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INTRODUKTION         
   
Svensk-Schweiziska ABB är en global leverantör inom kraft och 

automationsteknik. Koncernen består av ett flertal divisioner med 

kärnverksamheten inriktad mot tekniska lösningar som används inom 

energi- och industrisektorn. Hållbar elektrifiering och automation ökar i vikt 

för samhället i stort. ABB har en stark marknadsposition och är i en 

förändringsfas under ny VD (Björn Rosengren, tillträdde 2020) med fokus 

på färre kärnområden och högre värdeskapande. Bolaget är listat på 

Stockholmsbörsen (OMXS30) men handlas även på börsen i Zürich och 

New York.  

 

 

BESKRIVNING AV BOLAGET 
 

ABB bildades 1988 via fusionen av svenska Asea och schweiziska Brown 

Boveri. Man är verksamma globalt med störst närvaro i Nordamerika och 

Europa. Huvudkontoret ligger i Zürich, Schweiz. ABB:s verksamhet är 

uppbyggda i fyra globala affärsområden. Vilka i sin tur är uppbyggda av 

specifika divisioner enligt följande: Electrification, Process Automation, 

Motion, Robotics and Discrete Automation. Totalt omsatte ABB-koncernen 

27 miljarder dollar under coronaåret 2020. Den geografiska 

omsättningsfördelningen tedde sig enligt följande: Amerika, 30,4%. Asien, 

Mellanöstern och Afrika, 32,2%. Europa 37,4%.  

 

Electrification  

Elektrifieringsportföljen erbjuder ett fullständigt sortiment genom hela 

värdekedjan. Affärsområdet ansvarar för koncernens digitala och anslutna 

innovationer för låg- och mellanspänningsinstallationer, maskinsäkerhet, 

laddinfrastruktur med mera. Bolaget levererar produkter och lösningar till 

elnätsbolag, industrier och kommersiella fastigheter. Grossister, 

installatörer, panelbyggare, OEM, systemintegratörer, konsulter och 

arkitekter. I området ingår även ABB – Mission to Zero, som är bolagets 

ambition att reducera fabrikernas klimatavtryck till noll. Flagship-fabriken 

i Lüdenscheid, Tyskland, är idag ABB:s första klimatneutrala fabrik som 

blir ett föredöme för ABB:s framtida fabriker. Electrification står för 44,1% 

av koncernens totala omsättning (motsvarar 11,9 miljarder dollar under 

2020).  
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Nyckeltal 

Omsättning: 239 904 MSEK Vinst: 17 262 MSEK 

Soliditet: 35,9%  Vinst-marginal: 7,2% 

P/E: 36,2  P/S: 2,6 

EV/EBIT: 16,9  EV/SALES: 2,44 

PEG: 0,13    

Direktavkastning: 2,47% 

Största ägare                       kapital %    röster % 

Investor AB     10,0 10,0 

The Capital Group Companies Inc.  5,6 5,6 

Cevian Capital  5,0 5,0 

BlackRock Inc.  4,2 4,2 

 

Geografisk 
omsättningsfördelning

Europa
Asien, Mellanöstern, Afrika
Amerika

 

 

 



 

 

 

 
 
 
Process Automation 
Process Automation förser kunder med produkter 

och lösningar för instrumentering, automation och 

optimering av industriella processer. Affärsområdets 

kunder är processindustrier såsom olje- och 

gasproducenter, kraftindustri, kemisk industri, 

läkemedels-, massa- och pappers-, metall- och 

mineralindustri, marin industri samt industri för 

turboladdare. Kundfördelarna är bland annat ökad 

anläggningsproduktivitet och energibesparingar. 

Nyligen lanserades ABB Ability Genix Asset 

Performance Management Suite som exemplifierar 

bolagets innovationer på området. Den nya 

produkten ger nästa generations AI-baserade 

förutsägande underhåll, tillförlitlighet och integritet-

sinsikt till process- och verktygsindustrier. 

Divisionen står för 21,4% av totala omsättningen 

(motsvarar 5,8 miljarder under 2020).  

 

Motion 
Affärsområdet Motion ansvarar för ABB:s 

elmotorer, generatorer, drivsystem och tjänster samt 

de integrerade digitala lösningar för drivlinor. Ett 

uppmärksammat projekt på området Formula E där 

ABB är huvudsponsor och officiell titelpartner. 

Målsättningen för FIA (Fédération Internationale de 

l'Automobile) och ABB är för att visa upp världens 

mest avancerade e-mobilitetsteknologier. Projektet 

ska hjälpa till att driva framsteg mot en mer hållbar 

framtid. Affärsområdet står för 23,7% av koncernens 

totala omsättning (motsvarar 6,4 miljarder dollar 

under 2020).  

 

Robotics and Discrete Automation 
Produktportföljen kombinerar lösningar inom 

maskin- och fabriksautomation med ett omfattande 

erbjudande av robotiklösningar och applikationer. 

Divisionen är den ledande aktören på den viktiga 

kinesiska marknaden med hög tillväxt. ABB 

investerar därför i en ny robotfabrik för att utöka 

innovations- och produktionskapaciteten i området. 

Divisionen står för 10,8% av koncernens totala 

omsättning (motsvarar 2,9 miljarder dollar under 

2020) 

 
 
 

 
 
 
 

 
Flagshipfabriken i Lüdensheid 

 
 

 
Process Automation 

 
 

 
ABB Formula E 

 
 

 
Robotics and Discrete Automation 

 
 
 
 

 

 



 

 

 

  
 

BRANSCHEN 

 

ABB är verksamma inom elkraft- och 

automationstekniksbranschen. Den globala 

industriella automationsmarknaden beräknades vara 

värd 180 miljarder dollar år 2020. Coronapandemin 

har slagit mot samhället utan motstycke, även mot 

industrin. I brist på råmaterial, arbetskraft och 

störningar i distributionskedjan har pandemin haft en 

negativ inverkan på produktionsvolymerna. 

Automationstekniken har därmed visat sig få en allt 

större roll i industrin för att hjälpa till och säkra upp 

processer och människor både under och efter 

pandemin. Industrin har kommit att transformeras 

med digitaliseringar i distributionskedjan. Kunder 

har även allt högre krav på personlig och direkta 

tjänster och tvingar därmed aktörer att effektivisera 

sina verksamheter med automation för att kunna 

möta den nya efterfrågan.  

 

I en marknadsrapport utförd av Fortune Business 

Insight (2020) beräknar man branschens CAGR 

(Compound Annual Growth Rate) till 9,2% under 

perioden 2021–2028 vilket skulle innebära att 

branschen skulle växa från 191,74 miljarder dollar 

(estimat för 2021) till 355,44 miljarder dollar år 

2028. Noterbart att branschens genomsnittliga årliga 

tillväxt mellan 2017–2019 var 6,5%.  

 

Konkurrenskraft 
Det finns ett par konkurrenter till ABB, bland annat 

Siemens, Schneider Electric och Eaton. ABB har 

tillsatt en ny VD i form av Björn Rosengren som ska 

sätta bolaget på en ny kurs mot en smalare och mer 

fokuserad verksamhet för att differentiera sig och 

skapa mer värde utifrån sina fokusområden. En stor 

fördel gentemot konkurrenterna är ABB:s stora 

installerade kundbas och geografiskt breda 

positionering i över 100 länder. Genom att förnya 

och förbättra produkter och tjänster tar de inte bara 

med sig nya kunder, utan det ger också befintliga 

kunder incitament att fortsätta med ABB:s produkter. 

 

 
 
 

 
 
ANALYS 
 
ABB är inne i en spännande förändringsfas under ny 

VD Björn Rosengren som tillträdde år 2020. För 

tillfället pågår det flertalet initiativ för att renodla 

bolagets affärsområden som ska generera högre 

värdeskapande för kunder och aktieägare. Drivande 

bakom detta är bland annat av en av storägarna 

Cevian Capital. Cevian är ett svenskt privatägt 

investmentbolag som har uppmärksammats för flera 

större placeringar i svenska företag. Det som 

historiskt sett gjort att Cevian stuckit ut gentemot 

andra investmentbolag är att man går in med 

ambition att aktivt driva förändring för ökat 

aktieägarvärde.  

 

I senaste kvartalsrapporten (Q3 2021) presterade 

bolaget väl. Orderingången ökade med 29%; på 

jämförbar basis +26%. Operativt EBITA-resultat 

ökade med 15% jämfört med samma kvartal året 

innan. Intäkter ökade med 7%; på jämförbar basis 

4%. Rörelseresultatet under Q3 uppgick till 852 

miljoner dollar med en marginal på 12%.  

 

Sedan rapportsläpp Q3 och dagens datum har det 

skett en hel del insiderköp av styrelsen där bland 

annat VD, Björn Rosengren, fördubblat sitt 

aktieinnehav. Samtliga styrelseledamöter och 

styrelseordförande har gått in tungt under senaste 

dagarna. Det minsta köpet i styrelsen motsvarade 

1759 aktier á 285 kr (31,22 USD vid köptillfälle). 

Styrelseordförande handlade totalt 17 209 aktier till 

samma kurs. Studier har visat sig att historiskt sett 

har det lönat sig att ta rygg på insiders då det är dem 

som är mest insatta i företag. Detta kan ses som en 

bra köpsignal. 

 

ABB verkar i en stor och viktig bransch som 

påverkar alla människor globalt. Omställningen till 

ett fossilfritt samhälle blir alltmer vital för varje år 

som går. Allt från transport, trygga och säkra 

försörjningssystem av energi, modern energi och 

transport till infrastruktur är sakfrågor som måste tas  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

omhand och förvaltas väl. ABB har en världsledande 

position inom områden som i framtiden kommer vara 

livsviktiga globalt. Vi har redan sett under de två 

senaste åren hur skört samhället kan bli när saker 

som vi tagit för givet tas   ifrån oss. Fabriker som 

läggs ner, skyhöga dieselpriser, omodern fossilfri 

energi etc. Många menar därmed att spelare som 

ABB kommer axla en stor roll för framtiden och kan 

därför ses som en god långsiktig investering på 

många olika sätt.  

 

Risker 
ABB står inför en del risker i sin verksamhet och 

bransch. Bland annat är konkurrensen från andra 

aktörer stark vilket stället höga krav på ABB:s 

konkurrenskraft. Bolaget har haft det svårt att 

regelbundet leverera nya innovativa lösningar på nya 

problem. Företaget har utvecklat många produkter 

under de senaste åren men de är oftast svar på 

utvecklingen av andra aktörer. Utöver det har även 

Kina stigande lönenivåer vilket leder till stigande 

priser i Kina generellt kan leda till hög press på 

lönsamheten för ABB.  

 
 
 
 

 
YuMi – Världens första ”Collaborative Robot” 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
SWOT-Analys 
Styrkor: 

• Hög nivå av kundnöjdhet 

• Starka återförsäljare  

• Bra avkastning på investeringar 

• Starka prestationer på nya marknader 

• Stabilt fritt kassaflöde 

Svagheter: 

• Investeringar i Research and Development 

ligger under de snabbast växande aktörerna 

på marknaden 

• Behöver mer investeringar i nya teknologier 

• Dagar i lager är högt jämfört med 

konkurrenterna – binder mer kapital 

• Nettotäckningsbidrag samt lönsamhetskvot 

är lägre än marknadsgenomsnittet 

Möjligheter: 

• Nya kunder från onlineplattform 

• Stabilt kassaflöde ger möjligheter till nya 

investeringar i angränsande segment 

• Ny teknologi ger möjlighet till en 

differentierad prisstrategi på nya marknader 

– möjlighet att behålla sina lojala kunder med 

bra service och locka nya kunder med andra 

värdeorienterade erbjudanden 

• Nya trender hos konsumenter kan öppna upp 

nya marknader för ABB 

• Ekonomisk tillväxt och ökat spenderande hos 

konsumenter kombinerat med en långsam 

tillväxt i branschen ger ABB möjlighet att ta 

nya marknadsandelar 

Hot: 

• Ingen regelbunden leverans på innovativa 

produkter 

• Nya teknologier hos konkurrenter 

• Ökande löner i Kina kan sätta större press på 

ABB:s lönsamhet 

• Miljöregelverk kan ställa till det för vissa 

produktkategorier 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VD & STYRELSE 
 

Björn Rosengren sitter idag som VD och 

koncernchef på ABB. Rosengren är tidigare 

civilingenjörsstudent i Teknik från Chalmers. Björn 

har tidigare haft uppdrag som verkställande direktör 

för bland annat Wärtsilä och Sandvik. Totalt äger 

Björn Rosengren 10 000 aktier i bolaget. 

 

Styrelsen består av totalt 10 personer varav två är 

kvinnor. Som styrelseordförande sitter den tidigare 

VD:n Peter Voser tillsammans med bland annat 

Jacob Wallenberg och Gunnar Brock. Wallenberg 

sitter idag som ordförande i Investmentbolaget 

Investor AB som äger 10% av ABB. Gunnar Brock 

har tidigare varit VD på Atlas Copco, Thule 

International och Tetra Pak Group. Jacob 

Wallenberg har nyligen köpt 2599 aktier á 285 SEK 

och Gunnar Brock har samma dag köpt 1906 aktier 

till samma kurs. 

 

 

SAMMANFATTNING 
 
ABB befinner sig i dagsläget i en spännande 

förändringsfas under ny VD. Ett projekt har dragits i 

gång för att skapa mer värde genom engagerat och 

kompetent ägarskap. Som en storspelare på marknad 

under en stark tillväxtfas under de kommande åren 

kommer ABB bli ett bolag som sätter stort globalt 

avtryck. Bolaget har redan stort kundregister med 

stor kundnöjdhet samtidigt som man har chans att ta 

nya marknadsandelar genom innovation och 

utveckling mot ett grönare samhälle. ABB släppte 

stark Q3-rapport där VD och styrelsemedlemmar 

själva tror starkt på bolaget. Det tillsammans med 

bolagets framtidspotential på en viktig marknad gör 

därmed att jag sätter en köprekommendation på  

ABB Ltd. 

 

 
- Calle Lundmark           2021-11-05 

 

 
 

 

 
VD Björn Rosengren 

 

 
Styrelseordförande Peter Voser 

 

 
Vice Styrelseordförande  

Jacob Wallenberg 
 

 
Styrelseledamot Gunnar Brock 

 

 

 

Disclaimer
De köp- och säljmotiveringar som
Luleå Capital Management publicerar
är varken investeringsråd eller
rekommendationer. Före ni genomför
ett köp respektive sälj bör ni alltid
genomföra en egen analys och därmed
inte handla enbart baserat på vad Luleå
Capital Management presenterar.
Handel med finansiella instrument är
förknippade med ekonomisk risk och
Luleå Capital Management friskriver
sig helt från ansvar för det resultat som
kan bli följden.

 

 


