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Om Almi

• Uppdrag att utveckla och finansiera 

små och medelstora företag och 

därigenom bidra till hållbar tillväxt

• Komplement till den privata 

marknaden

• Ej vinstdrivande

• Moderbolaget i koncernen ägs 

av staten

2

500 medarbetare på 40 orter 

över hela landet

16 regionala dotterbolag + 

underkoncernen Almi Invest



VÅR POSITION

Tar högre risk,

är oberoende,

och kompletterar

marknaden

Erbjuder unik 

kombination av 

finansiering och 

affärsutveckling

Riktade insatser

utifrån ägarnas 

prioriteringar 

Med Almi ökar företagens möjligheter att lyckas



VÅRA KUNDER

I hela Sverige,

i alla branscher,

från tidigt skede till 

expansionsfas

Små och medelstora 

företag som vill 

utvecklas och har 

tillväxtpotential

Särskild fokus på 

kvinnor och personer 

med utländsk bakgrund

Nöjda kunder, 92% nöjda eller mycket nöjda med Almi insatser
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Think BIG – Business Intercultural Group

I Sverige ska alla, oavsett etnisk bakgrund, ha samma förutsättningar att  driva  och utveckla sitt 
företag.

Projektperiod: 2019-11-01 - 2021-10-31, ca 2 miljoner kr
Projektägare: Almi Nord
Delfinansieras av: Tillväxtverket
Samarbetspartners: LTU, Region Norrbotten, banker, BD kommuner med mera

Företagsutveckling för utrikesfödda kvinnor i Norrbotten
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Think BIG – Business Intercultural Group

Målgrupp:
Tillväxtprojekt för utrikesfödda kvinnor som driver, äger eller har 
beslutsmandat i små och medelstora företag i Norrbotten och har 
ambition och potential att växa och utveckla sitt företag och sig själv 
som företagsledare.

Syfte: 
Att skapa förutsättningar för att fler utrikesfödda kvinnor ska utveckla 
sina företag i Norrbotten. 

Företagsutveckling för utrikesfödda kvinnor i Norrbotten



Think BIG – Business Intercultural Group

Företagsutveckling för utrikesfödda kvinnor i Norrbotten

Mål:

Nå ut till målgruppen med affärsutvecklingsmöjligheter, information om 
de olika stöd och finansieringsformer som finns tillgängliga i samhället i 
dag. Med stöd avses inte enbart ekonomiskt stöd utan även stöd i form av 
affärsrådgivning, kompetensutveckling samt nätverkande.

Men också att Almi som organisation ska bli bättre på att nå ut till 
målgruppen och erbjuda ”rätt” rådgivning till dem utifrån behoven.
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att uppnå jämställdhet, och alla kvinnors egenmakt. 

att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar 
ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning 
med anständiga arbetsvillkor för alla. 

att minska ojämlikheten inom och mellan (länder) 
företagare. 



Think BIG – Business Intercultural Group
Företagsutveckling för utrikesfödda kvinnor i Norrbotten



Vad är 

företagets 

behov? Marknad, 
försäljning

Internationali-
sering

Innovation, 
tjänste- och

produkt-
utveckling

Ägare och 
styrelse

Ledarskap, 
ledning och 

personal
Ekonomi, 

lönsamhet och 
finansiering

Effektivitet, 
rutiner och 
produktion

Nätverk och 
externa 

kontakter

Hållbarhet

Starta företag

Företags-
förvärv

Digitalisering

Tillväxt!



En partner på tillväxtresan
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Vad gör Almi för att nå målgruppen?

• Fokus på att jobba med kvinnor och/eller personer med utl bakgrund 

• Lång erfarenhet att jobba mot målgruppen genom bla Snabbspår

• Vi har material på lättsvenska – utveckla det !

• Många nationaliteter och språk inom Almis koncern 

• Pristagare o förebilder 

• Vi har kommit en bit på väg – kan fortfarande bli bättre på att kommunicera 

och nå denna viktiga målgrupp
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