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28 JUNI  2018  

ABB i topp när Sveriges forskare rankar 

företagen de helst vill arbeta hos 
ABB, Astra Zeneca och ÅF mest populära arbetsplatserna bland forskare 

verksamma inom akademin 

ABB hamnar som delad etta på listan över vilka företag som Sveriges forskare helst vill arbeta hos. Det 

visar tidningen Framtidens Forsknings färska undersökning där 600 forskare i landet rankat sina favorit-

företag. ABB, Astra Zeneca och ÅF kom på delad förstaplats med 29 procent av rösterna vardera. 

”Vi är mycket glada över denna fina placering. Att vi toppar listan ser vi som ett bevis på ABB-koncernens 

långsiktiga investering i forskning och utveckling samt vårt starka engagemang i universiteten tillsam-

mans med alla duktiga människor från ABB, universiteten och partnerföretagen. ABB arbetar speciellt 

med fem strategiskt utvalda universitet: KTH, Uppsala, Chalmers, Linköping och Mälardalens högskola. 

Akademin är en viktig partner i ABB:s forskningsarbete”, säger Johan Söderström, vd för ABB Sverige. 

 

Johan Söderström, vd för ABB Sverige. Foto: ABB Pia Nordlander. 
 

Mikael Dahlgren, forskningschef på ABB Sverige, är förstås också glad över placeringen. 

 

”ABB är ett teknikdrivet företag. Jag tror att det är en viktig förklaring till att vi är en attraktiv arbets-

plats för landets forskare”, säger han. 
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”Vi försöker ligga i framkant och hela tiden spränga gränser med nya produkter som bygger på teknolo-

giska framsteg. Hos oss kan forskare omsätta sitt arbete till produkter och de kan ta nästa steg i sin 

forskning. Vi har också ett stort antal adjungerande professorer ute på universiteten vilket förstås bidrar 

till den positiva bilden av ABB som forskningsföretag”. 

 

 
Mikael Dahlgren, forskningschef på ABB Sverige. Foto: Kim Norman. 

Teknik och innovation spelar en avgörande roll för ABB. Företaget har sju forskningscenter globalt, mer 

än 100 universitetssamarbeten samt 8 500 forskare över hela världen som alla arbetar för att utveckla 

unik teknik som förbättrar kundernas konkurrenskraft och samtidigt minimerar miljöpåverkan. 

 

Om undersökningen 

Trendundersökningen hos ett slumpmässigt urval av forskare i Sverige genomfördes den 7-9 maj 2018 av 

tidningen Framtidens Forskning. I undersökningen svarade 600 forskare på frågan "Vilka företag kan du 

tänka dig att arbeta hos?" (29 procent svarade ABB). Magasinet och webbtidningen Framtidens Forsk-

ning produceras av NextMedia, som sedan många år är specialiserad på bransch- och karriärtidningar, i 

samarbete med Stiftelsen för Strategisk Forskning 

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 

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-
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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 
Pressavdelningen 

021-32 32 32 

press@se.abb.com 
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