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Chalmers vann 2006 – vem blir årets Svenska Mästare i 
Framtida Teknik? 
 

Vem skulle inte vilja sätta titeln Svensk mästare i framtida teknik 
på sitt CV? Vinnarna av Teknik-SM 2007 kan med stolthet sätta 
den meriten på pränt. Snart är det dags för årets upplaga av den 
prestigeladdade tävlingen.  

 
Teknik-SM är Sveriges största tävling i teknik som i år arrangeras för åttonde året i 
följd. Deltar gör studenter från de tekniska högskolorna och universiteten. Den 
spännande tävlingen har under åren lockat en mängd lärosäten att anta 
utmaningen och förra året kom hela 126 lag till start i kvalet. I år förväntas intresset 
från studenterna bli än större och fler företag och organisationer har nu valt att stå 
bakom Teknik-SM. Förutom Saab, som de tre senaste åren har varit ensam 
arrangör, medverkar Sandvik, Scania, Teknikföretagen, Vinnova, Sveriges 
ingenjörer, Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond, IVA (Kungliga 
Ingenjörsvetenskapsakademien) och tidningen Ny Teknik. Huvudsyftet med 
tävlingen är att främja teknikintresset bland ungdomar. 
 
– Genom Teknik-SM vill vi visa upp ny och spännande teknik och hur den används 
i industrin. Tävlingen är också ett utmärkt sätt för högskolor och universitet att 
utmana varandra och visa upp sina kvalifikationer på ett underhållande sätt. Förra 
året vann Chalmers och vi hoppas att övriga skolor antar utmaningen att vinna 
Teknik-SM 2007. Anmälan till kvaltävlingen ska ske senast 27 mars och görs på 
hemsidan, säger Marinette Radebo, projektledare för Teknik-SM. 
 
Årets förstapris är också något alldeles extra. Det vinnande laget får resa till MIT 
(Massachusetts Institute of Technology) i USA. Andra- och tredjepristagarna står 
heller inte lottlösa – deras resor går till ett ”spejsigt” ställe. 
 
Final i Stockholm 
Uppgifterna i Teknik-SM är utformade så att studenter med olika inriktning ska 
kunna tävla mot varandra. Tävlingen ställer krav på god allmänbildning, 
samarbetsförmåga och givetvis goda kunskaper inom olika tekniska 
ämnesområden. Tävlingsmomenten utformas av en frågegrupp som består av 
representanter från högskolor och företagen bakom Teknik-SM. 
 
Vilken högskola har då de skickligaste studenterna? Ja, svaret får vi när den 
rafflande finalen avgörs i Stockholm den 10 maj. Innan dess har finalisterna tagit 
sig igenom den webbaserade kvaltävlingen den 29 mars, och semifinalen den 9 
maj som kan följas på Internet. Finalen avgörs inför publik med Anders och Måns, 
från tv-programmet med samma namn, som konferencierer. I anslutning till 
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tävlingen genomförs spännande föreläsningar, beslutsfattarseminarium, utställning 
med företagen och organisationerna bakom Teknik-SM, samt en mängd andra 
intressanta aktiviteter.  
 

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 2005 med Nationalencyklopedins Kunskapspris. 
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 
och de vinner också resor till ett antal spännande platser som är relaterade till de 
medverkande företagen. 
 
 
Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och 
lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har 
verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och 
förbättrar ständig ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta 
Marinette Radebo, projektledare 0734-18 72 35  
info@tekniksm.se  
 
www.tekniksm.se 

www.saabgroup.com 


