Utmaningar till Hack for Swedens sex tävlingskategorier 2019
MILJÖ
Hur kan vi hjälpa medborgare att fatta miljösmarta beslut i vardagen?
Hur kan vi säkerställa god tillgång på vatten i framtiden?
Hur kan vi förmedla kunskap och insikter kring klimatförändringarna till medborgarna?
How can we facilitate for citizens to make sustainable choices in their everyday life?
How can we ensure a good supply of clean water in the future?
How can we provide knowledge and insights about climate change to the citizens?

TRAFIK
Hur kan vi göra persontransporter tryggare, enklare med ett tydligt hållbarhetsperspektiv?
Hur kan vi möjliggöra upplevelsen av att resa utan att genomföra den fysiska förflyttningen i
tid och rum?
Hur skapar vi smartare städer genom att visualisera flödesdata från trafik?
How can we make personal transport safer and simpler with a clear sustainable perspective?
How do we make it possible to enjoy the experience of travelling, without the physical
movement through time and space?
How do we create smarter cities through visualizing dataflows from traffic?

NÄRINGSLIV:
Hur kan vi belysa samhällsutmaningar med marknadspotential för entreprenörer?
Hur kan vi mäta och jämföra företags hållbarhetsarbete?
Hur kan vi på ett hållbart sätt förbättra leverans av varor?
How can we highlight and promote societal challenges with a market potential to
entrepreneurs?
How can we measure and compare companies sustainability work?
How can we in a sustainable way improve the delivery of goods?

HÄLSA:
Hur kan vi använda data strategiskt för att minska ohälsan hos utsatta grupper?
Hur kan vi förbättra omhändertagandet av äldre/ öka kvalitén i äldrevården?
Hur ökar vi medborgares och samhällets motståndskraft och beredskap vid krissituationer?
How can we use data strategically to decrease the human illnesses and mental disorders?
How can we improve society’s care for the elderly?
How do we improve individual health and community wellbeing through better natural
disaster preparedness, accelerated response and a greater capacity to recovery?

ARBETSMARKNAD
Hur förstärker vi möjligheterna till livslångt lärande och ökar rörligheten på
arbetsmarknaden?
Hur tillgodoser vi kompetensförsörjningen på en alltmer föränderlig arbetsmarknad?
Hur förbättrar vi integrationen av nyanlända på arbetsmarknaden?
How do we improve the possibilities to lifelong learning and increase the mobility in the
Swedish labour market?
How do we ensure competence in an increasingly changing labour market?
How do we improve the integration of newly arrived in the Swedish labour market?

UTBILDNING OCH FORSKNING
Hur motarbetar vi det digitala utanförskapet?
Hur stöttar vi människor bättre i processen kring utbildningsval?
Hur tillgängliggör vi forskningsresultat i högre grad till medborgare för att motarbeta fake
news?
How do we decrease the digital divide?
How do we offer better support for citizens concerning career and educational choice?
How do we make scientific results more accessible to the citizens in order to fight fake news?

