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Hej!

Vi finns från Lund i söder till 
Arjeplog i norr. Huvudkontoret 
– med ledning, försäljning och 
utbildning – ligger i Kista, strax 
norr om Stockholm. Totalt är 
vi cirka 1 900 motiverade och 
kunniga medarbetare.

Bosch Arjeplog 4

Bosch Automotive Aftermarket 6

Bosch Home Appliances 8

Bosch blir ännu grönare 10

Bosch Lund 12

Bosch Original Equipment 14

Bosch Power Tools 16

Bosch Rexroth i Sverige 18

Bosch Internet of Things 20

Bosch Rexroth Mellansel 22

Bosch Building Technologies 24

Bosch Thermoteknik 26

Bosch i världen 28

Sidan

Bosch i Sverige 2020        3

Här är 
Bosch i Sverige Välkommen till Bosch i Sverige.

I den här broschyren får du lära känna våra 
svenska verksamheter. Dessutom berättar 
vi lite mer om vårt miljöarbete och hur vi 
utvecklar lösningar baserade på Internet  
of Things.

Från Bosch kommer produkter och tjänster 
som väcker entusiasm, höjer livskvaliteten 
och sparar på naturens resurser. Vi hoppas 
att följande sidor ska ge dig prov på det. 

Mer om vad som händer hos oss hittar du 
på www.bosch.se



Boschs vintertestcenter i Arjeplog består av 420 
hektar landområde och 300 hektar vattenområ-
de. Här testas bilar och deras komponenter av 
biltillverkare från hela världen.

Förutsättningarna i Arjeplog är optimala, med tem-
peraturer stadigt under nollan hela testsäsongen. På 
sjön Uddjaur finns testbanor med både packad och 
djup snö, polerad is samt cirkelbanor med varierande 
friktion. På land erbjuds banor med olika lutning och 
banor där ytan är torr för ena hjulparet och polerad is 
för det andra. 

Vintertestcenter för framtidens fordon
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Bosch Arjeplog
Robert Bosch AB
Isafjordsgatan 15
Box 1154  
164 26 KISTA
Telefon: 08-750 16 00
www.bosch.se

Vad testar vi? 
En stor del av testerna kretsar kring antispinn, broms- 
och stabiliseringssystem för bilar med både el- och 
förbränningsmotorer. Vi testar och kalibrerar också 
radar- och stereovideokameror samt ultraljudssenso-
rer för framtidens automatiserade fordon.  

Konferens i samisk miljö 
Bosch Arjeplog erbjuder verkstäder med avancerad 
teknik och laboratorium där biltillverkarna tillsam-
mans med oss finputsar mekanik, elektronik och da-
torprogrammering. På anläggningen finns dessutom 
en konferensdel med generösa ytor och en arkitektur 
inspirerad av samiska kåtor.

Bosch  
Arjeplog



Automotive Aftermarket erbjuder den oberoende 
eftermarknaden reservdelar och diagnossystem 
för personbilar och tyngre fordon. Vi driver också 
ett nätverk av kvalitetsverkstäder över hela Sveri-
ge: Bosch Car Service.

Bosch är världens största underleverantör till for-
donsindustrin. Vi är kända för våra torkarblad och 
tändstift men portföljen spänner över många fler 
områden: bromssystem, filtration, motorstyrnings-
system, sensorer, startmotorer och generatorer.

Reservdelar, diagnoser och verkstäder i världsklass
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Bosch Automotive Aftermarket
Robert Bosch AB
Isfjordsgatan 15
Box 1154
164 26 KISTA
Telefon: 08-750 16 00
www.bosch.se
www.boschcarservice.se

Merparten av våra produkter är idag producerade 
i fabriker som är koldioxidneutrala. Många av dem 
bidrar dessutom till den cirkulära ekonomin i form av 
renoverade utbytesenheter.
Våra första produkter för fordon började säljas redan 
1921 i Sverige. 

Diagnossystem idag och för framtiden
Med Boschs diagnos- och kalibreringsutrustning blir 
felsökning, service och justeringar både enklare och 
effektivare. Utrustningen stöds av kraftfull mjukvara 
och ett omfattande informationssystem som uppda-
teras regelbundet. Behovet av diagnos och kalibre-
ring förväntas öka dramatiskt ju fler automatiserade 
och självkörande system som rullar ute på vägarna.

Service med kvalitet
De auktoriserade Bosch Car Service-verkstäderna i 
Sverige är en del av vårt globala nätverk, med fler än 
16 000 partner. Alla använder vår diagnosutrustning 
och utför service och reparationer på bensin-, diesel-, 
el- och hybridbilar av alla märken.

Bosch  
Automotive Aftermarket



Bosch Home erbjuder vitvaror och små hushålls-
apparater för hemmet. Våra slutkunder är konsu-
menter, och försäljningen görs främst via återför-
säljare, hustillverkare och byggbolag. 

Bosch är ett av de ledande vitvarumärkena i Norden 
och har ett stort förtroende på marknaden.
Det är viktigt att våra produkter sparar resurser utan 
att tumma på funktion eller kvalitet. Både när de 

BSH Home Appliances AB
BSH Home Appliances AB
Landsvägen 32
Box 503
169 29 SOLNA
Tel: 08-734 12 00
www.bosch-home.se

Hållbar förenkling av vardagen
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tillverkas och används. Vi har alltid drivits av att göra 
det svåra enklare. Det tidskrävande snabbare. Det 
tunga lättare och det slösande besparande. Utöver 
produkternas grundfunktioner är det just det som vi 
mäter oss på. 

Smart på hemmaplan
Ett exempel på innovativa produkter är diskmaskinen 
PerfectDry som använder Zeolith® för att både spara 
energi och torka disken mer effektivt. Vi har också 
kylskåp med hållbarhetszonen VitaFresh, som gör 
att frukt och grönt håller upp till tre gånger längre. 
Och så den självdoserande tvättmaskinen i-DOS, 
som mäter upp exakt så mycket tvättmedel som varje 
omgång tvätt behöver.
Många av våra produkter är också uppkopplade via 
systemet HomeConnect och kan styras via smart-
phone. Vi har en stor serviceorganisation samt  
en nätbutik med tillbehör och reservdelar på  
www.bosch-home.se/eshop
Bosch Home ingår i BSH Home Appliances som är ett 
Bosch-ägt företag med huvudkontor i München.

Bosch  
Home Appliances



Tillverkningsindustrin står idag för en tredje-
del av de globala koldioxidutsläppen. Detta
enligt Internationella Energirådet. Bosch 
kommer att bli den första stora industri- 
jätten i världen som uppnår fullständig  
koldioxidneutralitet – detta i slutet av 2020. 
Vi prioriterar insatser för att förbättra en-
ergieffektiviteten i våra fabriker och fastig-
heter, vilket gör att vi kan minska energiför-
brukningen och spara resurser på lång sikt. 
Bosch investerar också i egna anläggningar 
som ska producera förnybar energi. Fram till 
2030 kommer vi därför att uppnå en bety-
dande ökning av andelen energi från förny-
bara energianläggningar.

Klimatförändringarna slår mot hela jordklotet. Vi ser redan nu konsekvenserna i form av extrema  
väderförhållanden med torka, värmeböljor, nederbörd och jordskred. En åtgärd, som också är  
kärnan i det så kallade Paris-avtalet, är att minska utsläppen av växthusgaser så att den globala  
uppvärmningen kan hållas under två grader. I Sverige är målet att nettoutsläppet av växthusgaser  
ska vara lika med noll senast 2045.

Vägen mot koldioxidneutralitet

Nu köper Bosch i Sverige  
100 procent förnybar el

Vad görs i Sverige?
Här har Bosch tecknat avtal med Vattenfall 
AB för att från och med 1 januari 2020  
bara köpa in 100 procent förnybar el från 
vattenkraft. 
Att minska vår klimatpåverkan är en central 
del i Boschs ramverk för hållbarhet. Avtalet 
innebär att vi endast använder förnybar el 
av vattenkraft i vår produktion samt i våra 
huvudkontor i Sverige.
Tidigare har en stor del av verksamhetens 
energi kommit från kärnkraft – som inte är 
en förnybar energikälla eftersom den kräver 
uran – men från och med 2020 kommer 
all energi vara helt förnybar och koldioxid-
neutral.

Fram tills nu har Bosch haft en blandad 
uppsättning el där vi i vissa fall varit koldiox-
idneutrala men inte fullständigt gröna. Nu 
kan vi vara stolta över den nya statusen.
Arbetet med miljöpåverkan är långt ifrån 
något nytt för Bosch. Globalt har vi redan 
minskat våra koldioxidutsläpp med nästan 
35 procent sedan 2007. 
Utöver investeringarna i förnybar el, kommer 
Bosch globalt att under åren fram till 2030 
satsa pengar i olika certifierade projekt  
med syfte att stödja social och ekologisk 
hållbarhet.
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På Bosch i Lund bedrivs produktutveckling inom 
flera affärsområden för den multinationella bil-
industrin, cykeltillverkare och andra elektronik- 
produkter. Fokus är uppkopplade fordon, främst 
inom områdena trådlös kommunikation, cyber-
säkerhet och mobilitet. 

I vår uppkopplade värld blir produkter mer intelligen-
ta. Kraftfulla datorer gör att bilar kan manövrera och 
parkera sig själva. Cyklar är elektrifierade och kopp-
las till värdeskapande tjänster. Olyckor undviks och 
människor kan förflyttas tryggt och effektivt.

Snabbfotade specialister
I Lund arbetar specialister som driver utvecklingen 
framåt. Samspelet mellan elektroniska enheter, moln-
baserade lösningar, applikationer och människor 
är i fokus. Även moderna kompetensområden som 
artificiell intelligens och maskininlärning täcks in.

Gynnsamt läge
Kontoret har en strategisk placering mitt i företags-
byn Ideon Science Park. Där samlas företag, startups 
och entreprenörer inom informations- och kommuni-
kationsteknologi. Strax intill finns Tekniska Högsko-
lan med forskning inom områden som relaterar till 
Boschs verksamhet i Lund. 

Robert Bosch AB Lund
Robert Bosch AB Lund
Scheelevägen 15 A
223 63 LUND
Telefon: 046-270 68 00
www.bosch.se

Utvecklingscentrum för uppkopplade innovationer
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Bosch Original Equipment utvecklar, anpassar 
och säljer hårdvara, programvara och tjänster 
för kompletta mobilitetslösningar till de ledande 
fordonstillverkarna i Sverige.

Som världens största oberoende leverantör till for-
donsindustrin, bidrar Bosch till att skapa en ny era 
av mobilitet – säker, hållbar och inspirerande. Med 
omfattande expertis inom fordonsteknologi, hård-

Säkra, hållbara och inspirerande mobilitetslösningar
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Robert Bosch AB Göteborg
Robert Bosch AB Göteborg
Drakegatan 6
412 50 GÖTEBORG
Telefon: 031-722 52 00
www.bosch.se

Bosch  
Original Equipment

vara, programvara och uppkopplade tjänster,  kan vi 
erbjuda kompletta mobilitetslösningar.
Vi skräddarsyr team för en öppen dialog med våra 
svenska kunder. I dagsläget handlar det mycket om 
lösningar för personlig, elektrifierad, uppkopplad 
och automatiserad mobilitet.

Den svenska verksamheten, baserad i Göteborg, har 
tre huvudområden:
▶  System och komponenter
 System och komponenter för förbrännings- 
 motorer: elektroniska styrenheter, elektrifierad  
 drivlina, styrning, bränsleinsprutning, avgas- 
 efterbehandling, elmotorer, sensorer, skärmar,  
 ABS, ESP och mycket mer.
▶  Integrerade lösningar
 Innovativa lösningar för elektrifiering och för  
 uppkopplade och självkörande fordon.
▶  Mjukvara
 Tvärfunktionella mjukvarulösningar för fram- 
 tidens fordonsarkitektur.

Som i många fall inom vår koncern utbyter vi erfaren-
heter och samarbetar med andra divisioner och 
affärsområden. Bosch i Lund bidrar med expertis 
inom utveckling av mjukvara och komponenter.  
Dotterbolaget ETAS och divisionen Automotive 
Aftermarket hjälper oss bland annat med lösningar 
och support för eftermarknaden.



Bosch Power Tools utvecklar, tillverkar och säljer 
elverktyg samt tillbehör för proffs och hemma-
fixare. I Sverige hittar du våra verktyg hos cirka  
3 000 återförsäljare.

Inom segmentet elverktyg har det skett ett skifte till 
batteridrivna verktyg de senaste åren. Bosch Power 
Tools leder vägen, och erbjuder produkter där det går 
att få ut samma kraft som hos de flesta sladdrivna 
verktyg. 
Proffsanvändarna behöver verktyg som gör dem 
effektivare, har kraft som motsvarar sladddrivna 
verktyg, tål tuffa förhållanden och kan arbeta många 
timmar. Samtidigt måste verktygen vara säkra att 
använda.
Den medvetna hemmafixaren behöver intuitiva 
lättarbetade verktyg som också har tillräcklig kraft i 
batterierna. Bosch har två varulinjer på elverktyg: blå 
för proffsen och grön för gör-det-självare. 

Bosch Power Tools
Robert Bosch AB
Isafjordsgatan 15
Box 1154, 
164 26 KISTA
Telefon: 08-750 16 00
www.bosch.se

Elverktyg för proffs och hemmafixare
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Proffsverktyg: Skruv- och mutterdragare, borrham-
mare, vinkelslipar, tiger-, stick- och cirkelsågar, hyvlar, 
fräsar, plåtsaxar, slipmaskiner, dammsugare och 
mycket mer. 
Hem och Trädgård: Bland annat gräsklippare, hög-
tryckstvättar, trimmers, kedjesågar, häcksaxar, föns-
tertvättar, skruvdragare, borrmaskiner, färgsprutor 
och slipmaskiner.
Mätverktyg: Avståndsmätare, nivelleringsinstrument, 
laserpass och lokaliseringsinstrument. 
I portföljen finns också varumärket Dremel, med 
multiverktyg och tillbehör för både proffs och hobby-
användare.

10 000 tillbehör av högsta kvalitet
Bosch är marknadsledare på tillbehör till alla typer 
av elverktyg. Ett exempel är sågblad av karbid, som 
håller drygt 50 gånger längre än sågblad i bimetall.  
Vi har ett sortiment på över 10 000 tillbehör, till  
exempel bits, borrar, sågblad, sågklingor, multislip 
och hålsågar.

Verktygslåda i telefonen
Framtiden är uppkopplad även för verktyg: Bosch 
Toolbox är en egenutvecklad app för proffsverktygen 
som gör det enkelt för hantverkaren att konfigurera 
sina verktyg efter behov och spara inställningarna. 
Inom mätverktyg finns även en Measuring Master-app 
där man kan styra och konfigurera mätverktyg samt 
lagra och beräkna projekt.

Bosch  
Power Tools



Bosch Rexroths produktportfölj sträcker sig från 
hydraulik, elektriska driv- och styrsystem, linjär- 
och montageteknik till service och support.

Med våra högkvalitativa produkter, systemlösningar 
och vår djupa kompetens är vi världsledande – och 
därför en mycket eftertraktad samarbetspartner. 
Bosch Rexroth var tidigt ute med produkter och lös-
ningar för Industri 4.0 och är idag en stark leverantör 
som driver utvecklingen inom smarta fabriker – både 
i egna produktionsanläggningar och hos våra kunder. 
Intelligent teknik, helautomatiserade produktionslin-

Vi sätter industrin i rörelse

Bosch Rexroth AB
Bosch Rexroth AB
Varuvägen 7
125 81 STOCKHOLM
Telefon: 08-727 92 00
www.boschrexroth.se
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jer och service på distans är bara några exempel på 
hur svensk industri kan öka sin konkurrenskraft med 
hjälp av Industri 4.0.

Digitaliserad produktion ökar konkurrenskraften
I Sverige arbetar Bosch Rexroth med försäljning,  
service och support, utveckling och produktion.  
Här utvecklas bland annat skräddarsydda digitala 
lösningar för tillverkande industri, livsmedelsindustri 
och för gruvnäringen.
Våra kunder har också hjälp av vårt stora partnernät-
verk, som erbjuder både försäljning och service.

Bosch  
Rexroth Sverige
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Det är inget nytt fenomen. Ändå känns det 
som att utvecklingen av Internet of Things 
(IoT) bara har börjat. Kanske beror det på att 
tekniken ger så många möjligheter? Använd-
ningsområdena och applikationerna förgre-
nar sig ständigt.
Bosch har under många år utvecklat produk-
ter och tjänster med IoT som bas. 
Vårt mål är tydligt: Att bli ett av världens 
ledande IoT-företag. 
Här är några exempel på lösningar från 
Bosch:

Hjälp att komma igång
Vi erbjuder ett startpaket för IoT, där våra 
specialister hjälper kunderna att ta fram 
affärsidéer och utveckla så kallade ”minsta 
livskraftiga produkter”, det vill säga en enkel 
första version av kundens lösning.

Internet of Things beskriver ett globalt system av saker utrustade med elektronik, mjukvara, sensorer 
och nätverksanslutning, vilket sammantaget gör det möjligt för föremålen att samla in och utbyta data. 
Integreringen mellan den fysiska världen och datorbaserade system kan öka effektiviteten, precisionen 
och den ekonomiska nyttan.

AI tar plats på allvar

Internet of Things bara växer

Mjukvaruplattform för miljoner
The Bosch IoT Suite är vår mjukvaruplatt-
form för IoT-lösningar. Det kopplar ihop fler 
än tio miljoner sensorer, enheter och maski-
ner med sina användare och företagssystem 
världen över. 

AI för framtidens fabrik
Tänk dig en fabrik med självstyrande trans-
portfordon, robotteknik som stöttar medar-
betare och där kvalitetskontroller görs med 
hjälp av artificiell intelligens (AI). Det här 
är ett område vi fokuserar på, till exempel 
genom Bosch ViPAS, ett AI-baserat system 
för visuell kvalitetskontroll. 
De tre pelarna till framgång i framtidens 
fabrik är människor, maskiner och data. För 
att säkerställa att de kan arbeta tillsammans 
krävs kraftfull programvara. Vår mjukva-
rulösning NEXEED samlar in, analyserar 
och ger en översikt över produktions- och 

logistikdata. Informationen syns direkt 
på en surfplatta eller smartphone, så att 
medarbetarna alltid vet vad som händer i 
tillverkningen.

Internet of Things i Sverige
Flera av våra svenska divisionen utvecklar 
och säljer IoT-produkter, till exempel BSH 
Home Appliances och Bosch Security Sys-
tems. Inom BSH kan det till exempel vara en 
tvättmaskin som känner av när elpriset är 
som lägst den dagen och kör tvättprogram-
met just då. Eller ett kylskåp som kommer 
med middagsidéer och sedan skickar en 
beställning till mataffären på de varor du 
inte har hemma.
2025 är målet att alla Bosch-produkter an-
tingen innehåller AI eller har utvecklats eller 
tillverkats med dess hjälp. 
Mer information och intressanta case finns 
på vår globala sida för Internet of Things: 
iot.bosch.com



Bosch Rexroth i Mellansel utvecklar och tillverkar 
hydrauliska drivsystem med digitala lösningar 
med namnet Hägglunds. Kunderna finns inom 
verksamheter som kräver det mesta och det 
bästa.

Hägglunds drivsystem levereras till kunder i cirka 
90 olika länder och används till applikationer inom 
branscher som återvinning, socker, gummi, kemi, 
gruv- och materialhantering samt pappersindustrin. 

Bosch Rexroth AB
Bosch Rexroth AB
895 80 MELLANSEL
Tel: 0660-870 00
www.boschrexroth.com/hagglunds

Hägglunds drivsystem förtjänar sitt rykte
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Gemensamt för applikationerna är att de återfinns i 
tuffa miljöer som ställer höga krav på driftsäkerhet 
och kvalitet.

Kraftfullt och smart
Ett Hägglunds drivsystem består av en eller flera 
motorer, aggregat och kontrollsystem. Drivlösningen 
är perfekt för maskiner som kräver högt vridmoment 
och låga och/eller variabla hastigheter. Andra fördelar 
är det inbyggda skyddet mot chocklaster och den 
kompakta, platssparande designen. 
Med smarta uppkopplade tjänster får kunderna 
bland annat kontroll över driften och service på 
distans. 

Med hållbarhet i fokus 
Förutom fokus på hållbarhet i sin produktion, köper 
Bosch Rexroth i Mellansel klimatneutral el och har på 
några år halverat sin elförbrukning. Vi är dessutom 
Kranmärkta (det betyder att vi inte använder flaskvat-
ten hos oss) och har laddstolpar för el- och hybridbi-
lar på vår parkering.

Bosch  
Rexroth Mellansel



Bosch Building Technologies är en global Bosch-
division. I Sverige arbetar vi med försäljning av 
tjänster och lösningar inom säkerhet och kommu-
nikation.

Vi har över 200 patent och varje år lanseras över 100 
innovativa och högteknologiska säkerhetsprodukter. 
Från övervakningskameror och inbrottslarm till hög-
talarsystem som gör att viktig information i samband 
med en utrymning når alla i byggnaden.

Plattform att lita på
Med allt fler nätverksbaserade produkter är det 
viktigt att ingen obehörig får access. Där ligger vi i 
framkant med vår teknologi – TPM (Trusted Plattform 
Module) – som hanterar olika säkerhetscertifikat 
mellan uppkopplade enheter.

Snabbare insatser vid larm
Genom att våra övervakningskameror är utrustade 
med Intelligent Video Analysis (IVA) kan de automa-
tiskt larma om något i bilden avviker från det norma-
la. En larmoperatör kan på så sätt snabbare bedöma 
en viss situation och sätta in rätt åtgärder.

Bosch Building Technologies 
Robert Bosch AB 
Isafjordsgatan 15
Box 1154
164 26 KISTA
Telefon: 08-750 16 00
www.bosch.se

100 års utveckling av kompletta säkerhetslösningar
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Väljer du en värmepump från Bosch kan du vara 
trygg med att du väljer en erfaren tillverkare.  
Vår värmeverksamhet producerar allt från kraft-
värmeverk till värmepumpar och solvärmesystem 
för villor.

Bosch Thermoteknik är en av de ledande aktörerna 
inom området värmepumpar både i Sverige och res-
ten av Europa. Idag värms omkring 500 000 hushåll 
med en värmepump från Bosch, med kunder som 
sträcker sig från villaägare till ägare av större fastighe-
ter såsom hyresfastigheter och industrier.

Bosch Thermoteknik AB
Bosch Thermoteknik AB
Hjälmarydsvägen 8
Box 1012
573 28 TRANÅS
Tel: 0140-38 43 00
www.bosch.se 
www.bosch-climate.se 
www.ivt.se

Värmepumpar för hållbar energi

Närproducerat i småländska Tranås
Bosch Thermoteknik AB i Tranås grundades redan 
1968. Här finns både kompetens- och utvecklingscen-
ter samt produktionsenhet för värmepumpar till hela 
världsmarknaden inom Bosch-koncernen. 
Bosch Thermoteknik i Sverige säljer produkter under 
två varumärken: IVT och Bosch.

Föregångare inom förnyelsebart
Sveriges fastighets- och villaägare har under de 
senaste 20 åren ställt om från att till stor del använda 
fossil uppvärmning (olja) och direkt-el till miljövänlig 
uppvärmning via värmepumpar. Det har resulterat 
i att mer än 60 procent av alla privatägda bostäder 
idag värms med värmepump – och nästan hälften 
kommer från Bosch Thermoteknik.

För det uppkopplade hemmet
Idag tillverkar vi flera värmepumpar som är anpassa-
de för att synas i hemmet, med ett modernt design-
språk och med värme- och komfortanläggningar som 
en naturlig del av IoT.
Uppkopplade anläggningar erbjuder hög komfort 
med funktioner som gör att anläggningen kan styras 
via en app. Dessutom kan driften optimeras efter 
rådande elpris och tider då bostaden inte används, 
exempelvis under arbetstid.

Bosch  
Thermoteknik

I nya generationens värmepumpar ges användaren en ny 
upplevelse. Till exempel intuitiv, enkel touch display och 
nya möjligheter till intelligent uppkoppling för övervak-
ning och styrning.



Boschs verksamhet är indelad i fyra  
affärsområden: Mobility Solutions,  
Industrial Technology, Consumer Goods, 
och Energy and Building  
Technology.

Koncernen omfattar Robert Bosch GmbH 
och dess cirka 440 dotterbolag och lokala 
företag i omkring 60 länder. Om partners  
för service och försäljning tas med i beräk-
ningen finns Bosch representerat i ungefär 
150 länder. 

Som ett ledande företag inom IoT erbjuder 
Bosch innovativa lösningar för smarta  
hem, smarta städer, uppkopplad mobilitet 
och uppkopplad industri. 

Kort sagt, vi skapar teknologi som är
”Invented for life”.

Bosch
Startår: 1886
Antal medarbetare: ca 400 000
Antal länder där vi finns: ca 60 
Omsättning 2019: 77,7 miljarder euro
www.bosch.com

Robert Bosch, (1861–1942).
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Ledande internationell leverantör  
av teknologi och tjänster

Bosch  
i världen



Bosch i Sverige 2020        3130        Bosch i Sverige 2020

“Alla uppgifter är viktiga,  
 även de till synes obetydliga.”

Robert Bosch



Robert Bosch AB
Isafjordsgatan 15, Box 1154, 164 26 KISTA
08- 750 15 00

BSH Home Appliances AB
Landsvägen 32, Box 503, 169 29 SOLNA
08-734 12 00

Bosch Arjeplog 
Robert Bosch AB
Isafjordsgatan 15, Box 1154, 164 26 KISTA
08-750 16 00

Bosch Automotive Aftermarket 
Robert Bosch AB
Isafjordsgatan 15, Box 1154, 164 26 KISTA
08-750 16 00

Robert Bosch AB, Göteborg
Drakegatan 6, 412 50 GÖTEBORG
031-722 52 00

Robert Bosch AB Lund
Scheelevägen 15 A, 223 70 LUND
046-270 68 00

Bosch Building Technologies
Robert Bosch AB
Isafjordsgatan 15, Box 1154, 164 26 KISTA
08-750 16 00

Bosch Power Tools 
Robert Bosch AB
Isafjordsgatan 15, Box 1154, 164 26 KISTA
08-750 16 00

Bosch Rexroth AB
Varuvägen 7, 125 81 STOCKHOLM
08-727 92 00

Bosch Rexroth, Mellansel AB
895 80 MELLANSEL
0660-870 00

Bosch Thermoteknik AB
Hjälmarydsvägen 8, Box 1012, 573 28 TRANÅS
0140-38 43 00

www.bosch.se


