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Göteborgslag finalklart i Teknik-SM 
 
Igår stod det klart att det första laget att ta sig vidare till finalen i 
Teknik-SM kommer från Göteborg. Efter en tuff regionfinal på Chalmers 
tekniska högskola är laget nu klart för finalen som går av stapeln i 
Stockholm den 5 april. 

 
-Det känns mycket bra, men vi är helt slut. Det var som en åtta timmars tenta fast 
värre men betydligt roligare. Nu har vi stora förhoppningar att ta hem det här, vi har 
ju redan slagit de bästa lagen från kvaltävlingen, säger Johan Edblad från det 
vinnande laget. 
 
Gårdagens regionfinal på Chalmers tekniska högskola blev dramatisk och 
underhållande. Under tidspress testades regionens sex bästa lag i såväl teoretiska 
som praktiska moment inför en publik främst bestående av studenter. Det vinnande 
laget från Göteborg får nu förbereda sig för den stora finalen som hålls i Kungliga 
Tennishallen i Stockholm den 5 april. 
 
Totalt anmälde sig 126 lag från 15 högskolor och universitet runtom i landet till 
Teknik-SM. Av dessa gick 18 lag vidare till regionfinal från den webbaserade 
kvaltävlingen som genomfördes den 21 februari. Dagens segrarlag kämpade mot 
fem andra lag i den första regionfinalen. Övriga lag kommer under den kommande 
veckan att göra upp om de resterande två finalplatserna i Linköping och Luleå där 
de kvarstående regionfinalerna genomförs. 
 
Teknik-SM låter teknologer vid landets tekniska högskolor och universitet mäta sina 
krafter med varandra oavsett studieinriktning. Det är titeln ”Svensk mästare i 
framtida teknik” som står på spel. Teknik-SM arrangeras av Saab i samarbete med 
landets tekniska högskolor och universitet. 
 
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, kontakta: 
Fabyanna Knutar, ansvarig för Teknik-SM 
Tel: 0734-377125 
fabyanna.knutar@saab.se 
www.saabgroup.com 
 
  
 


