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INNOVATIONSTÄVLING
Exercise Intelligence



Vem kan söka?
Alla studenter oavsett program 
samt forskare och lärare på
GIH. 

För att söka som student skall
du vara inskriven på ett
program som löper fram minst
under vårterminen 2023. För 
att söka som anställd skall du 
har en forsknings- eller
lärartjänst på minst 50% av 
heltid som löper fram till minst
t.o.m. juni 2023.



Under vilken tid pågår 
tävlingen?

Tävlingen utlyses på GIH:s 
Innovationsdag den 19 oktober 
2022 och läggs sedan ut på GIH:s 
externwebb och interna 
samarbetsplattform. Sista 
ansökningsdag är 31 januari 2023 
kl. 23.59.



Vad ska ingå i ansökan och hur skall den 
utformas?

Ansökan skall rymmas inom 3 A4-sidor med 
11 pts Times New Roman.
Ansökan får i övrigt formas fritt men skall 
innefatta följande komponenter.

1. Beskrivning av innovationsidén utifrån 
NABC-modellen (se bilaga)

2. Formulering av det 
originella/nyskapande med idén

3. Förslag på arbetsplan för att ta idén 
vidare.

4. Kopplingen till temat Exercise Intelligence
5. Nyttan för samhället eller 

idrottsrörelsen



Need? (Behov/problem)
 Vilket/vilka problem eller behov löser du? 
 Vem är din kund? (vem har problemet/behovet och är villig att 

betala för att lösa det?)
 Hur viktigt är problemet/behovet för din kund? Varför?
 Kan du kvantifiera marknadspotentialen, t.ex. genom 

marknadsstorlek, tillväxt, vinster, mm?

Approach? (Din lösning, din idé)
 Vad är din lösning (koncept, produkt, affärsmodell, etc.) på 

problemet/behovet?
 Vad är den/de unika och/eller särskilt viktiga delarna av din 

lösning?
 Hur kan du skydda din lösning och skapa konkurrensfördelar?

Benefits? (Kundnytta)
 Vad är nyttan/värdet för kunden av att använda din lösning 

(uttryckt i pengar/tid/bekvämlighet/förbättrad kvalitet/etc.)
 Hur stor är nyttan i förhållande till vad din lösning kostar?

Competition? (Konkurrens)
 Vilka konkurrerande lösningar finns (och konkurrerande 

företag)?
 Vilka alternativa lösningar finns (andra sätt att lösa 

problemet/behovet)?
 Varför är din lösning bättre än konkurrenterna och alternativen?



Vart skickar jag ansökan?

Komplett ansökan skickas till 
institutionssekreterare, Susanne Löthman, 
på institutionen för fysiologi, nutrition och 
biomekanik (FNB) via mail; 
susanne.lothman@gih.se senast den 31 jan 
2023 kl. 23.59. 

Märk ansökan med 
Förnamn_Efternamn_Innovationstävling
2023

Ange även mail och telefon för kontakt 
samt nuvarande koppling till GIH.

mailto:susanne.lothman@gih.se


Hur sker bedömningen och när 
får jag besked?

Bedömningen av ansökningarna 
sker av FNB:s Forsknings- och 
Innovationsråd tillsammans med 
KTH:s Innovationskontor. 
Bedömningen sker utifrån 
kategorierna Originalitet, 
Genomförbarhet, Nytta och 
koppling till temat Exercise
Intelligence.

Besked ges till vinnarna per mail 
den 15 februari 2023. 



Vad får jag som vinnare?

Förstapris är 35.000 kr i form av verifieringsmedel kring 
relevanta aktiviteter för att ta idén vidare.

Andrapris är 25.000 kr i form av verifieringsmedel kring 
relevanta aktiviteter för att ta idén vidare.

Tredjepris är 15.000 kr i form av verifieringsmedel kring 
relevanta aktiviteter för att ta idén vidare.

Alla idébärare som önskar verifiera/utveckla sina idéer 
vidare mot marknad kommer ha möjlighet till coachstöd 
under processen. 
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