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Dags för regionfinaler i Teknik-SM 
 

Vilken skola har de vassaste teknologerna och de skarpaste 
hjärnorna? Svaret ges i Teknik-SM – Svenska Mästerskapen i 
Framtida Teknik. Efter den första kvaltävlingen, har de 18 
bästa lagen nu gått vidare till regionfinaler i Göteborg den 16 
mars, i Linköping den 21 mars och i Luleå den 23 mars. 

 
Av de drygt 120 lagen som kom till start har sex lag från Göteborg kvalificerat 
sig till regionfinal på Chalmers Tekniska Högskolan. Tre lag från Lund och tre 
lag från Linköping kommer att kämpa i Linköpings regionfinal. Sedan är det tre 
lag från Stockholm, ett lag från Uppsala, ett lag från Luleå och ett lag från 
Umeå som i Luleå kämpar för att få en plats bland de andra finalisterna. 
Riksfinalen går av stapeln den 5 april på Kungliga Tennishallen i Stockholm. 
 
Tävlingsmomenten innehåller bland annat att lagen ska bygga en konstruktion 
som går ut på att konvertera en enkel lågpris radiostyrd bil till en radiostyrd 
båt. Denna båt ska sedan klara av att passera ett antal slalomportar i en 
bassäng. Frågorna i Teknik SM utformas av ingenjörer från Saab och 
professorer knutna till landets tekniska högskolor. 
 
Teknik-SM handlar om kamp och prestige och ger en flygande start på 
karriären i dubbel bemärkelse. Alla finalister erbjuds möjlighet till praktik eller 
examensarbeten inom Saab-koncernen och de vinner även en resa till 
världens största flygmässa på Farnborough i Storbritannien. Det vinnande 
laget får dessutom en unik flygtur i en fyrsitsig SK60! 
 
 
Teknik-SM – Svenska Mästerskapen i framtida Teknik 
Teknik-SM ger Sveriges samtliga teknologer, oavsett inriktning, 
möjlighet att utmana varandra i framtida teknik. Syftet med tävlingen är 
att främja teknikintresset genom att visa att teknik på hög nivå kan vara 
både spännande och roligt. För detta belönades Teknik-SM förra året 
med Kunskapspriset! Det är sjunde året som Teknik-SM arrangeras 
och i år kom över 120 lag till start.  
 
Initiativet till Teknik-SM kommer från Saab, som tillsammans med 
landets tekniska högskolor genomför tävlingen för sjunde året i rad. 
Teknik-SM består i år av en uttagningstävling med Internetbaserade 
frågor, tre regionbaserade semifinaler och slutligen en final. Förra året 
vann KTH finalen, i hård kamp mot Lund och Chalmers.  
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Regionfinal i Göteborg 
16 mars  
Chalmers Tekniska 
Högskolan, Kårhuset 
– Saabspacet 
 

Regionfinal i 
Linköping 
21 mars  
Linköpings Tekniska 
Högskolan, 
Colosseum 

Regionfinal i Luleå 
23 mars  
Luleås Tekniska 
Högskolan, Kårhuset - 
Matsal 

På samtliga orter börjar tävlingen på scenen kl. 16.30.  
 
 

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, vänligen kontakta:  
Fabyanna Knutar, Saab AB, projektledare Teknik-SM, tel: 0734-37 71 25 
www.tekniksm.se 
 
www.saabgroup.com 
 
 


