


Vi på Almi
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• 13 medarbetare – tänkt att bli 15
• Ett av de minsta bolagen i koncernen
• Medelålder 42,5 år
• Genomsnittlig Almi-erfarenhet 4,6 år
• 46% kvinnor, 54% män
• Blandade bakgrunder och erfarenheter
• Stor vikt läggs på det konsultativa 
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Flödet och kundprocess
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Behovsanalys

Leverans av oss

Leverans av tredje part

Ingen leverans

Partnerorganisation

Kundtjänst / e-tjänster

Uppsökande

• Ytlig 360
• Problemformulering
• Målgrupp
• Nästa steg



2020 innan corona

• Tal om lågkonjunktur under en längre period
• Inget vi direkt märkte av på Almi. 
• Vi gick in i 2020 med en lista av lånepropåer som var längre än på länge
• Även inom affärsutvecklingen var det full fart samt projektstart för vårt stora 

samverkansprojekt med vd-grupper
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Översiktlig tidslinje – corona och brygglånet

• Tidigt i mars – förfrågningar om amorteringsanstånd kommer in. 3 månader beviljas 
utan att frågor ställs. Parallellt förs diskussioner med ND om kapitaltillskott då vi tidigt 
konstaterar att Almis lånefond inte räcker till för att möta behovet av 
likviditetstillskott.

• 20 mars – beslut om förstärkning med 3 mdr av Almis lånefond

• 27 mars – Almis brygglån lanseras.
– Målgrupp – SME (både start-ups och etablerade) som var bärkraftiga innan krisen slog till men som 

drabbas av intäktsbortfall. Skall även bedömas som bärkraftiga efter krisen.
– Förmånliga villkor på både räntor och amortering
– Lånet löper 12 månader, kan sedan läggas om till vanligt Almi-lån
– Helt digital hantering
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Utfall 2020
• Lån

– 250 propåer varav 117 beviljade. Ca 1/3 brygglån – koncentrerat till våren
– All time high i beviljade volymer. Snittkrediten ca 750 tkr, högre än normalt
– Samtliga kommuner representerade med flertalet propåer, dock klart dominerat av Kalmar och 

Västervik. Flera olika branscher representerade.
– Låneresultat bättre än väntat och väl inom ramen för vart vi ska vara

• Affärsutveckling
– ”chocktillstånd” under tidig vår. Många aktiviteter vilande eller inställda
– Corona-anpassning av ”simulera din affär”.
– Snabb omställning till helt digitala leveranser
– Hösten tillbaka till i princip normal takt

• Totalt
– 700 behovsanalyser
– 460 startade leveranser
– Positivt driftsresultat pga låga omkostnader
– Mycket hög kundnöjdhet, trots stundtals hög belastning7



Väsentliga händelser förutom corona
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Fokus 2021 – utifrån strategidiskussion med styrelsen

• Pandemin dramatisk – men inte bara disruptiv. Existerande trender har 
förstärkts och accelererats. 

• Förmåga att omvärldsbevaka och ställa om sin affärsmodell kommer att vara 
kritiskt

• Finns både styrkor och svagheter i regionens näringsliv. Men det samlade 
utgångsläget utifrån regional förmåga till förnyelse är lite bekymmersamt.

• Och vad är vår roll i allt detta?
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Innovationsindex från Reglab



Styrelsens slutsatser

• Med det uppdraget och de tjänsterna vi har ska vi spela en viktig roll för 
företagen

• Extra fokus ska läggas på företag som visar på benägenhet för förändring och 
förnyelse samt potential till skalbarhet.
– Det är förändringsprocessen i sig som är viktig. Den kommer sedan sannolikt leda till 

element av innovation och hållbarhet, digitalisering eller internationalisering.

• Nationellt ungefär samma fokus, men också
– Fortsatt digitalisering både externt och internt
– Stort fokus på att integrera hållbarhet i både befintliga och nya erbjudanden
– Långsiktigt säkra resurser för att fortsätta vara aktiva med riskvilliga och tillväxtinriktade 

lån. EGF?
– Riskhantering och intern kontroll
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Om jag hinner…

• Förändringar i målstruktur
– Nytt produktivitetsmått som driver ytterligare mot kärnuppdraget, dvs leveranser till kund
– 100% kundkännedom i samtliga leveranser
– Alla jämförande mätningar kommer att tas bort som ett resultat av riksrevisionens rapport 

om effekter av näringslivspolitiska åtgärder.
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TACK 

FRÅGOR?
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