
Almi investerar i tillväxt



Seminarier Smart coaching

Finansiering och affärsutveckling

Mentor

Utvecklingsdialog Visualisera 

och simulera

Finansiering



Vad gjorde Almi Väst 2021?

• beviljade 576 lån, totalt ca 500.000.000 kr

• genomförde1.485 st djupare rådgivningsinsatser

• träffade drygt 600 NYA kunder



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

• Tips om kompetens för företagets utveckling (bank, 

styrelseledamot, mentor, jurist mm)



Finansiering av tillväxten

Exportlån

Mikrolån

Verifieringsmedel

Innovationslån

Företagslån

Tillväxtlån för 

innovativa företag

Grönt lån



Vad tittar en finansiär på?

• Affärsidén

• Teamet

• Marknaden

• Återbetalningsförmågan



Almis roll på finansmarknaden

Bank

Almi

Ägar-

kapital

Risk

Ränta / 

avkastning



Steg 1
Verifieringsmedel

Max. 50.000 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

250–4.000 kkr

Steg 6

Mikrolån

Max 200 kkr

Företagslån

Från 250 kkr

Steg 5

Grönt lån

Steg 7

Övrig finansiering: 

• Riskkapital via Almi Invest, Connect m.fl

• Bidrag via Vinnova , Energimyndigheten, Tillväxtverket m.fl

• Crowdfunding via FundedByMe Kickstarter m.fl



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

Bidrag på max 25.000 kr till privatpersoner och upp till 

50.000 kr till företag (AB)



Innovation – vad är det enl 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



Almi - Sveriges mest aktiva företagsutvecklare


