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Swedbank stöttar initiativet The Global Hack för att hitta lösningar 
som kan möta utmaningarna med Covid-19 
 
Swedbank går in och stöttar det internationella initiativet The Global Hack. Evenemanget 
kommer att äga rum 9-12 april (2020) och strävar efter att bli världens största online 
hackathon. Ambitionen är att uppmuntra samarbete mellan företag, sektorer och 
kompetenser på global nivå, och att hitta nya affärs- och digitala lösningar som kommer att 
bidra till att bekämpa utmaningarna med Covid-19.  
 
Estland startade en dominoeffekt tillsammans med Garage48 för två veckor sedan, genom att 
organisera en online hackathon för att möta utmaningar relaterade till Covid-19. Strax därefter följde 
Lettland och Litauen efter med egna hackathons, delvis understödda av Swedbank. Inför det 
kommande globala eventet The Global Hack, går Swedbank in och stödjer The Economy track - ett 
av eventets huvudspår. 
 

- I de här turbulenta tiderna är det viktigt att vi går samman på en global nivå för att hitta 
innovativa lösningar, som kan hjälpa till att bekämpa utmaningar relaterade till Covid-19 på 
ett effektivt sätt. Vi är mycket glada för möjligheten att få vara med och stötta initiativet The 
Global Hack, säger Lotta Lovén, Head of Digital Banking & IT på Swedbank. 

 
The Global Hack är organiserad i 11 huvudspår, som är inspirerade av 11 av FN: s mål för hållbar 
utveckling. Varje spår genomförs i ett första steg som en separat global online hackathon, som 
sedan i slutet av evenemanget går samman till ett gemensamt. Uppkomna idéer och resultat 
utvärderas och konkretiseras. Hackathon är ett sprint-liknande evenemang där deltagarna 
tillsammans skapar nya lösningar på verkliga utmaningar under en intensiv tidsperiod, vanligtvis 24 
till 48 timmar. Med hjälp av kreativitet, expertis, teknik och mentorskap kommer helgen att resultera i 
prototyper, nya koncept och innovativ användning av teknik. 
 

- Den här hackathon-rörelsen relaterat till Covid-19 startades initialt upp i tre av våra fyra 
hemmamarknader. Det är naturligt för oss att stödja det, och vi uppmuntrar både våra 
medarbetare, kunder och branschkollegor att registrera sig och delta i evenemanget. Genom 
att stödja The Economy Track, tar vi oss tillsammans an utmaningar på områden som 
kommer att hjälpa både våra privat- och företagskunder, näringslivet och samhället som 
helhet, säger Lotta Lovén.    

 

The Global Hack stöds av flera globala organisationer och företag, bland annat Europeiska 
kommissionen, The World Health Organisation, The World Economic Forum, The Global 
Entrepreneurship Network, LinkedIn, TED, Reddit och Slack.   
 
Mer information (länk till The Global Hack). 
Registrera dig här (länk). 
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