
Vilka frågor är för dig viktiga att de blir besvarade på seminariet? 

  

Brainstorm instruktion:  
Vilka frågor är för dig viktiga att de blir besvarade på seminariet? 
Fråga till specifik organisation? Skriv din fråga i deras mapp // Av alla frågor markera de för dig 
topp 3 viktigaste frågorna genom att dra och släpp dina "Like" (gröna duttar) // Du kan logga in 
igen och ändra dina val // Alla bidrag är anonyma. 

Sticky points:  
 Like (9 points per participant) 

 Allmänna, övergripande, gemensamma frågor (9) 
1. Hur långt borde man ha kommit med sin affärsidé när man ska söka investerare? (ID-
Göteborg) 

 Comments 
· Alltid bra att bolla sin innovation och affärsidé så tidigt som möjligt, antingen med Almi 

eller personer i ditt nätverk som har bred kompetens och erfarenhet och som du litar på. 
Bra att teckna sekretessavtal om du är osäker. (#2 | ID-Göteborg) 

· Hur får man tag i finansiering till firman ? (#5 | ID-Göteborg) 
· Vilken typ av företagsform rekommenderas ? (#34 | ID-Göteborg) 
· Är det riskkapital/ägarkapital så kräver investerare oftast att man bevisat sin affär, d vs 

börjat sälja eller har samarbete med kund. (#126 | Helene Öhrvall) 
(3) 4. Söker en Tinder app för matchning från idé till verklighet! (ID-Göteborg) 

 Comments 
· Tinder eller ej - det är mycket svårt att hitta medgrundare. Det måste lösas! (#41 | ID-

Göteborg) 
(2) 7. Söker mer tvärsektionellt tänk för att korskoppla idéer för ett hållbart samhälle (ID-

Göteborg) 

 Comments 
· Vi ser positivt på tvärsektoriella projekt. Vid bedömning av FoU-kort ger tvärsektoriella 

inslag extra poäng. (#79 | Marianne Gustafsson) 
21. Varför måste man ha 9 anställda för att kunna söka Innovationscheck? Kommer det kravet 
att finnas kvar i nästa utlysning? (ID-Göteborg) 

 Comments 
· För de olika checkarna kommer det nog tyvärr alltid att finnas krav på antal anställda, 

omsättning, etc. (#89 | Kent Rundgren) 
(1) 23. Varför finns det så mycket stöd för att ta in konsulter och externa tjänster? Som litet 

innovativt bolag är vi i störst behov av att kunna finansiera vår egen verksamhet och vår egen 
expertis in-house. T.ex. FOU-checkar borde kunna täcka vår in-house FOU. Varför är det inte 
så? (ID-Göteborg) 

 Comments 
· Syftet är att företaget ska få tillgång till kompetens se annars inte har tillgång till. Egen 

atbetstid är tillåten som medfinansiering (#82 | Marianne Gustafsson) 
(2) 37. Måste man vara ung fattig student? (ID-Göteborg) 

 Comments 
· Kravet för såddlån är att lånet ska vara avgörande för att projektet ska kunna genomföras. 

Såddlånet ska inte konkurrera med andra finansiärers lån med förmånligare villkor. Syftet 



med lånet är att möjliggöra projekt/företagande i så tidiga skeden att lån från andra 
långivare ej kan erhållas för den som inte har egna medel. (#81 | Marianne Gustafsson) 

77. www.verksamt.se har en sammanhållande bild av möjliga medel att söka. Är den helt 
komplett eller vilka saknas? (ID-Göteborg) 

(1) 78. Är ni på bra humör nu...? (ID-Göteborg) 

 Comments 
· JAA! (#90 | Kent Rundgren) 
· Definitivt (#127 | Helene Öhrvall) 

80. Lånet från VGR ska vara avgörande för att projektet ska kunna genomföras. Vi konkurrerar 
inte med andra kreditgivare om att ha förmånligare villkor. Kan projektet finansieras genom 
lån från bank eller Almi beviljas inte såddlån. Syftet med såddlånen är att möjliggöra 
projekt/företagande i tidiga skeden där andra finansiärer inte går in. (Marianne Gustafsson) 
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