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Vi investerar 

i framtida tillväxt



Med Almi ökar 
möjligheterna att nå 
framgång och tillväxt
Almi erbjuder lån och rådgivning till 
företag som vill utvecklas och växa. 
Det omfattar såväl idéer med 
tillväxtpotential i tidiga faser som 
befintliga företag i en expansionsfas. 
Vi investerar riskkapital när företagen 
har stor tillväxtpotential, en skalbar 
affärsidé och är i en tidig 
utvecklingsfas. 
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• 440 miljoner kr utlånades till ca 640 företag
• 1650 kunder tog del av rådgivningsinsatser.
• 137 innovativa projekt fick förstudiemedel för att 

bedöma om man skulle gå vidare eller ej
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Vad är en Innovation?

Införandet eller genomförandet av en ny 
eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller 
process, nya marknadsföringsmetoder eller 
nya sätt att organisera affärsverksamhet, 
arbetsorganisation eller externa relationer.

Innovationen ska vara ny för världen eller 
ny för marknaden.

Väsentligt förbättrad innebär att mindre 
uppgraderingar inte räknas som 
innovationer.
Innovation behöver göra nytta / skapa nya 
värden



Förstudiemedel – testa om din idé håller

Kan användas för externa kostnader för:
oMarknadsmässig förstudie

marknadsundersökning, inledande kundkontakter m.m.
oTeknisk förstudie

prototyp, konstruktion, design, certifiering m.m.
oJuridisk förstudie

nyhetsgranskning, skydd, avtal m.m.

Bidrag på max 25.000 kr till privatpersoner upp till 50.000 kr till företag



o Produkt- / tjänsteutveckling

o Investering i nya maskiner, varulager

o Internationell expansion

o Rörelsekapital

o Fastigheter – för den egna rörelsen

o Första förhöjda leasingavgiften

Lån – vad kan Almi finansiera
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Almis roll på finansmarknaden

Ägarkapital

Bank

Risk

Ränta/avkastning



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

Exportlån
Från 1 mkr

Steg 5



Innovationscheckar

o Företag med minst 3 anställda och en omsättning på minst 1,5 miljoner kr

o Max 100.000 kr (får ej ha fått medel från Vinnova tidigare)

o För utarbetande av en strategi för hanteringen av företagets immateriella 
tillgångar eller innovationsprojekt i tidiga utvecklingsfaser

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
internationalisering och digitalsiering

o Företag med 2-49 anställda och en omsättning på minst 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)
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www.almi.se/vast 

0771-55 85 00
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