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Regler för deltagande i Test och Labb 

Introduktion till Grand Challenge Prevent Childhood 
Obesity 

Under 2021–2022 kommer en Grand Challenge att genomföras för att stimulera 
innovationer som bidrar till att förebygga barnfetma innan barnet når grundskolan. Det är 
en unik innovationstävling som fokuserar på en av våra viktigaste samhällsutmaningar: 
barns hälsa. Grand Challenge organiseras av Swelife i samarbete med involverade partners1. 
Den består av tre faser. Detta dokument, Regler för deltagande i Test och Labb, behandlar 
den andra fasen av Grand Challenge, Test och Labb, som arrangeras hösten 2021. 

Denna Grand Challenge riktar sig till lag där medlemmarna med olika bakgrunder kommer 
utmanas att ta sina idéer till koncept vilka bedöms och rankas. Lagen kommer att ha tillgång 
till olika byggstenar som de kan använda tillsammans med sina egna resurser, färdigheter 
och data för att på så sätt skapa lösningar med högt nyhetsvärde samt uppvisad kapacitet att 
förebygga barnfetma innan skolstart. 

Deltagande 

För att kunna delta in i den andra fasen av Grand Challenge, Test och Labb, måste 
Deltagaren/deltagarna godkänna reglerna för deltagande, som publiceras i detta dokument. 
Reglerna kan komma att justeras om behov uppstår, se nedan. Anmälan att delta sker 
antingen genom acceptans av inbjudan bland de lag som deltagit i Hackathonet, eller 
potentiella team skickar in en intresseanmälan för deltagande genom ett konceptförslag för 
screening och utvärdering till Hackathon. Genom att acceptera inbjudan att medverka 
godkänner Deltagaren/deltagarna Hackathon: Regler för deltagande. 

Om reglerna behöver justeras, kommer de deltagare som redan accepterat tidigare versioner 
av reglerna att få ett meddelande om ändringarna. Den senaste versionen av reglerna 
kommer finnas tillgängliga på swelife.se. 

Fas Test och labb mål 

Fasen Test och Labb syftar till att påskynda förebyggandet av fetma hos barn. Tillsammans 
med intressenter, regioner, akademi och näringsliv kommer Deltagaren/deltagarna att 
arbeta för nå visionen om noll fetma för de som börjar skolan 2030. Således är målet med 
fasen Test och labb tvåfaldigt, nämligen: 

1. att engagera externa innovatörer i att utveckla och testa innovativa prototyper på 
lösningar som kan förhindra övervikt hos barn och uppfylla visionen om noll 
barnfetma hos barn till skolstart 2030 

2. att rangordna externa innovatörer med innovativa lösningar och därigenom erbjuda 
ett urval av Deltagarna tillträde till den tredje fasen av Grand Challenge. 

Följaktligen syftar Test och Labb fasens upplägg att påskynda och underlätta prototypernas 
utveckling och validering, och bestämma vilka team som ska stimuleras till ytterligare 
förädling genom Grand Challenges sista fas. 

 
1 https://swelife.se/projekt/vision-noll-barnfetma/ 

https://swelife.se/projekt/vision-noll-barnfetma/
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Upplägg 

I. Öppen ingång: intresseanmälan 

Om teamet ej har deltagit i Hackathonet eller i samband med hackathonet ej fått en inbjudan 
att delta i Test och labb måste deltagare lämna in en intresseanmälan att delta senast vid den 
deadline som anslagits. Intresseanmälan ska skickas in med hjälp av ett särskilt formulär. 
Ansökan ska innehålla nödvändig information om konceptidén och deltagarna, inklusive en 
beskrivning av prototypen som teamet ska utveckla och testa, arbetssätt samt en kort 
översikt över gruppmedlemmarnas erfarenhet och kompetens. 

II. Öppen ingång: screening av intresseanmälningar 

Arrangörerna kommer att screena de intresseanmälningar som skett för att välja de mest 
lovande som sedan accepteras att delta i Test och labb. I denna screening fokuserar 
arrangörerna på att utvärdera inlämnade intresseanmälningar utifrån protypernas (1) 
relevans, (2) potential i lösning och upplägg och (3) kapacitet teamet har, baserat på 
inlämnad information. 

III. Deltagande genom inbjudan 

Deltagande i fas Test och Labb kan även ske med tydlig länk från Hackathonet. Lag som 
genom sin prestation under Hackathonet kvalificerat in sig i fasen Test och Labb får en 
inbjudan att delta. Inbjudan accepteras genom att laget innan deadline lämnar in en plan för 
sitt arbete under fasen Test och Labb samt önskemål och stöd under fasen. Arrangörerna 
matchar därefter behov av stöd med projektet möjlighet att tillhandahålla stöd. 

IV. Virtuell kick-off 

Den virtuella kick-offen syftar till att ge deltagarna ytterligare information om fasen Test och 
labb med fokus på projektets vision och byggstenar samt de erbjudande som fasen har att ge 
som stöttning till de olika teamen. Allmän information om upplägget för Test och labb 
kommer också att ges inför och under den virtuella kick-offen. 

V. Checkpoints 

Checkpoints  kommer arrangeras under Test och labb för att stödja deltagarna i utvecklingen 
av prototyperna och följa upp valideringen. Eventen fokuserar lagens progression, på 
finansiering, men också visionen, tillgängliga data, innovationshöjd, affärsverksamhet och 

skalbarhet. 

VI. Demodag och utvärdering 

Vid en demodag i december kommer lagen få presentera sina prototyper samt resultatet av 
sitt testarbete. Inför demodagen kommer lagen få skicka in underlag för en jury kommer att 
utvärdera de Prototyper som har lämnats in. Juryn består av representanter för arrangörer 
och intressenter till Grand Challenge. Mer information om utvärderingsstegen och 

kriterierna presenteras under underavsnittet Utvärdering nedan. 

VII. Avslutningsevent 

Vid eventet kommer juryarbetet redovisa tillsammans med en ranking av teamen baserat på 
deras prestationer. Finaleventet initierar den tredje fasen i Grand Challenge. 
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Datum, platser och annan information om eventen kommer att publiceras i förväg på 
swelife.se. 

Screening av intresseanmälningar 

Vid deltagande genom öppen ingång kommer arrangörerna att screena 
intresseanmälningarna till Test och labbfasen för att bestämma vilka lag som ska accepteras 
att delta i denna andra del av Grand Challenge. Utvärderingen kommer att fokusera på 
Prototypernas relevans för Grand Challenge, Prototypernas potential, planerat arbete och 
Deltagarens/ Deltagarnas kapacitet. Beslut om val av deltagare är slutgiltigt och bindande i 
alla avseenden som rör fasen Test och labb; det kan således inte överklagas. 

Checkpoints 

Medverkan vid höstens checkpoints är obligatoriskt ger Deltagarna ett betydande mervärde. 
Målet är att säkerställa stöd som möjliggör att teamen kan utveckla och testa prototyper vilka 
kan presenteras och sedermera bedömas av juryn. 

Utvärdering 

En jury kommer att utvärdera det resultat som presenteras vid demodagen genom det 
underlag som lämnas in för bedömning före det sista evenemanget. Juryn, som består av 
företrädare för arrangörerna och intressenter till Grand Challenge, kommer att utvärdera 
lagens bidrag utifrån följande hållbarhetskriterier: 

> Kapacitet att förebygga: evidens och välgrundade slutsatser som visar att lösningen 
kan förebygga barnfetma 

> Vision: Koppling till visionen om att förebygga barnfetma innan grundskolstart 
> Värde: Följsamhet med intressenters behov och krav på lösningar i ett svenskt 

sammanhang 
> Skalbarhet: strategi för hur lösningen kan skalas upp och skapa effekt 
> Kommersialiserbarhet: affärsmodell för lösningen 

Deltagaren/Deltagarna är skyldiga att skicka in en redovisning av sitt arbete enligt anvisning. 
Deltagaren/Deltagarna är ansvariga för att inkludera den information som krävs för att 
utvärdera valideringen av prototypen. Juryns beslut i fas Test och labb, inklusive juryns 
beslut om det vinnande laget, är slutgiltiga och bindande i alla avseenden som rör tävlingen 
och kan inte överklagas. 

Pris 

Fasen Test och Labb planerar att ge alla deltagare två värden: 

1. Möjligheter till teamet att utveckla sitt koncept till en fungerande prototyp och 
demonstrera hur det förebygger barnfetma innan skolstart. 

2. En möjlighet för teamet att vinna deltagande i Grand Challenges tredje fas för att 
fortsätta utveckla en verifierad prototyp och förbereda marknadsintroduktion. 

Alla Deltagare i fas Test och Labb är berättigade att delta i de virtuella och fysiska events som 
arrangeras och har rätt till en kriteriebaserad utvärdering av Prototypen, såsom beskrivits i 
föregående avsnitt. Alla deltagare får en skriftlig bedömning av sitt arbete, inklusive 
rangordning i förhållande till de andra deltagande; vilken kan användas som 
kvalitetsstämpel i framtida kommunikation med potentiella intressenter, finansiärer och 
kunder. 

Alla Deltagare kommer också kunna dra nytta av exponeringen som deltagandet och kan, i 
vilken utsträckning som helst, berätta om sitt deltagande i Grand Challenge i sin egen 
kommunikation. 
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Ägarrätt 

Det deltagande teamet behåller äganderätten till alla immateriella och industriella 
äganderättigheter (inklusive moraliska rättigheter) och dess immateriella egendom som 
används och/eller införlivas i det utvecklade konceptet, inklusive dokumentation, som 
överlämnas till arrangörerna. Genom att delta i fasen Test och labb, erkänner Deltagarna att 
samtliga arrangörer kan ha och/eller utveckla idéer som liknar eller är identiska med ett 
koncept. Deltagare avstår från alla anspråk Deltagare kan ha härrört från sådana likheter 
med Deltagarens bidrag. 

IPR 

Genom att ett deltagande team skickar in ett bidrag till fas Test och labb, bekräftar 
Deltagaren att all den kunskap, material och annan information (inklusive men inte 
begränsat till källkod, både öppen källkod och tredjepartsinformation, användargränssnitt, 
musik, video och bilder) som tillhandahålls genom bidraget inte bryter mot tredje parts 
immateriella rättigheter, och om en tredje part är inblandad, har Deltagare/n fått tillstånd 
att använda sådant material. 

Arrangörerna förbehåller sig rätten att ändra, annullera och dra tillbaka något eller alla 
deltagarbelöningar där tredje parts immateriella rättigheter kränks. 

Sekretess 

Deltagaren kan ge arrangörerna information av konfidentiell karaktär som hänför sig till de 
idéer som skickats in i tävlingen. Vidare kan arrangörerna, för att underlätta tävlingen, förse 
deltagarna med information av konfidentiell karaktär relaterad till dess verksamhet. För att 
betraktas som ”konfidentiell information” måste (a) den avslöjande parten markera eller på 
annat sätt skriftligen informera om dess konfidentiella natur vid tidpunkten för avslöjandet 
eller senast fem (5) dagar efter det; eller (b) information måste uppenbarligen förstås vara 
konfidentiell. 

Konfidentiell information som tillhandahålls av en part till en annan ska hållas konfidentiell 
under Test och Labb fasen och under en period av två (2) månader därefter, och varje part 
samtycker till att vidta sådana åtgärder som rimligen kan krävas för att upprätthålla 
sekretess. 

Följaktligen får inte den mottagande parten, utan särskilt godkännande av sändaren, lämna 
konfidentiell information till tredje part eller överföra sådan information till tredje part 
såvida inte: 

> Den mottagande parten/parterna kan visa att informationen redan var i besittning av 
den mottagande parten (i detta sammanhang förstår deltagarna att Arrangörerna 
söker idéer inom sina verksamhetsområden och att Arrangörerna redan är i 
besittning av många idéer relaterade till funktioner, produkter och tjänster inom 
området prevention barnfetma.) 

> Informationen erhölls lagligen och bevisligen från någon annan än den andra parten. 
> Informationen har blivit allmänt känd på annat sätt än genom ett brott mot dessa 

regler. 
> Informationen avslöjas enligt lagliga skyldigheter som ligger utanför de avslöjande 

och mottagande parternas kontroll eller på grund av ett domstolsbeslut. 

Rätt att avbryta 

Arrangörerna förbehåller sig rätten att avbryta, avsluta, förändra och avbryta Grand 
Challenge efter eget gottfinnande och utan något som helst ansvar gentemot någon Deltagare 
eller tredje part som är kopplad till Deltagaren eller Prototyperna som utvecklas och 
valideras. 
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Om Deltagaren/Deltagarna vill avbryta sitt deltagande i fas Test och Labb är de skyldiga att 
informera arrangörerna utan dröjsmål och också ge en förklaring till deras avbrytande. När 
utvärderingen av bidragen påbörjats inför det finalen är det inte möjligt att dra tillbaka sitt 
deltagande. 

Integritet 

För att Deltagare ska kunna delta i fas Test och Labb måste Arrangörerna behandla 
personuppgifter om deltagaren, t.ex. namn, e-post, telefonnummer och foton. 

Ytterligare information om hur vi behandlar personuppgifter och GDPR, relaterade till 
forskningsprojekt, finns i länken i fotnoten.2 

Publicitet 

Deltagare accepterar vidare att tillåta Arrangörerna att använda Deltagarens namn etc och 
alla godkända beskrivningar av lagens bidrag för att presentera Prototyper och allt innehåll i 
samband med marknadsföring och kommunikation kring Grand Challenge. Även om 
Arrangörerna förbehåller sig dessa rättigheter är de dock inte skyldiga att använda något 
bidrag för publiceringsändamål, inte ens för det vinnande Konceptet. 

Skatt 

All eventuell skatt som tas ut på grund av ett pris som erhållits under Grand Challenge 
tillförs den/de Deltagare som tar emot priset. 

Gällande lag och skiljeförfarande 

Grand Challenge och Test och labb-reglerna regleras av svensk lag utan hänsyn till 
lagkonfliktbestämmelser. Tvister, kontroverser eller anspråk som uppstår på grund av eller i 
samband med detta avtal, eller överträdelse, uppsägning eller ogiltighet därav, ska slutgiltigt 
avgöras genom skiljedom i enlighet med reglerna för snabba skiljedomar från Arbitration 
Institute of the Stockholm Chamber of Commerce. Skiljedomsstället ska vara Stockholm, 
Sverige. Språket som ska användas i skiljeförfarandet ska vara svenska. 

 
2 https://www.lu.se/om-universitetet/kontakta-oss/behandling-av-personuppgifter-vid-
lunds-universitet 

https://www.lu.se/om-universitetet/kontakta-oss/behandling-av-personuppgifter-vid-lunds-universitet
https://www.lu.se/om-universitetet/kontakta-oss/behandling-av-personuppgifter-vid-lunds-universitet
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