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Allmänt
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• Normalisering av marknaden optimism råder inom de 

branscher där Almis kunder finns. 

• Ökande hushållskonsumtion påverkar många 

branscher positivt

• Tillverkningsindustrin gynnas stark efterfrågan och 

växande export. Exportchefsindex på 70,9 per 10/2

• Frågetecken och orosmoln finns ökade kostnader för 

hushåll samt fortsatt brist på insatsvaror och 

logistikproblem. Samt givetvis det spända utrikespolitiska 

läget



Lån
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• Tydlig avmattning av krislånebehovet

– 85% av brygglånen har refinansierats, nästan inga obestånd

• Almis finansieringsandel sjunker vilket tyder på att 

bankerna nu kliver fram i högre utsträckning

– Mindre företag har fortfarande svårt att få behoven tillgodosedda av 

banker

• Hög koncentration i lånestocken mot krisutsatta branscher. 

Trots detta nästan inga kreditförluster.

• Låga kreditförluster och lägre andel lån i uppskov nationellt 

gör att utlåningsbart kapital bedöms som tillräckligt för en 

period av ”efterkristillväxt”.

– Konkurserna på fortsatt låga nivåer



Affärsutveckling

• Stor ökning av antalet insatser samt antal kundföretag

– Formatet vd-grupp har varit en framgångsfaktor, flera olika 

teman, t ex ledarskap, rekrytering, sälj, ekonomi, digital mf, 

skuggstyrelse, ägarväxling, m fl

• Antalet affärsutvecklingsinsatser ökade 75% mellan 

2020 och 2021

– Främst befintliga företag

• Fler än 50% av företagen som fått en insats tillhör 

branscherna tillverkning och handel.
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Affärsutveckling - projekt

• Bolaget ska komplettera anslagsfinansiering med 

projektmedel från exvis EU.

• Vi driver, eller är delaktiga i, totalt fyra olika projekt 

varav två är inriktade på internationalisering

– Regional exportsamverkan

– Enterprise Europe Network 

– Hållbara intraprenörer 

– Framgångshubb

• Projektmedel står för ca 25% av vår omsättning 2021.

• Under 2022 kommer Almi nationellt att driva totalt 53 

projekt inom ramen för Almis fokusområden.
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Hållbarhet

• Under 2021 startades på ägarnas uppdrag ett större 

nationellt projekt för att ytterligare eskalera 

hållbarhetsarbetet hos Sveriges SMF.

• Utgångspunkten är att alla företag påverkas. Våra 

insatser hjälper företag att identifiera inom vilka 

områden som de största riskerna eller möjligheterna 

finns och att därefter konkretisera en handlingsplan.

• Grönt lån lanserades under hösten. Kopplat till EUs 

taxonomi och kan hjälpa till att finansiera grön 

omställning eller acceleration. 

• Hållberhetsinsatserna står idag för knappt 20% av 

Almis totala leveranser.
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Fokusgrupper

• Knappt var femte företagsledare är kvinna, varierar bland 

regionerna. Stockholm högst andel (21,5%) Kalmar län 

kommer på plats 18 av 21 (14,7%)

– Utvecklingen går inte framåt utan snarare tillbaka. Endast Irland och 

Malta har just nu sämre utveckling inom EU.

– Väldigt liten andel riskkapital eller offentliga stöd går till bolag som drivs 

av kvinnor

• Almi har i ägaranvisningen ett särskilt uppdrag att stödja 

kvinnor samt personer med utländsk bakgrund i sitt 

entreprenörskap

• Våra indikatorer visar att vi går åt rätt håll

– 36% av kundföretagen drivs av kvinnor. 

– Markant högre kundnöjdhet bland kvinnor
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Mål 2022

• 700 behovsanalyser (fg år 524)

– Utfall hittills i år 152

• 400 leveranser inom affärsutveckling (fg år 396)

– Utfall hittills i år 70 st

• 45 Mkr lånevolym (fg år 32 Mkr)

– Utfall hittills i år 14 Mkr (dock ej utbetalat ännu)
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