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HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik och kommunikation. Vi är 
en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har 1600 specialister 
och finns i fyra länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer 
information och inspiration, besök www.hiq.se 

 

 
HiQ HJÄLPER SVERIGE GRÄVA GULD I USA 
 
HiQ förenklar människors liv med hjälp av teknik - utan vassa programmerare skulle det inte gå. 
Därför väljer HiQ att gå in som huvudsponsor för det svenska laget i programmerings-VM i Rapid City, 
South Dakota, den 24 maj. 
 
Sverige representeras av laget Omogen Heap – Simon Lindholm, Mårten Wiman och Johan Sannemo – 
i stortävlingen ICPC, där 130 lag från hela världen gör upp om VM-titeln. Tävlingen är fem timmar 
lång, och består av runt 10-12 algoritmiska problem där deltagarna ska skriva program som lösning. 
Den som löser flest problem vinner, med hastighet som tie-breaker. 
– Tävlingsprogrammering är en förhållandevis liten sport i Sverige jämfört med till exempel i 
Ryssland, USA eller Kina. Tävlandet är ju något som lyft våra och många andras kunskaper och 
färdigheter, så vi är väldigt glada att HiQ delar vår syn på att det här är positivt för svensk 
programmering och hoppas att det kan göra fler intresserade, säger Simon Lindholm, Mårten Wiman 
och Johan Sannemo. 
  
Omogen Heaps – som är en ordlek med artisten Imogen Heap och ordet heap, en sorts datastruktur 
inom programmering – resa till guldet kommer kunna följas på HiQs olika digitala kanaler och 
avslutas med en guldfest (?) på HiQ i Stockholms takterrass fredagen den 26 maj. 
  
Magnus Gudéhn, VD på HiQ Stockholm och själv gammal C-programmerare och mekatroniker, 
förklarar varför HiQ väljer att sponsra laget. 
– Alla Sveriges exportframgångar de senaste åren bygger i någon mening på att någon riktigt smart, 
driven och kreativ programmerare gör ett fantastiskt bra jobb.  Allt tyder på att programmerarna blir 
ännu viktigare i framtiden, vad är väl då mera naturligt och viktigt än att satsa på de som kommer att 
bygga nästa generations svenska exportsuccéer, säger Magnus Gudéhn. 
  
Vad är då egentligen skillnaden mellan tävlingsprogrammering och ”vanlig” programmering? 
Omogen Heap förklarar: 
– I tävlingsprogrammering får man nästan uteslutande problem som har en ganska matematisk 
natur. Man ska oftast komma på en algoritm som löser ett visst beräkningsproblem ganska snabbt, 
till exempel att hitta den kortaste sekvensen av vägar mellan två punkter i ett vägnät med upp till  
200 000 vägar. Sådana problem har man mycket mer sällan i vanlig mjukvaruutveckling. Till skillnad 
från programmering är det också mycket mindre viktigt att ens kod blir läsbar och ska vara enkel att 
underhålla, säger de. 
 
Hur bra kan det gå för er i VM? 
– Vi är ett ganska erfaret lag nu, vi har alla tävlat i över sju år, så vi kommer gå in i tävlingen och lita 
på att våra rutiner håller. 
  
Mer information om tävlingen finns här:  
http://icpclive.com         
 
För mer information, kontakta gärna:  
Magnus Gudéhn, VD, HiQ Stockholm, tfn: 070-420 00 82, e-post: magnus.gudehn@hiq.se 
Erik Ridman, kommunikationschef, HiQ, tfn: 070-750 80 60, e-post: erik.ridman@hiq.se 
 


