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Många små och medelstora företag med 
tillväxtambitioner riktar blickarna utanför 
Sveriges gränser och satsar på export.  
Men för att nå ut internationellt krävs pengar. 
Kanske behöver du kapital till en marknads-
satsning, till produktutveckling eller till en 
investering i produktionsutrustning? 
Särskilt för nystartade innovativa företag 
kan det vara svårt att få ja från banken.  
Och då måste du hitta kompletterande 
finansiering. Ofta är det ett pussel där du 
utöver banken behöver få hjälp av flera 
finansiärer. Även vi på EKN kan vara en del 
av lösningen, då vi kan dela risken med  
banken. Vilket alternativ som passar bäst 
för ditt företag beror på en rad saker. Hur 
stor är risken? Hur mycket pengar behöver 
du? Hur stort är ditt företag? Var i landet 
finns ditt företag?

EKN medverkade i  774 
finansieringslösningar för små och 
medelstora företag under 2018.

64% av Sveriges små och 
medelstora företag har en hög eller 
mycket hög ambition att växa.*

Vart vänder jag  
mig när jag behöver  
finansiering?

*Enligt Almis stora Tillväxtkartläggning 2018.



Det naturliga är givetvis att du i första  
hand vänder dig till din bank. Dock är det 
så att banken inte alltid kan finansiera allt 
du behöver. Svårast är det för nystartade 
företag som inte har ett etablerat kassaflöde. 
Ofta behöver du ytterligare finansiärer eller 
någon som oss på EKN, som delar risken 
med banken. Glöm inte bort att titta på 
nischbankerna som kan vara ett bra  
alternativ till storbankerna.

Banken 
– den naturliga partnern

Tänk på:

Du måste kunna visa banken  
att du har förmåga att betala  
tillbaka lånet.

Du kan behöva ha säkerheter.  
Det kan vara privata säkerheter  
eller varulager, inventarier eller 
kundfordringar.

Dina möjligheter att få lån  
ökar om EKN är med och  
delar risken med banken.
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När banken inte kan erbjuda all finansiering 
kan Almi vara ett bra komplement. Almi  
beviljar årligen lån till närmare 4 000 företag. 
Det är alltså många som får finansiering den 
här vägen. Almi gör en kreditbedömning 
precis som vilken bank som helst. Och precis 
som banken vill man se att ditt företag kan 
bli långsiktigt lönsamt. För Almi är det  
viktigt att du har en bra idé och att det 
finns möjlighet till utveckling och expansion. 
Man lägger större vikt vid idén än vid  
säkerheter. Almi har inte några formella 
begränsningar på hur lånet ska användas, 
utan lyssnar till varje kunds specifika 
förutsättningar. Det är Almis roll att ta en 
högre risk. Därför ligger Almis räntor över 
bankernas genomsnittliga ränta.
 
Läs mer på almi.se

Almi 
– ett komplement  
till banken

En bra start
Almi har lång erfarenhet av att vägleda  
företag framåt på tillväxtresan och erbjuder 
rådgivning inom en rad områden som t ex 
affärsutveckling och finansiering.

Almi lånar ut pengar till företag med 
upp till  250 anställda.

Almi tar högre risk än banken. 
Din affärsidé är viktigare än 
den formella säkerheten.
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https://www.almi.se


Små och medelstora bolag som har  
förutsättningar att växa på en större  
marknad kan ansöka om olika typer av  
regionala företagsstöd. Exempelvis erbjuder 
landets regioner i samarbete med Tillväxt-
verket så kallade affärsutvecklingscheckar, 
som är ett stöd för små och medelstora 
bolag som redan säljer utomlands eller  
som vill bredda marknaden ytterligare. 

Du har möjlighet att söka upp till  
250 000 kronor i stöd och ska själv 
stå för minst 50% av finansieringen. 

Affärsutvecklingscheckar 
riktas till företag som har:
• 2–49 anställda.
• En omsättning på minst 3 miljoner  

kronor och högst 100 miljoner kronor.
• En ekonomi i balans.

Checkarna kan användas till:
• Köp av tjänst.
• Projektanställning (som påbörjas  

efter beslut och är en ny kompetens  
till företaget).

Regional 
finansiering 
för företag 
som vill växa

Tips:
Det finns en rad olika regionala stöd som du kan 
söka. Utbudet varierar beroende på var i landet 
du har din verksamhet. Läs mer om de olika 
stöden på verksamt.se
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https://www.verksamt.se/utveckla/finansiering/regional-finansiering


Är du beredd att släppa ägarandelar  
mot pengar? För riskfyllda projekt med  
hög tillväxtpotential kan riskkapital vara  
ett alternativ. Genom att satsa pengar i  
ditt företag tar riskkapitalister en större  
risk än andra finansiärer. Den som satsar 
riskkapital i ditt bolag engagerar sig ofta  
aktivt i ditt bolag. Investeringen brukar  
också vara tidsbegränsad. Investeraren  
kan ha som målsättning att inom tre till  
fem år sälja sitt aktieinnehav.

Risk kapital bolag 
– hög risk och hög tillväxtpotential 

• De flesta riskkapitalbolag är  
privata, men även t ex Almi har ett 
riskkapital bolag som heter Almi Invest. 
 
Läs mer på almi.se/almi-invest 

• Det finns lokala aktörer som har till  
uppgift att främja utvecklingen i olika  
regioner. Norrlandsfonden och  
Partnerinvest Norr är två exempel.   

• Industrifonden är en stiftelse som  
bildats av staten. Industrifonden  
erbjuder riskkapital, kompetens och  
nätverk till små och medelstora  
svenska företag med internationell  
tillväxtpotential.  
 
Läs mer på industrifonden.com 

• Behöver du hjälp att hitta riskkapital? 
Connect Sverige är en ideell organisation, 
som sammanför tillväxtföretag med 
kunskap och kapital.  
 
Läs mer på connectsverige.se
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https://www.almi.se/almi-invest
http://www.norrlandsfonden.se
http://www.partnerinvestnorr.se
https://industrifonden.com
https://connectsverige.se


Omsätter ditt företag mer än 200 miljoner 
kronor per år har du möjlighet att söka  
finansiering från bolaget Svensk Exportkredit 
(SEK). De tillhandahåller finansiella lösningar 
för svensk exportnäring på uppdrag av sin  
ägare svenska staten. SEK erbjuder t ex  
Enkla exportlånet, där du kan låna upp till  
65 miljoner kronor utan säkerhet och till en 
förmånlig ränta med en löptid på två år.  
Enkla exportlånet underlättar om du till 
exempel vill etablera dig på nya marknader 
eller utveckla nya produkter. 

Svensk  
Exportkredit  
– till företag som vuxit

Med Enkla exportlånet 
kan du låna upp till 
65 miljoner kronor.

Enkla exportlånet riktar sig till företag som 
omsätter mer än 200 miljoner kronor och 
har ett positivt resultat de senaste 3 åren.
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 Låt din kund vara kreditgivare
 Att få kunden att betala i förskott, innan du börjar producera, 
 är också en möjlighet. En kund som betalar i förskott vill normal 
 ha en förskottsgaranti och det kan EKN hjälpa dig med.

 Sälj fakturorna
 På så sätt får du betalt i förväg till en kostnad på X% av det  
 fakturerade beloppet.

 Leasa istället för att köpa
 Istället för att köpa t ex maskiner kan du leasa dem till en  
 fast månadskostnad.

 Få bättre villkor
 Kanske kan du förhandla till dig  bättre villkor för betalningstider  
 hos dina leverantörer? Att gå från t ex 30 till 90 dagar gör stor skillnad.  
 En annan möjlighet är att förhandla inköpspriser på kommande    
 volymer (istället för på dagens) och därmed pressa priserna.

Andra 
möjligheter
Du behöver inte alltid låna pengar för att 
finansiera tillväxten i ditt företag. Här är 
några andra alternativ.



Exportkreditnämnden 
Kungsgatan 36, Box 3064, 103 61 Stockholm 
Tel 08–788 00 00 | www.ekn.se

Hur kan vi hjälpa dig?

EKN är en myndighet med uppgift att främja svensk export och svenska 
företags internationalisering. Vi fungerar som en modern finansiell verksamhet  
och kan hjälpa dig med garantier som underlättar för banken att säga ja.

Hör gärna av dig, vi erbjuder kostnadsfri rådgivning och det är enkelt att 
kontakta oss här

https://www.ekn.se/globalkonkurrenskraft/#iwant-to-know

