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15 lag kämpar vidare om vinst i Teknik-SM 

 
Den 21 februari avgjordes kvalfinalerna i Teknik-SM, Svenska 
Mästerskapen i framtida teknik, som arrangeras av Saab. Intresset var 
stort, 126 lag från 15 högskolor och universitet runtom i landet tävlade. 
För 15 av lagen lever fortfarande hoppet om att stå som vinnare i Teknik-
SM. 

 
– Förra året föll vi på mållinjen! I år är vi klara för revansch! Talangen har vi alltid 
haft. Vi har även rutin sedan tidigare men i år har vi finslipat taktiken, säger Henrik 
Lenberg, en av tre deltagare i ett av de semifinalklara lagen från Lunds Tekniska 
Högskola som gått vidare till semifinal i Teknik-SM. 
 
Kvaltävlingen avgjordes via en helt internetbaserad tävling där ett trettiotal frågor 
av teoretisk karaktär satte studenternas kunskaper på prov. De 126 lagen, som 
består av tre studenter vardera, satt i datasalar runtom på landets högskolor och 
kämpade under tre timmars tid med frågorna som vid ett givet klockslag lades ut på 
internet. Allt för att ha chansen att bli svensk mästare i teknik. 
 
De fem bästa lagen från varje region går vidare till semifinal. Semifinalen avgörs i 
tre olika städer i Sverige. Frågorna på semifinalerna är av mer praktisk karaktär än 
under kvalfinalen och är utformade av några av landets främsta professorer, i 
samråd med de tekniska högskolorna. 
 
Den 5 april gör tre finallag upp om segern i Teknik-SM. Finalen går av stapeln i 
Kungliga Tennishallen i Stockholm. Finalen avgörs i en blandning av teoretiska och 
praktiska moment inför publik. 
 
Teknik-SM är en tävling som riktar sig till teknologer på landets högskolor och 
universitet och ger studenterna en möjlighet att mötas i en prestigeladdad kamp. 
Tävlingen anordnas i år för sjunde året i rad och vann förra året Kunskapspriset 
med motiveringen att tävlingen stimulerar teknikintresset bland landets högskolor 
och universitet. Ett huvudsyfte med tävlingen är att främja teknikintresset bland 
ungdomar.  
 
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 bilder, vänligen kontakta:  
Fabyanna Knutar, Teknik-SM ansvarig, Saab, Tel 0734-377125 
fabyanna.knutar@saab.se  
www.saabgroup.com  


