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Almis tjänster
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I vilka situationer är det bra att kontakta Almi?

• Nulägesanalys inför tillväxt

• Diskutera kapitalbehov

• Låna pengar för en satsning framåt

• Rådgivning kring produkt-/tjänsteutveckling

• Bollplank kring hur man ska kunna nå sitt mål, utveckla sitt 
företag m.m.

• Tips om kompetens för företagets utveckling (bank, 
styrelseledamot, jurist, andra aktörer i 
”innovationssystemet” m.m.)
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All finansiering och/eller affärsutveckling börjar med en 

Framtidsdialog /Hållbarhetsanalys

Vilka hållbarhetsfrågor ska ditt företag fokusera på?



Vad tittar en finansiär på?

• Affärsidén

• Teamet

• Marknaden

• Återbetalningsförmågan



Almis roll på finansmarknaden

Bank

Almi

Ägar-

kapital

Risk

Ränta / 

avkastning



Steg 1
Verifieringsmedel

Max. 100.000 kr

Idé Utveckling Etablering Expansion

Finansieringstrappan

Steg 2
VGR Såddfinansiering

Min. 50.000 kr

Max. 800.000 kr

Steg 3
Almi Innovationslån

Från 50–500 kkr

Steg 4
Tillväxtlån för 

Innovativa bolag

250–10.000 kkr

Steg 6

Mikrolån

Max 250 kkr

Företagslån

Från 250 kkr

Steg 5

Grönt lån

Max 20.000 kkr

Steg 7

Övrig finansiering: 

• Riskkapital via Almi Invest, Connect m.fl

• Bidrag via Vinnova , Energimyndigheten, EU m.fl

• Crowdfunding via FundedByMe, Kickstarter m.fl

• Banklån, leasing, factoring



Verifieringsmedel – testa om idén håller

Kan användas för att bekosta externa tjänster för att göra:

• Marknadsmässig förstudie
verifiera kundbehov/marknadsundersökning, konkurrent/branschanalys m.m.

• Teknisk förstudie
prototyp, MVP, konstruktion, design m.m.

• Juridisk förstudie
nyhetsgranskning, patenterbarhetsbedömning, avtal m.m.

Krav - idén måste vara unik/innovativ enl. Almi

Bidrag på max 25.000 kr till privatpersoner och upp till 100.000 kr till företag (AB)



Innovation enligt Almi

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



Grönt lån (InvestEU)

• Finansierar gröna investeringar

• Koppling till EU:s taxonomi

• Fokus ligger på projekt som syftar till 
Begränsning av klimatförändringar och 
Klimatanpassning men cirkulär ekonomi

• Förmånligare ränta och villkor p.g.a. EIF-
garanti

• Räknas ej som statsstöd
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Sveriges mest aktiva företagsutvecklare 
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