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Från snabb skiss Till snabb tillväxt



till snabb tillväxt Från snabb skiss

”Almi Västs uppdrag är att skapa möjligheter för 

regionens entreprenörer. Genom riskvilliga lån, riskkapital 

och rådgivning banar vi vägen för morgondagens 

innovationer och framtidens företag.”



o Kapital

o Kunskap

o Kontakt

Almis roll



Vad gjorde 
Almi Väst 2016

o Beviljade 677 st lån, totalt lånade vi ut 
577.000.000 kr.

o Drygt 630 kunder fick innovations-
rådgivning, varav ca 190 st fick 
Förstudiemedel eller en Innovations-
check. 70% av kunderna är företagare 
och 30 % privatpersoner. 

o Drygt 1.000 personer och företag med 
invandrarbakgrund fick rådgivning via 
IFS

o 130 företagare deltog i ett 
mentorprogrammet

o 60 företagare deltog i ett 
tillväxtprogram



Utveckling för Almis kundföretag 2010–
2014
Jämfört med ett genomsnitt bland kontrollgruppen och företagsstocken 
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Effektmätning Almi Väst

Almi Väst kunder

Kontrollgrupp (ej Almi kund
men samma urval SCB)

SME-ftg Västsverige (ej Almi
kund)



Vi har kundens affär i fokus 
– oavsett i vilket stadie du befinner dig

Innovatörer Nyföretagare
Etablerade

företag

Idéer Start Utveckling



Almis 
innovationsverksamhet
o För privatpersoner eller företag som har 

en idé om en vara, tjänst eller teknik som 

är ny och tillfredsställer ett behov på 

marknaden

o Almis innovationsrådgivare ger 

kvalificerad rådgivning och bedömer idéns 

möjlighet att vidareutvecklas och att 

komma ut på marknaden

o Våra rådgivare samarbetar med 

inkubatorer och entreprenörskaps-

utbildningar



Förstudiemedel 
– testa om din idé 
hållerKan användas till externa kostnader för:

o Marknadsmässig förstudie

marknadsundersökning, inledande 

kundkontakter m.m.

o Teknisk förstudie

prototyp, konstruktion, design, 

certifiering m.m.

o Juridisk förstudie

nyhetsgranskning, skydd, avtal m.m.

Bidrag på max 25.000 kr till privatpersoner                                       

& upp till 50.000 kr till företag



Almis roll på finansmarknaden

Risk

Ränta/

avkastning

Bank

ALMI

Ägarkapital



Lån – vad kan Almi 

finansiera?

o Produkt-/tjänsteutveckling

o Investering i nya maskiner, 

varulager

o Internationell expansion

o Rörelsekapital

o Fastigheter – för den egna 

rörelsen

o Första förhöjda leasingavgiften



Steg 1
Förstudiemedel

Max. 50.000 kr

Idé Utveckling Etablering Expansion

Finansiering till innovatörer, 

nya och etablerade företag 

– finansieringstrappan

Steg 2
VG Såddfinansiering

Min. 50.000 kr

Max. 800.000 kr

Steg 3
ALMI Innovationslån

Från 50.000 kr

Steg 4
Mikrolån

Max. 200.000 kr

Steg 6
Företagslån

Från 250.000 kr

Steg 7
Exportlån

Från 1 mkr

Steg 5
Tillväxtlån

Från. 250.000 kr



IP-checkar till företag 
med kvinnlig VD

o Vänder sig till företag med minst 3 

anställda och en omsättning på minst 1,5 

miljoner kr

o 100.000 kr

o För utarbetande av en strategi för 

hanteringen av företagets immateriella 

tillgångar

o Ska användas till köp av externa tjänster 

Den externa kunskapen ska vara 

specialistkompetens och bidra till att ett 

att en IP-strategi utarbetas



Affärsutvecklingscheckar för 

digitalisering och 

internationalisering från

o Vänder sig till företag med 2-49 anställda och en 

omsättning på 3 miljoner kr.

o 50.000 – 250.000 kr, dock maximalt 50% av 

projektkostnaden

o Projektet ska vara nivåhöjande för företaget, d.v.s. 

utveckling utöver den vanliga verksamheten

o Kan t. ex. användas för att ta fram en 

internationaliseringsstrategi, marknadsundersökning, 

ta fram en digital strategi, förbättra och effektivisera 

digitala processer 

o Ska användas till köp av externa tjänster eller 

projektanställning (som påbörjas efter beslut och är 

en ny kompetens i företaget). 



www.almi.se/vast – 0771-55 85 00


