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Hack for Sweden på Stockholmsmässan i Älvsjö 4–6/4 

Fullbokat hackaton i statlig data startar 
på torsdag  
Det är ett fullbokat Hack for Sweden som inleds nu på torsdag 4 april – 500 
hackare kommer, mer än dubbelt så många som förra året. Över 90 
organisationer deltar och 70 partners ställer ut, tre gånger fler än 2018. 
Totalt beräknas omkring 1 000 personer vara på plats. Den samlade 
prispotten på Stockholmsmässan ligger på 230 000 kronor, utöver 
möjligheten att få realisera sin vinnande idé. Vinnaren av Hack for Sweden 
Award får delta i världsutställningen i Dubai. 

På torsdag eftermiddag öppnar utställningsområdet, Hack for Sweden invigs och 

årets hackaton i öppen statlig data startar. På fredag förmiddag talar 

digitaliseringsminister Anders Ygeman på Stockholmsmässan och sedan följer ett 

tjugotal workshops och föredrag, bland dem paneldebatten”Innovationskraften 

och Sverige” där deltagarna är generaldirektör Mikael Sjöberg och kollegor från 

Myndigheten för digital förvaltning, Vinnova Upphandlingsmyndigheten samt 

VD för Internetstiftelsen. Lördag eftermiddag presenteras slutligen vinnarna i de 

olika kategorierna och den stora vinnaren. 

 

Arbetsförmedlingen har 2018–2019 regeringsuppdraget Hack for Sweden, som 

syftar till att skapa hållbara, samhällsnyttiga digitala tjänster för Sveriges 

medborgare. Förra årets Hack for Sweden resulterade i flera nytänkande it-

lösningar och 4–6 april är det dags för nya innovationer. Totalt beräknas omkring 

1 000 personer vara på plats jämfört med förra årets 350. 

 

– De första åren var det enbart myndigheter som deltog, men i år är det en i 

princip jämn fördelning mellan både offentliga och privata aktörer av de över 90 

organisationer som är en del av vår community. Hack for Sweden har successivt 

växt fram som en allt viktigare plattform för medborgardriven innovation, där det 

offentliga och det privata möts för att skapa det Sverige vi vill ha i framtiden. Vi 

har gått från ett regeringsuppdrag till en folkrörelse – och en sådan arena behövs, 

säger Ann Molin, projektledare på Arbetsförmedlingen för Hack for Sweden. 

 

Deltagande myndigheter bidrar med öppna data, liksom även några privata 

partners. De privata aktörerna bidrar med internetuppkopplingen, molntjänster 

att bygga lösningar i, mentorer som stöttar med expertkompetens samt föredrag 

och huvudtalare i relevanta ämnen. Privata partners bidrar också med priser till 

Stockholm 2 april 2019 

  

För kommentarer: Ann Molin, projektledare, 072–230 84 03 

Presskontakt: Mattias Bengtsson Byström, pressekreterare, 072–467 44 45 

Följ oss på Twitter @Arbetsformed 
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vinnarna som till exempel plats på co-working space, inkubation, nätverk, 

business advice och mentorsprogram.  

 

Ett av de vinnande bidragen under förra årets tävling var Team Overstellars 

mobilapp, Biologg, som kan beskrivas som ett verklighetens Pokemon Go. 

I stället för att fånga digitala djur med mobilen ska medborgarna ut i skogen och 

samla poäng genom att plåta ekorrar och tussilago, samtidigt som de hjälper till 

att markera ut olika arter i Sverige. 

 

I år tävlar de 500 anmälda deltagarna inom de områden som anses vara mest 

datamogna, det vill säga de områden där det finns mest tillgänglig eller potentiell 

data: hälsa, trafik, miljö, näringsliv, arbetsmarknad, forskning och utbildning. 

 

Till varje kategori hör också tre konkreta utmaningar och de har bland annat 

tagits fram genom kampanjen dreamforsweden.com där 12 800 medborgare 

delat med sig av sina tankar om framtiden. Samtliga 18 utmaningar bifogas samt 

finns här: https://arbetsformedlingen.se/om-

oss/press/pressmeddelanden?id=6D2A64E1FA9BCB56& 

 

– Det här gör att utmaningarna är mer förankrade i verkliga behov än tidigare år, 

då de deltagande aktörerna själva tagit fram utmaningarna, säger Ann Molin. 

 

Priserna består av möjligheten att realisera de vinnande idéerna med hjälp av 

partnerorganisationernas inkubationsprogram, mentorskap, plats på ett co-

workingspace i Sverige eller någonstans i världen, ge en lägesuppdatering i 

Almedalen plus en total prispott på 230 000 kronor. Vinnaren av Hack for 

Sweden Award vinner en resa till Dubai och Världsutställningen Expo2020, där 

de kommer få visa sin lösning i den svenska paviljongen.  

 

Öppna data är en typ av data som fritt kan användas, delas och distribueras av 

alla. Över 30 statliga myndigheter tillhandahåller öppna data till Hack for 

Sweden. Exempelvis kan det vara väderdata, rymddata, trafikinformation och 

arbetsmarknadsstatistik. 

 

För mer information: https://hackforsweden.se (hela programmet finns nedan) 

 

Fakta årets Hack for Sweden:  

 500 hackare i år jämfört med 220 förra året. 

 500 deltagare från över 90 olika organisationer från både offentlig och 

privat sektor – jämfört med 125 förra året från 29 myndigheter enbart 

från offentlig sektor. 

 Över 70 deltagare i utställningsområdet jämfört med 20 förra året. 

 Dessutom en ökad mångfald hos hackarna i år – allt från psykologer 

till IT-arkitekter till statstjänstemän samt många fler kvinnor som 

deltar. 

 Totalt beräknas omkring 1 000 personer vara på plats jämfört med 

förra årets 350. 
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Program för Hack for Sweden på Stockholmsmässan i Älvsjö 

Torsdag 4 april 

16.00 Hack for Sweden öppnar portarna för hackare, partners och övriga 

deltagare i utställningsområdet 

18.00 Opening Ceremony med talare som Kris Östergaard, Singularity University 

Nordics och Magnus Enzell, Finansdepartementet 

19.00 Startskottet för hackatonet 

  
Fredag 5 april 

09.45 Digitaliseringsminister Anders Ygeman kommer till Hack for Sweden och 

inleder dagen 

10.00 Partner Track med workshops och föreläsningar samt Exhibition Area 

öppnar! (se detaljerat program nedan) 

17.00 Partner Track avslutas 

  
Lördag 6 april 

10.00 Deadline för att lämna in lösningar i tävlingen 

15.00 Prize Ceremony på stora scenen – vinnarna i de sex kategorierna 

presenteras av juryn 

16.15. Vinnaren av allt, Hack for Sweden Award, presenteras på stora scenen 

19.00 Hack for Sweden After Party på The Park Södra 

 
Workshops fredag 5 april 

10:00–10:45 

Enterprise Design Thinking – go from idea to project in a day! 

Magnus Dahlhjelm, Creative Director IBM Design Studio. 

13:00–13:45 

Hur skapar vi värde genom att använda data? Häng med oss på en rolig workshop 

där vi går igenom grunderna i Design thinking. 

Robert McAllister, Nordic Morning 

14:00–14:45 

Brainstorming for Ultrahack 2019 

Mikko Järvilehto CEO Ultrahack 

15:00–15:45 

Increase startup-corporate-public cooperation – the ignite matchmaking process, 

from idea to pilot. 

Fredrik Blomquist, Advisor, Ignite Public, Ronnie Schmidt, Business Developer 

Ignite Sweden 

16:00–16:45 

One Team Gov Sverige – kom med i en gräsrotsrörelse för förnyelse av offentlig 

sektor 

Adrian Solitander, med-initativtagare One Team Gov Sverige 

 
Föredrag fredag 5 april 

09:45 

Öppning Hack for Sweden 2019 

Anders Ygeman, digitaliseringsminister 

10:00–10:25 
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Keynote 

Kris Oestergaard, grundare Singularity University Nordics 

10:30–10:55 

Nordic Morning 

Scott Roemermann 

11:00–11:25 

Framtidens arbetsmarknad 

Fillippa Jennersjö, CIO Arbetsförmedlingen och Olle Lundin, grundare Swedish 

JobTech. Moderator Oscar Mörke 

11:30–11:55 

Nyttan med opendata 

Jed Sundwall, Global Open Data Lead på Amazon Web Services 

12:00–12:25 

Digitalisering, nya teknologier och offentlig verksamhet 

Tobias Dahlberg, CEO Digitalisera Mera 

12:30–12:55 

X-Road Data Exchange Layer – secure and efficient data exchange solution for 

Sweden? 

Performed by: Petteri Kivimäki, CTO på NIIS 

13:00–13:25 

Paneldebatt 

Anna Eriksson – Digg, Mikael Sjöberg – Arbetsförmedlingen, Danny Aerts – 

Internetstiftelsen, Ylva Strander – Vinnova, Inger Ek – 

Upphandlingsmyndigheten 

13:30–13:55 

Social Innovation and Innovation funding for start-ups and social ventures 

Annie Lindmark , Program Manager och Joakim Skog, Program Manager på 

Vinnova 

14:00–14:25 

What can we learn from the world's largest digital population, their services and 

fast-growing companies? Where is Sweden in the equation, how are we affected 

and how are we preparing to stay relevant? 

Tim Prellwitz, participant of Explore China 2018, Josefine Gillver, Project 

Manager at Explore China. 

14:30–14:55 

Rymddata som bas för innovation, samhällsnytta och affärer 

Björn Lovén, Innovationskoordinator, Rymdstyrelsen 

15:00–15:25 

Find Biases in your Algorithms 

Tonima Afroze, Software Engineer, Klarna, i samarbete med EMMSTech 

15:30–15:55 

Så ökar vi Sveriges digitala innovationsförmåga med hjälp av utmaningar 

Arash Sangari, Tillväxtverket 

16:00–16:25 

Preparing for the future 

Brainpool with CEO, Professor Fredrik Bruhn (UNIBAP) and Anton Lindvall 

Project Manager Brainpool, Stina Boman Wittich (Chairwoman Brainpool) 
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16:30–17:25 

Africas AI Queen & Boarderless TECH in Africa 

Betelem Dessie, Africas AI Queen, Binette Seck, iCog – Anyone can code 

17:00–17:25 

A big data approach for challenges in healthtech: Is cancer research ready for 

data driven crowdsourcing? 

Olga Kokshagina, Researcher @RMIT University, Australia and Mines ParisTech, 

France; Hub Leader @One HealthTech; Co-Founder of the Special interest group 

on Innovation Management methods for industry @ISPIM. 
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