

Bolagsstyrning

I styrelsen sitter arbetstagarrepresentanter som säkerstäl-
ler att de anställdas intressen tas tillvara och de kan också 
framföra personalens synpunkter avseende arbetsvillkor 
med mera

4.14 Intressentgrupper som organisationen har 
kontakt med 99

4.15 Identifiering och urval av intressenter 99
Genom analys och diskussion har vi identifierat att våra 
viktigaste intressenter är kunder, medarbetare, ägare, leve-
rantörer, regionala aktörer, media och samarbetspartners

EKOnOMisK pÅVERKan sida Kommentar
Ekonomiska resultat

EC1 x Genererat och distribuerat ekonomiskt värde 75–84, 101

EC3 x Omfattningen av förmånsbestämda åtaganden 87 Redovisning av pensioner och andra förmånsbestämda 
åtaganden sker enligt svensk redovisningslagstiftning

EC4 x Väsentligt finansiellt stöd från det allmänna 73, 86 Anslag redovisas i not 5 

EC9 x Förståelse om och beskrivning av betydande indirekta 
ekonomiska effekter 98–104

MilJö sida Kommentar
Energi

EN4 x Indirekt energianvändning per primär energikälla 101, 104

Koldioxid ekv. beräkningar 2012 för el och kyla är baserat 
på emissionfaktor för Nordisk elmix. För fjärrvärme har 
Svensk fjärrvärmes beräkningsverktyg "Miljövärden 2010" 
använts för beräkning av emissionfaktor för koldioxid ekv. 
beräkningar då merparten av Almis kontor är uppvärmda av 
fjärrvärme. Procentandelen förnyelsebar energi baseras på 
Nordisk producerad el, 58 procent enligt Energimyndigheten. 
För fjärrvärme har procentandelen förnyelsebar energi tagits 
fram genom Svensk fjärrvärmes beräkningsverktyg 

EN16 x Totala direkta och indirekta utsläpp av 
växthusgaser, i vikt 101, 104

sOCial pÅVERKan sida Kommentar
Medarbetare, anställning

LA1 x Total personalstyrka 104

LA2 x Personalomsättning 104

Almi redovisar inte personalomsättning uppdelat på 
åldersgrupp eftersom denna information inte samlas in. 
Uppdelning per region sker ej eftersom det kan härledas till 
enskild individ

LA4 x Procent av personalstyrkan som omfattas av 
kollektivavtal 101

LA5 x Minsta varseltid angående förändringar i 
verksamheten 101

LA7 O Omfattningen av skador, arbetsrelaterade sjukdomar 
och olyckor, förlorade arbetsdagar 104

Almi redovisar kort- och långtidssjukfrånvaro. Almis 
verksamhet är av sådan natur att skadekvot inte är 
väsentligt att redovisa

LA10 O Genomsnittligt antal utbildningstimmar 104
Almi verkar för att alla medarbetare ska ha samma möjlig-
het till utbildning varför redovisning inte sker fördelat på 
personalkategori

LA13 O Sammansättning av styrelse och ledningsgrupp 
baserat på mångfaldsindikatorer 87–88, 96–97 Uppföljning görs endast nedbruten på kön och åldersgrupp

pROduKtansVaR sida Kommentar
Produktansvar

PR5 O Rutiner för kundnöjdhet, inklusive resultat av 
kundundersökningar 6–7
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Vår vision är att skapa möjligheter för alla 
bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. 

Målet är att � er innovativa idéer kommer-
sialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga 

företag startas och utvecklas samt att fler fö-
retag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt.

Almi Företagspartner AB 
Box 70394, 107 24 Stockholm 
Besöksadress Klarabergsviadukten 70
Tel 08-709 89 00 Fax 08-406 03 00
info@almi.se

Almi Företagspartner Blekinge AB 
Ronnebygatan 46, 371 33 Karlskrona 
Tel 0455-33 51 00 Fax 0455-807 86
info.blekinge@almi.se

Almi Företagspartner Gotland AB 
Donners Plats 1, 621 57 Visby 
Tel 0498-20 22 00 Fax 0498-20 22 15
info.gotland@almi.se

Almi Företagspartner GävleDala AB 
Forskargatan 3, 781 70 Borlänge 
Besöksadress Teknikdalen
Tel 0243-48 88 50 Fax 0243-190 91 

Box 1399, 801 38 Gävle 
Besöksadress Nygatan 12
Tel 026-66 36 60 Fax 026-66 36 70

Badstugatan 2, 792 32 Mora
Tel 0243-48 88 50
info.gavledala@almi.se

Almi Företagspartner Halland AB 
Slottsmöllan, 302 31 Halmstad 
Tel 035-15 38 00 Fax 035-15 38 01
info.halland@almi.se

Almi Företagspartner Jönköping AB 
Klubbhusgatan 13, 553 03 Jönköping 
Tel 036-30 65 00 Fax 036-30 65 10
info.jonkoping@almi.se

Almi Företagspartner Kalmar län AB 
Hantverksgatan 1, 572 30 Oskarshamn 
Tel 0491-858 00 Fax 0491-841 84
info.kalmar@almi.se

Almi Företagspartner Kronoberg AB 
Box 1501, 351 15 Växjö 
Besöksadress Kungsgatan 10 
Tel 0470-230 40 Fax 0470-279 37
info.kronoberg@almi.se

Almi Företagspartner Mitt AB 
Metropol, Universitetsallén 32 
851 71 Sundsvall
Tel 060-16 35 60

Box 656, 831 27 Östersund
Besöksadress Prästgatan 39 
Tel 063-57 11 00 Fax 063-57 11 40

Sankt Olavs väg 33, 830 13 Åre
Tel 063-57 11 00

Box 84, 871 22 Härnösand
Besöksadress Nybrogatan 13
Tel 0611-55 78 00 Fax 0611-55 78 01

Box 866, 891 18 Örnsköldsvik
Besöksadress ARKEN, Lasarettsg 3, Plan 5
Tel 0660-26 68 90 
info.mitt@almi.se

Almi Företagspartner Mälardalen AB 
Stora Gatan 16, 722 12 Västerås 
Tel 021-10 78 10 Fax 021-10 78 39

Köpmangatan 23-25, 702 23 Örebro
Tel 019-17 48 00 Fax 019-17 48 30
info.malardalen@almi.se 

Almi Företagspartner Nord AB 
Box 1027, 901 20 Umeå 
Besöksadress Renmarkstorget 5D 
Tel 090-10 07 70 Fax 090-12 86 96

Box 905, 971 27 Luleå 
Besöksadress Köpmangatan 42
Tel 0920-379 00 Fax 0920-609 22

Trädgårdsgatan 13-15, 931 31 Skellefteå
Tel 0910-71 15 80 Fax 0910-77 85 90
info.nord@almi.se

Almi Företagspartner Skåne AB 
Baltzarsgatan 22, 211 36 Malmö 
Tel 040-660 39 00 Fax 040-23 44 05

Kullagatan 3, 252 20 Helsingborg
Tel 042-26 90 10 Fax 042-26 90 19

V. Storgatan 51A, 291 31 Kristianstad
Tel 044-18 74 00 Fax 044-18 74 09

Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB 
Box 6198, 102 33 Stockholm 
Besöksadress Drottninggatan 97 
Tel 08-458 14 00 Fax 08-33 01 04
info.stockholm@almi.se

Västra Kvarngatan 62, 611 32 Nyköping
Tel 0155-45 10 70 Fax 0155-45 10 77

Munktell Science Park
Portgatan 3, 633 42  Eskilstuna
Tel 016-541 10 90 Fax 016-541 10 99

Vingåkersvägen 18, 641 51 Katrineholm
Tel 0150-36 10 60 Fax 0150-48 87 70
info.sormland@almi.se

Almi Företagspartner Uppsala AB 
Dragarbrunnsgatan 35, 753 20 Uppsala 
Tel 018-18 52 00 Fax 018-18 52 10
info.uppsala@almi.se

Almi Företagspartner Värmland AB 
Box 356, 651 08 Karlstad 
Besöksadress Lagergrens gata 2 
Tel 054-14 93 50 Fax 054-18 92 78
info.varmland@almi.se

Almi Företagspartner Väst AB 
Box 8794, 402 67 Göteborg 
Besöksadress Maskingatan 5 
Tel 031-779 79 00 Fax 031-779 06 85

Olovsholmsgatan 32, 506 34 Borås
Tel 033-20 68 00 Fax 033-20 68 01

Box 133, 541 23 Skövde
Besöksadress Kanikegränd 3B 
Tel 0500-44 62 00 Fax 0500-44 62 01

Nohabgatan 12, 461 29 Trollhättan
Tel 0520-894 00 Fax 0520-894 01
info.vast@almi.se

Almi Företagspartner Östergötland AB 
Box 1224, 581 12 Linköping 
Besöksadress Platensgatan 29 
Tel 013-20 07 00 Fax 013-31 35 34
info.ostergotland@almi.se

almi.se

almi företagspartner ab
World trade Center Klarabergsviadukten 70, hus a, plan 3

box 70394, 107 24 stockholm
almi.se
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