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Rekordmånga teknologer i Teknik-SM 
 
För sjätte året i rad startade igår Teknik-SM – de svenska mästerskapen 
i framtida teknik. Kvalomgången samlade 146 lag på högskolor och 
universitet runtom i landet. Allra bäst lyckades ett lag från KTH i 
Stockholm som tillsammans med 14 andra lag gick vidare till semifinal. 
 
– Jättekul att vi gick vidare. Vi fick kämpa hårt, för frågorna var kluriga 
eftersom de spänner över ett så brett fält av färdigheter, säger Peter Enberg, 
som ingår i ett av de semifinalklara lagen från Luleå. 
 
Teknik-SM:s första deltävling avgjordes på Internet och frågorna prövade 
teknologernas teoretiska baskunskaper i logik, analys och syntes. Semifinalen 
kommer att vara mer praktiskt inriktad och avgörs på Saab i Linköping den  
2 mars. Den 6 april koras slutligen Sveriges skarpaste teknologer på Kungliga 
Tennishallen i Stockholm. 
 
Främjar teknikintresset 
Huvudsyftet med Teknik-SM är att främja teknikintresset bland ungdomar. I 
Teknik-SM riktas fokus mot teknikstuderande vid landets universitet och 
högskolor. Genom Teknik-SM vill Saab visa upp ny och spännande teknik för 
teknologerna och hur den används i industrin: 
 
– Saab är en viktig motor i svensk teknik- och samhällsutveckling. Vi har nått 
den positionen genom modet och förmågan att tänka i nya banor. Teknik-SM 
uppmuntrar till nytänkande och kreativ problemlösning - sådant som är vardag 
på Saab, säger Åke Svensson, koncernchef och VD för Saab. 
 
Följande tre lag från region Norr kvalificerade sig tillsammans med tolv andra 
lag till Teknik-SM:s semifinal i Linköping den 2 mars:: 
 
Lag 1    Kreti, Pleti och bottenskrapet, Luleå  - 52.5 poäng 
Lag 2    HEKINÄESIS, Umeå    - 50 poäng 
Lag 3    Smells like team-spirit, Umeå   - 48.5 poäng. 
 
För mer information, se bilaga till detta pressmeddelande, klicka in på 
www.tekniksm.se eller kontakta: 
Anders Wright, projektledare, tel: 0734-18 29 06 
 
 
 
 
 


