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Chalmers svenska mästare i framtida teknik 
 
Landets vassaste teknologer finns på Chalmers i Göteborg. Det 
står klart efter att laget vunnit en tuff finalkamp i Teknik-SM mot 
Lund och KTH. 
 

- Det känns otroligt skönt. Slutet var gastkramande. Vi visste inte 
att vi skulle vinna förrän i absolut sista sekunden, sa Petter 
Westbergh från Kalmar, som tillsammans med sina lagkamrater 
Johan Edblad, Östersund och Nils Eriksson, Karlstad, vann 
dagens prestigefyllda tävling och därmed kan titulera sig 
svenska mästare i framtida teknik. 

 
Finalen blev dramatisk och avgjordes först i det sista tävlingsmomentet 
– programmering av legorobotar. Studenternas teknikkunskaper 
testades under finalen i ytterligare nio uppgifter bestående av både 
teoretiska och praktiska moment. Tävlingsfrågorna var framtagna av 
professorer knutna till högskolorna tillsammans med ingenjörer på 
Saab.  
 
Alla finalister vinner en resa till Storbritannien och flygmässan 
Farnborough International Air Show. Finalisterna erbjuds även 
möjlighet till praktik eller examensarbete inom Saab. Vinnarlaget från 
Chalmers kan dessutom se fram emot en unik flygtur i en fyrsitsig 
SK60, eskorterade av ett Gripen-flygplan. 
 
Det är sjunde året som Saab i samarbete med landets tekniska 
högskolor och universitet arrangerar Teknik-SM - Svenska 
mästerskapen i framtida teknik. Efter en webbaserad kvaltävling och tre 
regionfinaler i Göteborg, Linköping och Luleå avgjordes finalen på 
Kungliga Tennishallen i Stockholm idag. Totalt samlade årets  
Teknik-SM 126 lag med 378 tävlande från alla landets tekniska 
högskolor och universitet. 
 
Huvudsyftet med tävlingen är att främja teknikintresset bland 
ungdomar. Genom Teknik-SM vill Saab visa upp ny och spännande 
teknik för teknologerna, och hur den används i industrin. 
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Resultat 
 
1. Chalmers tekniska högskola, Göteborg - 135 poäng  
Johan Edblad (Östersund), tfn 070-6760356, Petter Westbergh 
(Kalmar), tfn 073-6264743, Nils Eriksson (Karlstad), tfn 073-4025048 
 
 
2. Lunds tekniska högskola, Lund - 130 poäng  
Henrik Lenberg (Norrköping), tfn 070-443 87 82, Andreas Lindahl 
(Skanör), tfn 073-392 10 75, Magnus Linderoth (Vellinge), tfn 073-693 
80 63 
 
 
3. Kungliga teknisk högskolan, Stockholm – 75,5 poäng  
Klas Magnusson (Haninge), tfn: 073-037 20 55, Alexander Wojt 
(Stockholm), tfn: 073-776 28 52, Elias Freider (Stockholm), tfn: 073-
329 33 44 
 
 
 
 
 
 

 
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, ansvarig för Teknik-SM 
Tel: 0734-377125  
fabyanna.knutar@saab.se 
www.tekniksm.se 

www.saabgroup.com 


