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Utredning för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar
(UD 2018:01)
Almi Företagspartner AB (Almi) har beretts tillfälle att yttra sig över Utredningen för ett
effektivt offentligt främjande av utländska investeringar.
Almis verksamhet består huvudsakligen av en kombination av affärsutveckling, lån och
riskkapital. Målgruppen är små och medelstora företag med tillväxtpotential med säte i
Sverige. Almis verksamhet ska stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för en
hållbar tillväxt samt medverka till att konkurrenskraftiga, och därmed hållbara, små och
medelstora företag utvecklas och blir fler.
Utredningen konstaterar att utländska investeringar är ett brett begrepp som innefattar olika
typer av investeringar så som nyetableringar, fusioner och förvärv, samarbetsavtal och
investeringar i forsknings- och innovationssamarbeten liksom expansionsinvesteringar. Almi
vill särskilt lyfta fram att vi ser flera investeringar med internationellt kapital i de SMF med
tillväxtambitioner som Almi har som kunder eller/och har investerat i. Mot den bakgrunden
delar vi utredningens slutsats att tillgång till internationellt kapital är mycket viktigt.
I övrigt vill Almi särskilt kommentera följande förslag med bäring på Almis verksamhet:
Utredningen föreslår att Business Sweden ska öka dialogen om säkerhetsrisker vid
direktinvestering med säkerhetsmyndigheter och bistå IFO i att genomföra en första
bakgrundskontroll av potentiella utländska investerare.
Almi välkomnar satsningen på att identifiera säkerhetsrisker. Då många av Almis kunder och
portföljbolag är föremål för investeringar, fusioner och förvärv ser vi en fördel i att Almi ges
möjlighet att ta del av satsningen på ökad bakgrundskontroll av investerare. Med ökad
kompetens inom området kan Almis rådgivare bli bättre på att ha dialog med företagen om
potentiella risker.
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Utredningen förslår att Business Sweden och IFOs ska få utökade medel för att arbeta med
investeringsfrämjande.
Almi står bakom förslaget och ser gärna att det i uppdragen även ligger att göra en
konsekvensanalys avseende långsiktiga effekter av de utländska investeringarna, såväl
positiva som negativa, för tillväxten i Sverige.
Utredningen föreslår en stärkt satsning på HPOs – High potential opportunities – vilken
läggs på Business Sweden.
Almi ser en potential i att säkerställa att SMF tydligare inkluderas i satsningen på HPOs –
och ser ett värde i att Almi bjuds in att medverka i satsningen. Almi möter tusentals företag
över hela landet och har därmed goda möjligheter att identifiera SMF med potential att bidra
i HPOs.
Utredningen föreslår en översyn av synergier och samverkan mellan aktörer i innovationsoch investeringsfrämjandet.
Almi har en viktig roll som aktör inom innovations- och investeringsfrämjandet varför också
Almi och Almis verksamhet bör beaktas i ett sådant arbete. Almi vill därutöver framhålla
värdet av att SMF i högre utsträckning involveras, utifrån sina förutsättningar, i satsningar på
forsknings- och innovationssamarbeten.
Utredningen föreslår att en strategi för investeringsfrämjandet ska antas som en del av
Exportstrategin.
Almis kunder och portföljbolag berörs i hög grad av fusioner, förvärv och expansionsinvesteringar. Samtidigt finns det en utvecklingspotential i att underlätta för SMF att delta i
investeringar i forsknings- och innovationssamarbeten. Almi ser därmed vikten av en strategi
för investeringsfrämjande som är kopplad till såväl innovations- som exportstrategin och där
Almi kan bidra i framtagandet och genomförande av strategierna med SMFs behov i fokus.
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