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KTH svenska mästare i framtida teknik 
 
450 teknologer kom till start.. Efter en hård finalkamp mot Lund och Chalmers 
vann Kungliga Tekniska Högskolan årets Teknik-SM. 
 
Det var sjätte året i rad som Saab i samarbete med landets tekniska högskolor och 
universitet arrangerade Teknik-SM – Svenska mästerskapen i framtida teknik. Efter 
uttagningstävling på Internet samt en semifinal på Saab i Linköping avgjordes finalen på 
Kungliga Tennishallen i Stockholm idag. 
 
Finalen inför drygt 500 studenter och myndighetspersoner blev dramatisk och 
underhållande. Efter avslutad final stod KTH och Lund på samma slutpoäng. I kraft av 
högre poängsumma i semifinalen korades KTH till segrare. 
 
- Vi har fått använda både teoretiska och praktiska kunskaper och samarbetsförmågan 
har också satts på prov. Jättekul att vi lyckades, jublade en lycklig Jonas Gustafsson i 
vinnarlaget. Tillsammans med lagkamraterna Mikael Sterner och Fredrik Carlborg har 
han nu en vinstresa till Paris Air Show att se fram emot. Samtliga finalister erbjuds 
också praktikplatser på Saab. 
 
Främjar teknikintresset 
Initiativet till Teknik-SM kommer från Saab, som tillsammans med landets tekniska 
högskolor genomförde tävlingen för sjätte året i rad. Tävlingsfrågorna tas fram av 
professorer knutna till högskolorna tillsammans med ingenjörer på Saab. 
 
Huvudsyftet med tävlingen är att främja teknikintresset. 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. 
 
 
1 Kungliga teknisk högskolan, 70 poäng 
 Jonas Gustafsson, Mikael Sterner, Fredrik Carlborg  0702 -18 01 18 
2 Lunds Tekniska högskola, 70 poäng 
 Magnus Linderoth, Andreas Lindahl, Henrik Lenberg  0736 - 93 80 63 
3 Chalmers Tekniska högskola, 65 poäng 
 Gustav Holmquist, Johan Berthag, Mikael Samuelsson 0703 - 79 61 73 
 
För mer information, klicka in på www.tekniksm.se eller kontakta: 
Anders Wright, projektledare, tel: 0734-18 29 06 


