
 

 

 

ABB:s Robotikstipendium tilldelas 

ekonomistudenter vid MDH 
 

2017-10-26 – I samband med Exjobbsdagen delade ABB och Mälardalens 

högskola (MDH) för tredje gången ut ABB:s Robotikstipendium till minne 

av Björn Weichbrodt, den elektriska robotens fader. Stipendiet 

tilldelades idag Fredrik Mälberg och Adam Zylberstein, studenter med 

examen från Master´s programme in International Marketing. 
 

Stipendiet tilldelas MDH-studenter och är på 25 000 kr årligen och kommer att delas ut till olika kandidater under 

ytterligare två år.  Ceremonin hölls på MDH i Västerås och Peter Gustafsson, prorektor, och Dennis Helfridson, chef för 

ABB:s robotverksamhet i Sverige, uppvaktade med stipendium, diplom och blommor.  

 

”Att få uppmärksamma och hedra våra duktiga studenter är en stor glädje. Inte minst genom att ABB, vår viktiga 

samarbetspartner, möjliggjort detta genom robotikstipendiet. I år är det studenter utanför det traditionella 

teknikområdet som erhåller stipendiet, vilket lyfter fram att studenter inom alla högskolans områden kan skriva viktiga 

och intressanta examensarbeten av hög kvalitet som inkluderar robotik. Detta kommer säkert sporra kommande 

kandidater att söka stipendiet”, säger Peter Gustafsson, prorektor vid MDH. 

 

Adam Zylberstein och Fredrik Mälberg tilldelas stipendiet för magisteruppsatsen – Ensuring public acceptance of 

robotic technology – A study exploring the determinants of robotic acceptance.  Examensarbetet är väl strukturerat, 

har hög grad av vetenskaplig förankring inom ekonomisk vetenskap och samtidigt hög samhällsrelevans, genom att 

den studerar robotik som något som gradvis integreras i våra liv. Med en empirisk studie av 514 konsumenter från olika 

länder analyserar författarna vikten av säkerhet och människors behov av robotik från ett marknadsföringsperspektiv. 

Slutsatserna är av relevans för ABB:s enhet Robotics som strävar efter att vara en aktör med stark matchning mot både 

sin direkta marknad och sin snabbt växande bransch. Utöver en uppsats i ett högaktuellt ämne har Adam Zylberstein 

och Fredrik Mälberg presenterat arbetet på ett nyanserat, övertygande och intresseväckande sätt. 

 

”Med stipendiet vill ABB inspirera unga att vara med och utveckla robotikområdet till nya nivåer. Vi är mycket glada över 

att tillsammans med MDH kunna uppmärksamma Adam Zylberstein och Fredrik Mälberg för deras magisteruppsats 

kring acceptans av robotteknik. Vi på ABB får stor inspiration av studenternas empiriska studier samt tankar kring 

vikten av säkerhet och människors syn på robotik. Det är ett mycket spännande och intressant område för hela 

samhället”, säger Dennis Helfridson, chef för ABB:s robotverksamhet i Sverige. 

 

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 robotens fader. Han startade 

ABB:s robotsatsning i början av 1970-talet. 

 

Stipendiet på 25 000 kronor är inrättat för studenter från MDH. Det är ett exjobb eller en idé som har koppling till 

robotikområdet, med fokus på teknik, innovation eller ekonomi, som kan belönas. 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. 

https://www.aktiespararna.se/popin/23223
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Läs mer om stipendiet på MDH:s webbplats: 

http://www.mdh.se/student/stod-studier/stipendier/abb-s-robotikstipendium-1.67148 

 

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 125 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering samt driver 

energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 136 000 

medarbetare. www.abb.com 

 

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. 

 

För mer information, kontakta:   

 

Mälardalens högskola 
Sara Olofsson 

Kommunikatör 

Tel. 021-10 13 67 

sara.olofsson@mdh.se 

    

 
 

  

 

 

 

 

ABB Sverige  

Christine Gunnarsson, presschef 

Tel. 021- 32 32 32 

press@se.abb.com 

 

Stipendiater 

Fredrik Mälberg 

Tel. 073-844 28 85 

Adam Zylberstein 

Tel. 070-567 72 78 

 

http://www.abb.com/

