
 
 

 1/2 

VÄSTER ÅS, SVERIGE,  11 OKTOBER 2018 

ABB:s Robotikstipendium tilldelas forskar-
student vid MDH 
I samband med Exjobbsdagen på Mälardalens högskola (MDH) i Eskilstuna 
delade ABB och MDH för fjärde gången ut ABB:s Robotikstipendium till 
minne av Björn Weichbrodt, den elektriska robotens fader. 
 
Stipendiet tilldelades idag Lan Anh Trinh för forskningsprojektet ”Toward Dependable Path Planning for 
Autonomous Control of Multiple Robotic Agents”. 

Paul Pettersson, rektor för Mälardalens högskola, och Dennis Helfridson, chef för ABB:s robotverksamhet 
i Sverige, uppvaktade med stipendium, diplom och blommor. 

”Årets vinnare har tagit fram algoritmer för banplanering och kollisionsundvikande autonoma robotar. 
Hon är en mycket god representant för MDH och jag gläds över att vi har så duktiga studenter. Mina gra-
tulationer går både till Lan Anh Trinh och till ABB”, säger Paul Pettersson, rektor vid MDH. 

Årets stipendiat, Lan Anh Trinh, är forskarstudent vid akademin Innovation, design och teknik på MDH. 
Hennes ansökan valdes ut i konkurrens med elva andra. Totalt sökte tjugotvå studenter stipendiet med 
ett exjobb eller en idé. 
 
Projektet som Lan Anh Trinh ansökt med baseras på fyra publicerade artiklar, vilket visar hög vetenskap-
lig kvalité. Robotar spelar en avgörande roll i industrin där de automatiska robotarna utföra repetitiva 
och ibland tunga uppgift. Men tekniska framsteg under de senaste åren har resulterat i en förskjutning 
av uppmärksamhet från förprogrammerade automatiska lösningar till semiautonoma system som kan 
fungera i ostrukturerade miljöer, och även samexistera med människor. 
 
”Med stipendiet vill ABB inspirera unga att vara med och utveckla robotikområdet till nya nivåer”, säger 
Dennis Helfridson, chef för ABB:s robotverksamhet i Sverige. ”Lan Anh Trinhs pågående forskningspro-
jekt sticker ut inom sitt eget område. Det har stark relevans för ABB:s robotverksamhet som omfattar 
såväl logistik som kollaborativa robotar. Det finns stora behov av forskning och utveckling inom detta 
område för automation. Vi är därför mycket glada och stolta över att tillsammans med MDH få tilldela 
henne årets stipendium”. 
 
Bakgrund 
ABB:s Robotikstipendium är inrättat i syfte att hedra minnet av Björn Weichbrodt och för att stimulera 
till framtida insatser i hans anda. Weichbrodt var pionjär inom robotteknologi och den elektriska robo-
tens fader. Han startade ABB:s robotsatsning i början av 1970-talet. 

Stipendiet på 25 000 kronor är inrättat för studenter från MDH. Studenterna ansöker om stipendiet med 
ett exjobb eller en idé som har koppling till robotikområdet, med fokus på teknik, innovation eller eko-
nomi. Stipendiet är inte programbundet, utan kan sökas av alla MDH-studenter oavsett studieinriktning. 

Stipendiet delas ut av ABB:s enhet Robotics tillsammans med MDH. Vinnaren utses av en jury som består 
av representanter från ABB och MDH. 

Läs mer om stipendiet på MDH:s webbplats: 
https://www.mdh.se/student/stod-studier/stipendier/abb-s-robotikstipendium-1.67148 
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På Mälardalens högskola (MDH) möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 15 000 
studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning. Vi bedriver forskning 
inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och 
inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till 
att människor mår bättre och jorden håller längre. Mälardalens högskola finns på båda sidor om Mälaren 
med campus i Eskilstuna och Västerås. 

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär med banbrytande teknik inom kraftnät, elektrifieringsprodukter, in-
dustriell automatisering samt robotar och drivsystem. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt 
transport och infrastruktur i hela världen. Med över 130 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom 
industriell digitalisering med två tydliga värdeerbjudanden: att transportera elektricitet från kraftverk 
till eluttag samt att automatisera industrier från naturresurser till färdiga produkter. Som huvudpartner 
till ABB Formel 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 147 000 
medarbetare. www.abb.com. 
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För mer information kontakta: 

ABB Sverige  
Christine Gunnarsson, presschef  
Phone: +46 21 32 32 32 
Email: press@se.abb.com 
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