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TREND: Digital transformation 

en digitala transformationen 
är bara ett verktyg i sig. Det 
måste finnas ett ändamål, 

menar Amer Mohammed, head of 
digital innovation på färjerederiet 
Stena Line, som har som mål att bli 
ett helautomatiserat bolag assisterat 
av artificiell intelligens år 2021. 

– Vi vill att resan med oss ska bli 

världens bästa upplevelse för kun-
den. Genom att använda oss av olika 
system kan vi få våra medarbetare 
att jobba passionerat med affärsut-
veckling och nya idéer, istället för 
att lägga tid på att ta fram listor och 
dokument i excel. Det kan vi låta 
maskinerna göra istället, säger Amer 
Mohammed.

D

Nya system och digital teknik gör att automatiseringen tar över allt 
fler tjänster. Dra nytta av fördelarna och utveckla din affärsidé. 
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3 fragor till:
Namn Namns-
son
Titel, foretag 
Om ett amne.

miljarder kronor ökade den svenska 
varuexporten med under januari –
mars 2018. En ökning med 7 procent 
jämfört med året innan.

BOKTIPS!

 
” Misslyckande är ett fantas- 
 tiskt sätt att lära sig av. 
 Om du inte tar risker som   
 entreprenör kommer du   
 inte lyckas med någonting … 
 Jag har lärt mig den hårda  
 vägen några gånger.”

 

 
år vision lyder ”Vi investerar i 
framtida tillväxt”, det genom-
syrar allt vi gör inom Almi. Det 
är också det som driver våra 

medarbetare. Våra kunders framgång är 
vår framgång, därför måste vi se till att 
alltid vara relevanta, ha örat mot marken, 
för att snabbt kunna ställa om till våra 
kunders ändrade behov. Nyckeln för att 
lyckas handlar om att vara proaktiv på 
marknaden, att kunna kommunicera 
effektivt och att ha engagerade och skick-
liga medarbetare. 

I takt med att utvecklingen går fortare 
blir det därför viktigt för oss att kunna ut-
mana våra kunder och det var just därför 
vi startade vårt omvända mentorskap, där 
unga mentorer har kunnat hjälpa erfarna 
företagsledare att tänka i nya banor – 
framför allt när det gäller digitalisering 
och hur man kommunicerar och attrahe-
rar den yngre målgruppen.

V

Hallå där
Mohamed Ben 
Abdelhamid, 
rådgivare på Almi.
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» I FOKUS
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Erfarna rådgivare
Våra rådgivare ger rätt 
input för att du ska kunna 
utveckla ditt företag.

Snabbare tillväxt
Smarta tips och 
viktiga råd med fokus på
ditt företags tillväxt.

Effektiva lån
Vi hjälper till med 
finansiering i företagets 
alla skeden

RICHARD BRANSON, BRITTISK ENTREPRENÖR SOM BLAND ANNAT GRUNDAT VIRGIN RECORDS. KÄLLA: CNN.

Du jobbar framförallt med 
startups, vilka är dina tre bästa 
råd för alla startups?
Ifrågasätt: Är det rimligt att driva 
affärsidén, är det lönsamt, är det 
i rätt tid? 
Matcha: Finns det efterfrågan? 
Matcha målgruppens behov med 
din affärsidé.
Drivkraft: Det är viktigt att brinna 
för sin affärsidé och inte enbart se 
till lönsamheten.VÅR VISION 

GENOMSYRAR 
ALLT  VI GÖR!

REPRO 
Kate 

TRYCK
Happy Print

Momentum trycks i 5 000         
exemplar. Allt osignerat 
material är redaktionellt.  

»LEDARE

Almi: din partner på 
hela företagsresan 8 

Effektiv affärsutveckling 
och nya produkter kan 
bli resultatet av den 
digitala omställningen.
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Magdalena Johansson
VD Almi Halland
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THE FOURTH 
TRANSFORMATION: 

How Augmented Reality & Artificial 
Intelligence Will Change Everything.
Tio år från idag är centrum för våra 
digitala liv inte längre den smarta 
telefonen. Författarna Robert 
Scoble och Shel Israel menar att 
vi i stället för att 
röra och glida på 
en mobiltelefon får 
saker att hända ge-
nom att flytta våra 
ögon eller genom 
hjärnvågor. Förlag: 
Patrick Brewster Press.
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8 starka 
företagare 
som driver 

bolag i 
Halland >>

»FÖRETAGARNA

Olika utmaningar, marknader, erbjudanden och 
målgrupper. Momentum har träffat åtta starka 

entreprenörer som driver bolag i Halland. Alla med 
någon form av insats från Almi. Här berättar 

de om hur de ser på sitt företagande.
TEXT SANDRA TROEDSON  FOTO PAMELA HANNÉ

Fakta | Unnaryd Modell
Startår: 1978. Omsättning 2017: 57 mkr. 
Antal anställda: 41. Hjälp från Almi: Strategigrupp.
Mest stolt över: Att vi lyckades så bra med genera-
tionsskiftet, att vi lyckats genomföra en stor satsning 
i en välutrustad maskinpark och står starka efter det.
 

Unnaryd Modell, 
Stefan Larsson:  

”Måste förstå   
 processen”
Få vet kanske att det som finns under huven på någ-
ra av världens största bilmärken faktiskt har sin 
början i lilla Unnaryd. På Unnaryd Modell skapas 
prototyper för det mesta som ryms under motor-
huven, framförallt motorkomponenter, på lastbilar 
och personbilar. Bolaget är specialiserade på att 
fräsa och gjuta i järn och aluminium. 

Sedan sju år tillbaka driver Stefan Larsson 
bolaget, som hans pappa startade för 40 år sedan, 
tillsammans med sina bröder.

– Pappa började med att bygga modeller för 
hand och drev en ständig utveckling. Hans storhet 
som entreprenör var främst hans affärssinne. 
Han visste tidigt värdet i att investera i datorer, 
maskiner och rätt sorts medarbetare, säger Stefan 
Larsson, marknadschef i bolaget.

I samband med generationsväxlingen beslutade sig 
Stefan och hans bröder för att göra en större inves-
tering och därmed utveckla företaget ytterligare. I 
stället för att köpa in järngjutning beslutade de sig 
för att ta hem det i företaget. En plan som utmanat 
dem alla tre, men också fått dem att växa och komma 
ut ännu starkare på marknaden.

–Vi har investerat 45 miljoner kronor för att 
bygga en ny fabrik. Det har varit slitsamt, men nu 
är vi starka och har bra kontroll över bolaget. Med 
hjälp av Almi har vi också fått bra input i vårt före-
tagande, vilket i sin tur hjälpt oss utveckla vårt eget 
arbetssätt. Ska vi bli Europas främsta prototyptill-
verkare måste vi ha förståelse för hela processen, 
veta vad som är problematiskt och ge kunderna 
feedback på vad de kan utveckla och förfina. Då kan 
vi bli en ännu bättre slutleverantör till våra kunder. v
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an kan alltid jobba med 
något annat, skiter det sig 
så skiter det sig. Så resone-
rade Tekla Acs när hon för 

fem år sedan, tillsammans med sin 
innebandykompis Helen Van, bestäm-
de sig för att sy upp prover på den 
egendesignade träningskollektionen. 

– Vi finansierade bolaget med 
studielån, säger Tekla Acs som än i 
dag äger lika delar av bolaget som sin 
kompanjon.

Helen befann sig i Hongkong och 
knöt till sig fabriker som kunde sy 
upp Teklas designade träningskläder, 

redan då med fokus på passform och 
att de inte skulle vara genomskinliga.

Tillsammans drev de ett 
instagramkonto för att peppa till trä-
ning och göra det man tycker är kul. 

När bilderna på Tekla och Helen 
kom ut på instagramkontot blev folk 
som tokiga och undrade var man kun-
de köpa kläderna. 

Ett halvår senare lanserades den 
första kollektionen.

– Vårt lager som skulle räcka tre till 
fyra månader sålde slut på 4,5 timmar. 
Folk köpte från hela världen. Trots att 
vi var helt nya på marknaden vågade 

våra kunder köpa ändå, säger Tekla.
I dag driver Tekla Aim’n till-

sammans med sin sambo Robin 
Mostacero, som lämnat jobbet som 
skattejurist på EY för att gå in som vd 
i bolaget. Kompanjonen Helen driver 
ett dotterbolag från Nya Zeeland 
tillsammans med sin sambo.

– Anledningen till att Aim’n lyck-
ats är för att bolagets kommunika-
tion och vision är en direkt avspeg-
ling av Teklas och Helens känslor och 
drömmar, förklarar Robin.

aim’n, Tekla Acs:

”Vi har alltid gjort   
 det vi tror på”
Det började med en dröm och ett instagramkonto med kitesurfing och Tekla Acs i andras 
träningskläder. Men drömmar är till för att förverkligas. I dag har Aim’n sålt till 135 
länder och Teklas träningskläder har blivit något som många drömmer om att få bära. 

fakta | Aim Apparel AB (SE) och aim’n Limited (NZ)
Startår: 2013. Omsättning 2017: 67 mkr.
Antal anställda: 23 i Sverige och 5 på Nya Zeeland.
Hjälp från Almi: Affärsutvecklingscheck för digitalisering.
Mest stolt över: Hela stämningen runt Aim’n, att vi är en enda 
stor familj som består av kunder, anställda och partners.  

 

M

Tekla Acs bolag Aim ń 
har utvecklats i raketfart. 
Tillsammans med sambon 
Robin Mostacero driver hon 
företaget från Halmstad. 6  MOMENTUM  2 2018

– Vi har alltid varit det vi utger oss för 
att vara och har alltid gjort det vi tror 
på och vill, säger Tekla. Vågar man 
inte vinner man inte. Vi lyckades trots 
att många var skeptiska när vi star-
tade.  Aim high – dream big har varit 
mitt och Helens motto sedan inneban-
dyträningen på gymnasiet, och det 
tror vi fortfarande på. v



Fakta | Gourmeza
Startår: 2017. Antal anställda: 1.
Hjälp från Almi: Nyföretagarrådgivning, mentor, lån.
Mest stolt över: Att många har trott på min idé 
– Almi i första hand. På grund av dem har jag fått 
bankerna att tro på mig.
 

 

  Stefan Petersson, MSL International: 

”En ljus idé för alla städer”
Modern Street Light International är en lysande idé 
som tog sin början i att de båda vännerna Stefan 
Petersson och Tomas Wernant ville starta något 
nytt från grunden. Båda hade varit i kontakt med 
lättviktsmaterial i sina tidigare jobb, Stefan som vd 
på ett större industribolag och Tomas som mark-
nadschef i globala bolag. 

Affärsidén bygger på två delar; belysning som ger 
ett tryggare samhälle och design i form av mönster 
på stolpen som blir en accessoar i stadsdelar, parker 
och villaområden. 

– Vanliga lyktstolpar ger belysning uppifrån vilket 
ger skuggor. Vår stolpe ger horisontellt ljus, vilket 
upplevs tryggare eftersom du får ljus från hela stol-
pen, även på ansikten och träd, förklarar Stefan. 

Via Almi har företaget fått förstudiemedel till att 

göra en pollare med intern belysning – som ser ut 
som en björkstubbe. 

– Dessa självlysande björkstammar finns nu på 
lekplatser i Varberg och Landvetter. I Kristianstad 
finns ett villakvarter med björkstolpar i fullängd och 
Malmö Stad har skaffat sig en hel björkdunge. 

Fördelen är att de inte rostar, inte leder ström och att 
de är lättare att jobba med.

Utmaningarna är att hitta fler områden och nya 
kunder. Utvecklingen ser positiv ut. 

– Smart citys växer och vi arbetar med att ta fram 
en smart pole med wifi. Vi ser oss inte  som experter 
på wifi, men vi samarbetar med kunder och leveran-
törer för att skapa en ny produkt. Och det är jätte-
spännande att utveckla nya idéer med våra kunder. v

Fakta | MSL International 
Startår: 2014. Omsättning 2017: 1,3 mkr.
Antal anställda: 2.
Hjälp från Almi: Förstudiemedel.
Mest stolt över: Att våra kunder väljer att komma 
tillbaka och utveckla nya idéer med oss.

 

 

 Gourmeza, Shadi Sharit:

”Min vision är   
 att exportera”
Shadi Sharit kom från Libanon till Sverige 
som 12-åring och började tidigt att jobba inom 
restau rangbranschen. När han efter sina stu-
dier till data- och elektroingenjör bytte bransch 
varade det bara i tre år. Sen var han tillbaka i 
restaurangvärlden igen. I flera år har han nu 
drivit Pizzeria Campino i Halmstad och Hamn-
krogen i Falkenberg. 

– Jag har länge känt att jag vill göra något 
mer långsiktigt inom livsmedelsproduktion. 
Att göra något med bra kvalitet som inte är 
skräpmat och innehåller konserveringsmedel, 
förklarar Shadi Sharit. 

Resultatet blev Gourmeza som ännu är i start-
up-fasen. Ett koncept som bygger på krispiga 
frusna piroger med smaker från hela världen. 

– Piroger är något som finns i hela världen 
men i olika format och fyllningar och med 
olika namn; Polen har Ruskie pierogi, Japan 
har  Gyoza och Spanien Empanadas. Min idé 
kom från Alladin-asken – olika smaker i en och 
samma låda förpackade utifrån vilken världs-
del de kommer ifrån.

För att ta fram sin nya affärsidé, som vänder sig 
till dagligvaruhandeln och restauranger, har 
han kontaktat Almi som hjälpt till med finan-
siering, produktutveckling och en mentor.

–  Jag vet inte hur man säljer denna typen av 
produkt, jag är ju van vid restaurangbranschen, 
men detta är något helt annat, att komma in på 
centrallager hos de stora drakarna. Om allt går 
enligt plan får lyckliga konsumenter möjlighe-
ten att köpa pirogerna i utvalda butiker i Halm-
stad och Falkenberg inom en snar framtid.

– Min vision är att jag ska kunna exportera, 
med tiden får vi se hur det går. v 
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ör Ann Rydholm är det viktigt att 
hålla sig ajour när det gäller den 
tekniska och digitala utvecklingen 
i textil- och konfektionsbranschen. 

Särskilt för ett företag som Taiga som produ-
cerar funktionskläder åt ambulans, militär, 
polis, polarexpeditioner och andra yrkes-
områden som ställer oerhört stora krav på 
specifika funktioner i sina arbetskläder. Som 
vd i familjebolaget Taiga har Ann ständigt 
fokus på utveckling av nya material, kunder-
nas önskemål och branschens utveckling. Via 
Almi ingår hon i en grupp företagare som fått 
en ung mentor tilldelad sig.

– Katrin kommer från den digitala värl-
den, den som vi känner kommer stort i vår 
bransch och som vi inte har naturligt i oss. 
På så sätt får vi hjälp i hur man kan tänka i 
andra banor vilket känns nytt och annorlun-
da, säger Ann Rydholm. 

Ann Rydholm, Taiga:

”Mentorn ger 
 nya tankar”

Katrin Dahlstrand jobbar som produktchef 
på Heymo och ser stor nytta i att hjälpa per-
soner från näringslivet att möta det digitala i 
sin bransch. 

– Folk inom näringslivet behöver förstå att 
man som ung kan ha mycket att bidra med, 
även om man inte har flerårig erfarenhet, 
säger Katrin Dahlstrand.

– Klädbranschen har utvecklats mer till 
digital kommunikation, vi får se vad vi på 
Taiga tar med oss, vi har höga krav på våra 
produkter, säger Ann. v 

Den digitala utvecklingen går fort, även inom konfektionsbranschen. 
För att hålla sig uppdaterad och få input från den digitala världen har 
Ann Rydholm skaffat sig en ung mentor.

F

” Vi får hjälp i att tänka i  
 andra banor, vilket känns  
 nytt och annorlunda.”

fakta | TAIGA
Startår: 1982. Omsättning 2017: 100 mkr.
Antal anställda: 27. Hjälp från Almi: Omvänt mentorskap.
Mest stolt över: Taigas fantastiska medarbetare.
 

Oscar Strindhagen har 
varit väldigt noga med att 
sågklingan ska vara av allra 
högsta kvalitet samtidigt 
som den ska vara lätt att 
använda. Nu har sågen 
kommit in på den erkänt 
tuffa amerikanska markna-
den och säljs i USAs största 
outdoorkedja, REI.
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»FÖRETAGARNA

Mentorn Katrin 
Dahlstrand hjälper 
Taigas vd Anna 
Rydholm med 
digital input.



  Elisabeth Liljensten, Devicia:

”Vi får ett erkännande när vi växer”
Elisabeth Liljensten har jobbat med amerikanska fö-
retag i hela sitt yrkesverksamma liv. Som medicinsk 
chef på ett amerikanskt medicintekniskt bolag var 
hon inte var nöjd som kund när det kom till kliniska 
studier.

– Jag kände viljan av att testa entreprenörsner-
ven och bilda ett eget CRO-bolag (clinical research 
organization).

Elisabeth sade upp sig, öppnade kontor hemma 
i Kungsbacka och drog i gång sin verksamhet – att 
erbjuda kliniska studier i Europa för amerikanska 
medicintekniska bolag, som bland annat tillverkar 
implantat, appar och komplexa produkter för ferti-
lisering och cellodling. Och de gamla arbetsgivarna 
blev de första kunderna. Månadsvis pendlade Elisa-
beth till USA för att träffa kunder. Efter sex veckor 

tvingades hon att byta lokal och företaget gick in i en 
fas då de anställde en person i månaden. 

– Vi har kunnat växa och jobba med utveckling 
på ett sätt som vi aldrig kunnat göra utan Almi. Det 
hade krävts oerhört många timmars jobb för att få 
ihop samma pengar som vi fick i Utvecklings- och 
Internationaliseringscheckarna. Och att Johan kom 
upp till oss för att hjälpa oss fylla i ansökan, det är 
goda krafter som vill oss väl.

I dag har bolaget 20 anställda, alla med olika nyckel-
kompetens för att tillgodose kunderna.

– Jag är bra på att hitta duktiga personer som är 
bättre än mig själv. Vi är fruktansvärt framgångs-
sugna. Vi får ett erkännande när vi växer, att vi 
tänker rätt. v 

Fakta Devicia
Startår: 2012. Omsättning 2017: 19,8 mkr.
Antal anställda: 20. Hjälp från Almi: Utvecklingscheck, 
internationaliseringscheck, UCLA, Strategigrupp.
Mest stolt över: Att ha byggt ihop teamet i Devicia, att 
stora amerikanska kunder vågar välja ett litet bolag som 
oss och att vi varit vinstdrivande från dag 1. 

 

 

Sign Solutions, 
Kent Bodmar:  

”Vår potential  
  är fantastisk”
Kent Bodmar hade arbetat inom restaurangbran-
schen i hela sitt liv när den restaurang han an-
svarade för brann ner. Han lämnade branschen 
för att istället börja jobba extra hos en bekant 
med att tillverka skyltar. Efter några år i den nya 
branschen beslutade han sig för att starta eget. 
Fokus var att jobba mot mindre hantverkare.  

– Jag hade erfarenhet av att få dålig service 
när jag satt på beställarsidan. Därför skulle vi 
vara här, förklarar Kent Bodmar.

Efter ett par år kom ett större bensinbolag in 
som kund och plötsligt hade Kent en storkund 
att ta hand om, med stationer i hela landet. 

– Vi fick be vår underleverantör att släppa 
på krediten för att vi skulle kunna leverera. Jag 
hittade personal och så hade vi fyra montage-
team igång. Det var allt annat än det vi planerat 
för, men det gick ju mycket bra.

Och så fortsatte det, med stora kunder som 
sträckte sig över hela Sverige – och Europa. 

– Servicenivån har varit en stor del av vår 
framgång, det har jag med mig från min tid i 
restaurangbranschen. Vi bygger förtroende och 
det har varit nyckelfaktorn.

I dag är Kent inte lika involverad i den dagliga 
verksamheten. Tiden som frigjorts har han 
använt åt affärsutveckling och att ta fram en ny 
produktgrupp. Målgruppen är byggbranschen 
och med hjälp av Almi har han tagit fram en 
affärsplan för att staka ut den nya riktningen.

–  En tydlig affärsplan och strategi gör att 
jag inte behöver fundera så mycket, nu är det 
bara att sätta fart. Vi är helt rätt på det och vår 
potential är fantastisk.v

fakta | Sign Solutions
Startår: 1998. Omsättning 2017: 11 mkr. 
Antal anställda: 7. Hjälp från Almi: Utvecklingscheck,
Digitaliseringsstöd, Tillväxtprogrammet,  
Skuggstyrelseprogrammet. Mest stolt över: 
Personalen som är grundstommen i bolaget, vår 
dynamik, att vi inte fastnar i en affärsmodell. 
När det är skarpt läge är alla med. 
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En vanlig föreställning är att enbart 
nystartade bolag får lån och hjälp med 
finansiering hos Almi. Men även större 
bolag, som står inför en investering eller 
utveckling kan få hjälp. Emil Johansson,
kreditchef på Almi, delar med sig av 
de viktigaste delarna att tänka på vad 
gäller finansiering.

Innovativa idéer grunden 
till nya företag och produkter

nnovation kan vara mycket – att ta fram en ny vara eller tjänst, att 
göra affärer på ett nytt sätt eller att använda befintliga lösningar 
på nya sätt eller mot en ny marknad. Privatpersoner kommer till

Almi med en ny idé som senare kan omsättas till att ett företag startas. 
Samtidigt finns det redan etablerade 
bolag som kommer för att diskutera 
nya utvecklingsprojekt.

– Vi finns för att stötta med kon-
takter, rådgivning och delfinansie-
ring för insatserna som ska göras, 
säger Conny Nilson.

I

 
3 fragor till:
Namn Namns-
son
Titel, foretag 
Om ett amne.

Emil Johansson
är kreditchef på Almi. 
Läs mer om Almis 
finansieringstjänster 
på almi.se/halland

»SUPPORT »FRAMGÅNGSSAGAN

”Almi gav 
oss modet att 

våga satsa.”

Framgångssagan
Namn: Mats Johansson.
Företg: L:A Bruket.
Yrkesroll: Vd.
Ort: Varberg.
Omsättning: 41 mkr.
Fokus: Butiken i Japan, 
närvaro, e-handel, ökad 
omsättning, palett av 
plattformar.
 

”BORRA EXTRA I VAD 
SOM SÄRSKILJER DIG”

Flytta fokus från vad du
erbjuder till kundens behov

åra kunder har kommit olika långt i sitt strategiska tillväxtarbete och 
därför ser våra insatser olika ut, beroende på var kunden befinner 
sig. Att ha en tydlig bild av företagets vision och att flytta fokus från 

vad du erbjuder, till vad som är kundens behov, är två nyckelfaktorer för en 
hållbar tillväxt.

– Finns inte detta på plats, är det 
en av många saker som jag hjälper 
företagen med. Sedan bygger vi
tillsammans en strategisk och lång-
siktigt tillväxtplan för företaget, säger 
Helen Sandén, rådgivare

Vill du veta mer om hur 
ditt företag kan växa? 
Kontakta Helén Sandén, 
rådgivare.
Tel: 035 - 15 38 22
helen.sanden@almi.se

Finansiering utifrån
ditt företags behov

lmi har lån för företag i alla branscher och faser, från nystart till fö-
retag i tillväxt som ska göra större investeringar. Ofta förknippas lån 
med nystart men Almi jobbar också med igångvarande företag som 

exempelvis ska ut på ny marknad.
– Vi tar fram ett förslag på hur finansieringen kan läggas upp på ett bra 

sätt och kan även förmedla kontakt 
med riskkapital och innovationsstöd. 
Vi utgår alltid utifrån det som är bäst 
för ditt företag beroende på vilken fas 
du befinner dig i, säger Indra Ekroth, 
rådgivare på Almi.

 

V
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Vill du veta mer om 
finansiering? Kontakta 
Indra Ekroth, rådgivare 
på Almi.
Tel: 035 - 15 38 13
indra.ekroth@almi.se

Vill du få rådgivning kring 
innovation? Kontakta 
Conny Nilsson, rådigvare 
på Almi.
Tel: 035 - 15 38 17
conny.nilsson@almi.se
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Berätta, hur startade L:A Bruket?
Vi har lång erfarenhet inom retail, mode och 
skor och hade jobbat inom detaljhandeln i 
många år när min fru Monica Kylén skolade 
om sig till keramiker och började göra tvål-
koppar. Men så behövde vi en fin ekologisk 
tvål till kopparna. Så då tog vi fram det och så 
blev tvålkopparna en accessoar till tvålen. 

Hur har L:A Bruket nått sådan framgång? 
Tajmingen var bra och konceptet var relevant 
för kunden. Vi var tidiga, samtidigt som det 
blev intressant med närodlat, sätta surdeg och 
brygga sitt eget öl. Och så lyckades vi fånga 
pressen och bloggarna. Vi är inte själva duktiga 
på sociala medier och har aldrig haft säljare – 
den första anställde vi för två år sedan, innan 
dess har vi svarat i telefon och skapat en efter-
frågan just för att produkterna är som de är.

L:A Bruket finns i hela världen, men huvud-
kontoret ligger kvar i Varberg. Varför? 
Det är viktigt att vi finns kvar här, att vi behåller 
våra rötter för varumärket och att vår produk-
tion stannar i Halland där vi har kontroll – det 
är skönt att ha kontor där man bor. 
Tidigt, när vi kände att det här började funka, 
sa vi att om man nu faktiskt kan starta ett hud-
vårdsbolag i Varberg – så ska vi se hur långt 
vi kan ta det. Därför kommer det inte att sluta 
här – vi fortsätter se hur långt vi kan ta det.

Hur har Almi hjälpt er på vägen?
Almi kom in tidigt och hjälpte oss med kon-
sultcheckar, internationaliseringsbidrag och 
finansiering av lån. Vi har haft jättebra nytta 
av Almi, pengarna innebar att vi fick modet att 
faktiskt satsa på vårt bolag. Att någon annan, 
som Almi, också har trott på vår idé har gett 
oss styrka och mod.v

L:A BRUKET NU 
I HELA VÄRLDEN

Vad är viktigt att tänka på innan 
man kommer till er?
Att man skrivit ner tankarna i form av en 
affärsplan. Det visar dels för leverantö-
rer, men även i andra sammanhang, att 
man har styrka i sitt bolag framåt. Skriv 
också för din egen del ner hur du tänker 
dig bolagets prognos. För ett som är 
säkert är att antingen blir det bättre 
eller sämre än prognosen. Och vad som 
ligger bakom siffrorna är egentligen 
viktigare än själva prognosen. 

Det är också viktigt att man tänker 
till kring sina konkurrensfördelar –
varför ska jag lyckas bättre än mina 
konkurrenter. Varför ska de välja dig 
och inte konkurrenten – och hur ska du 
kommunicera varumärket utåt? Borra 
lite mer i det som särskiljer dig.

Varför ska man vända sig till Almi?
Vi är ofta möjliggöraren. Den aktör 
som kan göra att en investering eller 
affär blir möjlig över huvudtaget. Vi är 
ett komplement och kommer alltid in 
som toppfinansiär. På så sätt slipper 
du i många fall även släppa på ditt 
ägande för att få till finansieringen.v
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VI INVESTERAR I FRAMTIDA TILLVÄXT
Dra nytta av kunskapen som finns hos oss på Almi. Vi finns för alla typer av företag och kan 

erbjuda expertis i företagandets alla olika faser, från innovation till etablerad tillväxt. 
Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda dig som företagare!

www.almi.se/halland

Returadress
Almi Halland
Slottsmöllan
302 31 Halmstad


