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Inbjudan  
 
Följ finalen i Teknik-SM 

 
Vid årets Saab-dag den 6 april genomförs finalen av Teknik-SM 
mellan tre lag från KTH, Lund och Chalmers. Vinnarna koras till 
”Svensk mästare i framtida teknik 2005” och får bland annat åka 
till världens största flygutställning i Paris. 

 
Saab-dagen den 6 april börjar redan kl 09.00 med ett samhällssäkerhets-
seminarium men själva finalen i Teknik-SM startar kl 14.00 i Kungliga 
Tennishallen, Lidingövägen 75 i Stockholm. Lunch serveras från kl 12.45. 
 
Teknik-SM arrangeras av Saab tillsammans med landets tekniska högskolor, som 
genomför tävlingen för sjätte året i rad. Över 140 lag från tjugo universitet och 
tekniska högskolor har under våren tävlat i en rad delfinaler runt om i landet. 
 
Huvudsyftet med tävlingen är att främja teknikintresset och visa att teknik är kul. 
Samtidigt visar det sig att antalet sökande till tekniska utbildningar har sjunkit 
drastiskt de senaste åren och det vill Saab hjälpa till att ändra på. Framstående 
teknologer och forskare är viktigt för Sverige som helhet, därför engagerar Saab 
sig i tävlingen. 
 
Professor Göran Grimvall från KTH är en av förgrundsgestalterna för tävlingen och 
är bland annat ansvarig för tävlingsfrågorna. 
 
– När Saab drog igång Teknik-SM ville man främja teknikintresset i Sverige och det 
fyllde verkligen en nisch. Det är snygg insats för den svenska teknikutvecklingen 
och för svensk forskning, säger Göran Grimvall.  
 
Möjligheter för fotografering finns men kräver föranmälan.   
 
 
 Saab är ett av världens ledande högteknologiska företag med huvudsaklig 
verksamhet inom försvar, flyg och rymd. Inom Saab finns en rad 
spetskompetenser och förmågan till systemintegration. 
 
För ytterligare information och obligatorisk föranmälan, kontakta: 
Peter Larsson, presschef 08-463 00 18, 0734-18 00 18 
peter.larsson@saab.se  
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