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Kvaltävlingen i Teknik-SM avgjord  
 

Den 29 mars avgjordes kvaltävlingen i Teknik-SM, Svenska 
Mästerskapen i framtida teknik. På plats i datasalar runt om på 
Sveriges universitet och högskolor kämpade lagen om en av de 
nio åtråvärda platserna i semifinalen. 

 
Kvaltävlingen, som är helt internetbaserad, hade till uppgift att sålla fram två 
stycken lag från de fyra regioner som skolorna är indelade i. Under tre 
gastkramande timmar lade studenterna sina pannor i djupa veck för att hitta 
svaren på de utmanande frågorna. Glada semifinalister blev lagen från 
Chalmers tekniska högskola, Linköpings universitet, Lunds tekniska 
högskola, Kungliga tekniska högskolan och Uppsala universitet. Lagen har 
nu till på tisdag på sig att komplettera med två personer enligt reglerna. 
Tävlingsjuryn kommer att utse ett Wildcard-lag på onsdag. 
 
Benny Bruns skadeskjutna hjältar från Linköping kommenterar tävlingen: 
– Så här dagen efter kvaltävlingen har det börjat sjunka in att vi faktiskt kom 
etta, och det med ganska god marginal! Målsättningen var att bli ett av de 
två bästa lagen i vår region, så att vi tillsammans med vårt systerlag "Benny 
Bruns gamla och nya hjälte" skulle komma till semifinal. Sist vi medverkade, 
för två år sedan, var vi ett tremannalag, vilket ställde till det lite för oss i år. 
Med facit i hand gick det ju jättebra, och istället för att tappa en lagmedlem 
har vi vunnit en ny! Vi hade kul under tävlingen. Att lösa uppgifter under 
tidspress är lite som att skriva en tenta, nu med den skillnaden att man inte 
är begränsad till innehållet i en viss kurs, utan får frågor av alla möjliga och 
omöjliga slag. Det är bra att frågorna är så varierade, dels med en 
blandning av historiska och aktuella frågor, dels en mix av olika 
ämnesområden. På det sättet har även andra än tekniska fysiker en chans. 
 
Från semifinalen som avgörs den 9 maj går tre lag vidare till den stora 
finalen på Münchenbryggeriet i Stockholm dagen därpå. Finalen blir en 
spännande tillställning som genomförs inför publik med Anders och Måns, 
från tv-programmet med samma namn, som konferencierer. I anslutning till 
tävlingen genomförs spännande föreläsningar, bland annat kommer Martin 
Rolinski, mest känd som medlem i gruppen BWO, men som också är 
student på KTH, berätta om varför han valt att utbilda sig till ingenjör. 
Finalen kommer även att bestå av en innehållsrik utställning och en mängd 
andra intressanta aktiviteter. Lars Leijonborg kommer att vara prisutdelare 
av Teknik-SM priset och kommer också att dela ut Stora Teknikpriset. Stora 
Teknikpriset har instiftats av Ny Teknik och Vinnova och utdelas i år för 
tredje gången. 
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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 åttonde året i rad och 
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.  
 
 
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 
 


