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ABB:s traineeprogram vinner första 
pris bland teknikstudenter 
Traineepriset delades ut för sjunde året i rad under TraineeDagen i Stock-

holm 2019 

ABB:s traineeprogram kom på första plats när teknikstudenter från Sveriges universitet och högskolor 

röstade fram Sveriges populäraste traineeprogram. ABB gick från fjärde till förstaplats på endast ett år i 

den kategorin. 

 

Utmärkelsen delades ut i fredags under TraineeDagen 2019, som är Nordens största event för traineer 

och traineeprogram, på Waterfront Congress Centre i Stockholm.  ABB:s topplacering bland teknikstu-

denter följdes av H&M som kom tvåa och Volvo Group trea. 

Sveriges populäraste traineeprogram valdes av de svenska toppstudenter som bjöds in till årets upplaga 

av TraineeDagen. Studenterna anger i sin ansökan till TraineeDagen vilka av de drygt 200 svenska företa-

gen som har ett aktivt traineeprogram, som de helst skulle vilja gå traineeprogram hos. 

”Det är fantastiskt roligt att vi tog hem förstaplatsen bland teknikstudenter, som är vår primära mål-

grupp”, säger Joakim Forsberg, traineeansvarig på ABB Sverige. ”Vi har valt att involvera nuvarande och 

före detta traineer väldigt mycket i våra kontaktytor med studenter. Deras fantastiska engagemang och 

insatser, tillsammans med HR- och kommunikationsteamet, är starkt bidragande till att bygga varumär-

ket för ABB:s traineeprogram.”                   

”ABB:s unika upplägg med fast anställning från första dagen där traineerna själva väljer såväl sina tre 

praktikplatser inom företaget samt var de vill arbeta framöver, lockar många. Dessutom får alla traineer 

jobba utomlands tre till sex månader”, säger traineekoordinator Åsa Linder från ABB i Ludvika. 

”Traineeprogrammet är en av de viktigaste talangkanalerna vi har på ABB. Att vi nu fått utmärkelsen som 

det populäraste traineeprogrammet bland teknikstudenter är ett kvitto på hur hårt vi tillsammans med 

traineerna visat studenterna vilka fantastiska möjligheter ABB och vårt traineeprogram öppnar för en 

framtida karriär”, säger Elin Sandell, ansvarig för University Relations & Early talents på ABB Sverige.  

Om undersökningen     

Det är sjunde gången Traineepriset delas ut. Traineeguiden.se som står bakom priset har följt den 

svenska traineemarknaden i sjutton år och rankat de populäraste traineeprogrammen de senaste nio 

åren. Sedan 2006 genomför Traineeguiden.se tillsammans med Civilekonomerna certifiering av trai-

neeprogram. Traineepriset delas ut till de företag som har de populäraste traineeprogrammen enligt 

svenska toppstudenter. Undersökningen genomfördes av Traineeguiden.se som frågade drygt 1 000  

studenter som sökt till Traineedagen vilka företag de är mest intresserade av att gå traineeprogram hos. 

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en teknikledare som driver den digitala omställningen av industrier. Med 

över 130 år av innovation har ABB fyra kundfokuserade, globalt ledande affärsområden: Electrification, 

Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation som stöttas av den digitala platt-

formen ABB Ability™. ABB:s verksamhet Power Grids kommer att avyttras till Hitachi under 2020. ABB 

verkar i över 100 länder och har ungefär 147 000 medarbetare. www.abb.com   

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 2 700 medarbetare. 

http://www.abb.com/
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För mer information kontakta 
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