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Förbundet Unga Forskare och webbyrån Wasabi Web instiftar utmärkelsen Årets Unga 
Programmerare via välgörenhetsfonden #GeTillbaka. Stipendiet på 10 000 kr syftar till att 
uppmuntra och lyfta fram duktiga unga programmerare och således bidra till att fler väljer det 
som ett yrke. 
För få unga väljer i dag att utbilda sig till programmerare. Samtidigt utgör programmering en central 
komponent i framtidens tekniska lösningar och behovet av framtida arbetskraft inom detta område är 
stort. Unga behöver uppmuntras och stödjas tidigt i att vilja utveckla och satsa på ett intresse för 
programmering, och instiftandet av priset “Årets Unga Programmerare” blir en del av denna 
uppmuntran. Priset delas ut till ett programmeringsprojekt som deltar i Utställningen Unga Forskare, 
Sveriges största tävling för ungas projektarbeten inom naturvetenskap, teknik och matematik. 
Prisutdelningen sker den 7 april på Tekniska museet i Stockholm.  
“Framtiden kommer att vara digital, och framtidens tekniska lösningar kräver 
programmeringskunskaper. Vi vill med det här priset bidra till att uppmuntra unga att satsa på en 
framtid inom programmering”, säger Anna Sjödin, generalsekreterare på Förbundet Unga Forskare. 
– Vi vill göra det vi kan för att bidra till en fortsatt tillväxt i ett allt mer digitalt näringsliv. För att den 
tillväxten ska ske behöver vi fler unga som etablerar sig och mer relevant kompetens som kommer in 
på arbetsmarknaden så vi kan ta oss framåt. Vi ser förbundet Unga Forskare som en bra partner för 
att lyfta denna fråga och vi ser fram emot att utse en vinnare av stipendiet, säger Andreas Glimbrant, 
VD Wasabi Web. 
För mer information, besök ungprogrammerare.getillbaka.se 

KORT OM UTSTÄLLNINGEN UNGA FORSKARE 
Utställningen Unga Forskare är Sveriges största tävling för ungas projektarbeten inom 
naturvetenskap, teknik och matematik. Utställningen arrangeras årligen av Förbundet Unga Forskare 
och syftar till att uppmärksamma unga talanger. Från deltävlingar runt om i landet kvalificerar sig 52 
projekt till den nationella finalen på Tekniska museet i Stockholm. De bästa projekten belönas med 
stipendieresor till världens största tävlingar och forskningsläger. Förbundet Unga Forskare är Sveriges 
största ideella ungdomsorganisation med syfte att ge unga förutsättningar att utveckla sitt intresse för 
naturvetenskap, teknik och matematik.www.ungaforskare.org/utstallningen 

KORT OM #GETILLBAKA OCH WASABI WEB  
#GeTillbaka är en välgörenhetsfond skapad av webbyrån Wasabi Web där visionen är att bidra till 
samhället genom att satsa på de som kommer ta samhället framåt de närmsta åren – dagens 
skolelever.Stipendiet “Årets UF-Företagare” instiftades tillsammans med Ung Företagsamhet under 
2015 och var det första CSR-projektet som finanserades via fonden. Det andra #GeTillbaka-projektet 
som kommer delas ut årligen blir stipendiet “Årets Unga Programmerare” som instiftats tillsammans 
med Förbundet Unga Forskare.  

Wasabi Web är en prisbelönad webbyrå i Stockholm & Uppsala vars fokus ligger i att bygga 
webbproduktioner som ökar företags intäkter. Kunder på byrån omfattar varumärken som Telenor 
Arena, Svenska Kyrkan och Frälsningsarmén. www.wasabiweb.se  

PRESSBILDER: 
https://drive.google.com/a/fuf.org/folderview?id=0B9opUKSdy7mxZnh3NFNDSERhaHM&usp=sharing# 

KONTAKT: 
Anna Sjödin, Generalsekreterare Förbundet Unga Forskare 
0761 09 11 23 
anna.sjodin@ungaforskare.org 

http://ungprogrammerare.getillbaka.se/
http://www.ungaforskare.org/utstallningen
http://wasabiweb.se/
https://drive.google.com/a/fuf.org/folderview?id=0B9opUKSdy7mxZnh3NFNDSERhaHM&usp=sharing
mailto:anna.sjodin@ungaforskare.org

	Wasabi Web och Unga Forskare instiftar stipendiet “Årets Unga Programmerare”
	Kort om Utställningen Unga Forskare
	Kort om #GeTillbaka och Wasabi Web
	Pressbilder:
	Kontakt:


