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26 JUNI 2018  

ABB åter på plats i Almedalen - diskute-
rar AI, e-mobilitet och kompetensbrist 
 

För första gången deltar ABB med en egen mötesplats i centrala Visby 

ABB tar plats i debatten kring industrins framtid och digitaliseringen som skapar nya möjligheter för 

Sveriges konkurrenskraft. Tillsammans med inbjudna gäster finns vi på plats under årets Almedalsvecka 

för att tala om artificiell intelligens, elfordon och laddinfrastruktur, mångfald och kompetensförsörjning 

och hur vi tillsammans bidrar till ett bättre samhälle.  

ABB bjuder in beslutsfattare, kunder och experter till sin mötesplats på Hästgatan 5. Där kommer även 

företagets kollaborativa robot YuMi som jobbar sida vid sida med människor att visas upp. 

 

Under förra årets Almedalsvecka deltog Johan Söderström, vd för ABB Sverige, tillsammans med Klas 

Eklund, hållbarhetsekonom, SEB, och Anna-Karin Jatko, generaldirektör, EKN, i ett seminarium om 

”Världsekonomin bakom rubrikerna”. Foto: ABB. 

 

Välkommen till våra seminarier på Hästgatan 5 – möt bland andra vd Johan Söderström, 

utvisningshotade Ali Omumi och Årets Kraftkvinna Pia Brantgärde Linder 
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Måndag 2 juli 

10.30–11.30 

Noll olyckor – 100 procent samarbete 

14.00–15.00 

Autonoma och fossilfria industrier - nyckeln till hållbar tillväxt? 

16.00–17.00 

Jämställdhet är en affärsstrategisk fråga 

Tisdag 3 juli 

10.30–11.45 

Hur laddar vi Sverige för att bli en fossilfri nation till 2030? 

15.15–16.15 

Mångfald för konkurrenskraft: Sverige har inte råd med kompetensutvisningar och främlingsfientlighet 

Onsdag 4 juli 

08.30-09.45 

Hur blir Sverige en världsledande AI-nation som stärker den svenska industrins konkurrenskraft? 

13.00–15.00 

Forska fortare! 

Samtidigt deltar ABB också i flera spännande seminarier arrangerade av en rad olika organisationer och 

företag. 

Bland talarna finns bland andra Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, Darja Isaksson, till-

trädande generaldirektör Vinnova, Anna Breman, chefsekonom Swedbank, Aurore Belfrage, techkonsult, 

Emma Ihre, hållbarhetschef Mannheimer Swartling, Johannes Forssberg, jurist Centrum för Rättvisa, 

Niklas Johansson, statssekreterare Näringsdepartementet, Jan Moström, VD, LKAB, Emma Nehrenheim, 

Head of Environment and Recycling, Northvolt och Hans Kreisel, VD, Skellefteå Kraft.  

Från ABB Sverige möter vi i panelerna bland andra Johan Söderström, vd, Björn Jonsson, divisionschef 

industriell automation, Lena Stridsman, Digital Lead, Pia Brantgärde Linder, chef High Voltage Products 

norra Europa, Mikael Dahlgren, forskningschef, Maria Brithon-Brinck, HR-chef, Lena Westerholm, hållbar-

hetschef, Shiva Sander Tavallaey, forskare Corporate Research, Jenny Larsson, chef Power Grids, Helena 

Malmqvist, ansvarig för externa forskningssamarbeten, Jeton Aliu, teknikchef Applied Visual Technology 

och Ali Omumi, High Voltage Products. 

 

Följ oss på Twitter (@ABBSverige), Facebook (ABB Sverige), Instagram (abbsverige) och via vår webb-

plats (abb.se). 

I Sverige har ABB ungefär 7 800 medarbetare och finns på cirka 30 orter. Svenska ABB är ledande leveran-

tör av produkter och system för kraftöverföring samt process- och industriautomation. Stora verksam-

hetsorter är Västerås med cirka 3 700 medarbetare och Ludvika med cirka 2 800 medarbetare. 

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar och 

drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport 

https://twitter.com/HbartSamhalle%5Ch
https://twitter.com/ABBSverige
https://www.facebook.com/ABBSverige/?ref=settings
http://new.abb.com/se
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och infrastruktur i hela världen. Med över 130 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industri-

ell digitalisering med två tydliga värdeerbjudanden: att transportera elektricitet från kraftverk till elut-

tag samt att automatisera industrier från naturresurser till färdiga produkter. Som huvudpartner till For-

mel E, den helt eldrivna internationella motorsportklassen hos FIA, tänjer ABB på gränserna för e-

mobilitet för att bidra till en hållbar framtid. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 135 000 medar-

betare. www.abb.com 

 

— 

Mer information: 

 

ABB Sverige 
Christine Gunnarsson, presschef 

021-32 32 32 

press@se.abb.com 
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