
 

 

 1/9 

5 FEBRUARI 2020  

 
Resultat för helåret och fjärde 
kvartalet 2019 
Transformeringen följer tidsplanen 

HELÅRET 2019 I KORTHET 

– Order 28,6 miljarder dollar, stabilt; på jämförbar basis +1%  

– Intäkter 28,0 miljarder dollar, +1%; på jämförbar basis +1% 

– Operativ EBITA-marginal1 11,1%, påverkas med sammanlagt 130 punkter på grund av icke återvinningsbara 

kostnader och aktiviteter som härrör från icke-kärnverksamhet  

– Rörelseintäkter 1 938 miljoner dollar, -13% 

– Nettovinst 1 439 miljoner dollar, -34% 

– Grundläggande resultat per aktie2; operativ vinst per aktie1 1,24 dollar, -7% 

– Kassaflöde från rörelsen 2 325 miljoner dollar, -20%, inklusive utbetalningar som är hänförliga till 

transformeringsprogrammet samt avyttringen av Power Grids 

– Utdelning på 0,80 CHF per aktie föreslagen 

FJÄRDE KVARTALET 2019 I KORTHET 

– Order 6,9 miljarder dollar, -1%; på jämförbar basis +1% 

– Intäkter 7,1 miljarder dollar, -4%; på jämförbar basis -2% 

– Operativ EBITA-marginal 10,1%, påverkas med sammanlagt 170 punkter på grund av icke återvinningsbara 

kostnader och aktiviteter som härrör från icke-kärnverksamhet 

– Rörelseintäkter 648 miljoner dollar, +136% 

– Kassaflöde från rörelsen 1 911 miljoner dollar, +2%, inklusive utbetalningar som är hänförliga till 

transformeringsprogrammet samt avyttringen av Power Grids 

NYTT LEDARSKAP 

– Bjӧrn Rosengren utsedd till koncernchef från och med 1 mars 2020 

”ABB lämnar motståndskraftiga resultat 2019 med tanke på de utmanande förhållandena på marknaden och en 

omfattande transformering. Våra intäkter och vår rörelsemarginal förbättrades båda något. Avyttringen av Power 

Grids följer tidsplanen och vi börjar tydligt se de positiva effekterna av implementeringen av vår nya 

verksamhetsmodell och den nya kulturen”, säger Peter Voser, ordförande och koncernchef för ABB. ”I linje med vår 

utdelningspolicy föreslår vi en utdelning på 0,80 CHF per aktie. Vi har åtagit oss att ge en attraktiv avkastning till 

aktieägarna, något som ytterligare stärks av att vi börjar med aktieåterköp med nettobehållningen från Power Grids-

transaktionen senare i år.” 

 
1 För avstämning av non-GAAP measures, se ”Supplemental Reconciliations and Definitions” i bilagan ”Q4 2019 Financial Information” till det engelska pressmeddelandet 
2 Utvecklingen av resultat per aktie är beräknad med oavrundade belopp. Jämförbart operativt resultat per aktie är valutajusterat (2014 års valutakurser, ej justerat för ändringar i affärsportföljen). 
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Den 17 december 2018 meddelade ABB en överenskommen försäljning av Power Grids-verksamheten. Därför presenteras resultaten för Power Grids-verksamheten 

som avvecklad verksamhet. Företagets resultat för alla perioder har justerats i enlighet med detta. 

Utsikter på kort sikt 

Makroekonomiska indikatorer tyder på en svagare tillväxt i Europa och USA medan Kinas stabiliserande 

trend kan komma att påverkas av coronavirusets utbrott. Den globala ekonomin förblir påverkad av 

geopolitiska osäkerheter och förväntas generellt sett bibehålla en liknande tillväxttrend som 2019. 

De slutmarknader ABB verkar i uppvisar motståndskraft med motvind på vissa marknader, i synnerhet 

inom bilindustrin, maskinkonstruktion och konventionell kraftproduktion. Valutakurseffekter förväntas 

fortsätta att påverka företagets resultat. 

Koncernresultat helåret 2019 

”Vi har gjort goda framsteg under 2019, där vi gradvis har minskat icke återvinningsbara kostnader som 

avyttringen av Power Grids medför, vi arbetar stadigt oss igenom icke-kärnverksamhetsfrågor och andra 

kvarvarande problem som är till hinder för koncernens resultat och vi realiserar besparingar genom vårt 

transformeringsprogram ABB-OS”, säger Timo Ihamuotila, ekonomichef på ABB. 

”Nästa steg är att bibehålla denna drivkraft, att driva en lönsam tillväxt trots fortsatt motvind på vissa 

marknader samtidigt som vi arbetar för att förbättra rörelsemarginalen och bibehålla vårt 

framgångsrika stabila kassaflöde.” 

Sammanfattning av helåret 2019 

ABB har levererat motståndskraftiga resultat under året samtidigt som vi har genomfört en mycket 

omfattande transformering, förbättrat intäkterna och rörelsemarginalen något mot bakgrund av mer 

utmanande marknader.  

Order ökade med 1 procent3 (stabilt i dollar) till 28 588 miljoner dollar med en måttlig tillväxt på 

4 procent inom Motion, 4 procent inom Electrification och ett stabilt resultat inom Industrial 

Automation, vilket dämpades av en orderminskning på 11 procent inom Robotics & Discrete Automation. 

Orderutvecklingen speglar en minskande global ekonomisk tillväxt och avsevärd motvind på vissa 

 
3 Utveckling av orderingång, orderstock och intäkter på jämförbar basis (lokal valuta justerat för förvärv och avyttringar). 
4 Konstant valuta (inte justerat för portföljändringar). 
5 Beloppet representerar totalvärdet för både kvarvarande och avvecklad verksamhet. 

NYCKELTAL  FÖRÄNDRING  FÖRÄNDRING 

(miljoner dollar där annat ej anges) 
Q4 

2019 
Q4 2018 USD 

Jämför-

bart3 
BÅ 2019 BÅ 2018 USD 

Jämför-

bart3 

Order 6 886 6 985 -1% +1% 28 588 28 590 0% +1% 

Intäkter 7 068 7 395 -4% -2% 27 978 27 662 +1% +1% 

Rörelseintäkter 648 275 +136%  1 938 2 226 -13%  

Operativt EBITA1 710 584 +22% +24%4 3 107 3 005 +3% +7%4 

i % av operativa intäkter 10,1% 7,9% +2,2 p  11,1% 10,9% +0,2 p  

Vinst (förlust) från kvarvarande 

verksamheter, netto efter skatt 
307 210 +46%  1 090 1 575 -31%  

Nettovinst tillhörande ABB 325 317 +3%  1 439 2 173 -34%  

Grundläggande resultat per aktie 

(dollar) 
0,15 0,15 +2%2  0,67 1,02 -34%2  

Operativt resultat per aktie (dollar)1 0,27 0,30 -8%2 -11%2 1,24 1,33 -7%2 -7%2 

Kassaflöde från rörelsen5 1 911 1 867 +2%  2 325 2 924 -20%  
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marknader, i synnerhet inom bilindustrin och maskinkonstruktion. Order steg 2 procent i Europa, 

1 procent i Nord- och Sydamerika och minskade med 1 procent i AMEA. Serviceorderingången var 

2 procent högre (1 procent i dollar) och 20 procent av den totala orderingången, jämfört med 19 procent 

2018.  

Intäkterna ökade med 1 procent (1 procent i dollar) till 27 978 miljoner dollar, något som understöddes av 

genomförandet av orderstocken. Intäkterna steg inom Motion och Electrification med 4 procent 

respektive 2 procent, förblev oförändrade inom Industrial Automation och blev 4 procent lägre inom 

Robotics & Discrete Automation. På regional nivå steg intäkterna i Europa med 4 procent och 2 procent i 

Nord- och Sydamerika medan de sjönk 3 procent i AMEA. Serviceintäkterna ökade med 3 procent 

(2 procent i dollar) till 19 procent av koncernintäkterna. Kvoten bokade order/fakturering låg 2019 på 

1,021 jämfört med 1,03 föregående år. 

Den operativa EBITA-marginalen1 på 11,1 procent steg med 20 punkter. Marginalerna stöttades av en 

ökning inom Motion, ett förbättrat resultat på 146 miljoner dollar för icke-kärnverksamhet och avyttrade 

verksamheter, eliminering av icke-återvinningsbara kostnader på 72 miljoner dollar inför försäljningen av 

Power Grids samt realiserade besparingar från transformeringsprogrammet ABB-OS. Marginalerna 

dämpades för Electrification på grund av påverkan på helåret i och med förvärvet av GEIS, lägre 

marginaler inom Industrial Automation, något som också påverkades av en särskild projektomvärdering 

som redovisades under kvartal tre, och lägre marginaler inom Robotics & Discrete Automation, något 

som påverkades av motvind på slutmarknaderna. 

ABB:s rörelseintäkter på 1 938 miljoner dollar, 13 procent lägre jämfört med föregående år, påverkades 

också av omstruktureringen, Power Grids-relaterade transaktions- och separationskostnader, liksom 

kostnader i samband med den planerade försäljningen av solomriktarverksamheten. Dessa 

påverkansfaktorer uppvägdes delvis av icke-operativ vinst från försäljning av verksamheter och en 

justering av inköpspriset för GEIS. 

Nettointäkterna från avvecklade verksamheter uppgick till 438 miljoner dollar. ABB förutser betydande 

förbättringar av resultaten för de avvecklade verksamheterna från första kvartalet och framåt. 

Nettovinst tillhörande ABB på 1 439 miljoner dollar och grundläggande resultat per aktie på 0,67 dollar 

sjönk båda med 34 procent jämfört med samma period föregående år. Koncernens effektiva skattesats 

på 41,5 % speglar skatteeffekterna från den planerade försäljningen av både solomriktarverksamheten 

och Power Grids-verksamheten. 

Operativ vinst per aktie för helåret uppgick till 1,24 dollar1, 7 procent2 lägre i konstant valuta. 

Kassaflödet från rörelseverksamheten på 2 325 miljoner dollar för helåret var 20 procent lägre jämfört 

med föregående år. 

Kassaflödet från rörelsen för kvarvarande verksamheter på 1 899 miljoner dollar var stabilt och 

inkluderade kontanta kostnader för transformeringsprogrammet ABB-OS liksom Power Grids-relaterade 

transaktions- och separationskostnader på mer än 200 miljoner dollar6. Nettorörelsekapitalet stod för 

9,5 procent av intäkterna jämfört med 9 procent i slutet av 2018. Fördelaktiga kundfordringar, liksom 

lägre lagerkostnader och kontanta skatteutbetalningar, uppvägdes delvis av ett minskat kassainflöde 

från leverantörsskulder. Investeringar för koncernens kvarvarande verksamheter uppgick till 762 miljoner 

dollar jämfört med 772 miljoner dollar under 2018. 

 

6 Företagsledningens bedömning 

 



 

 

RESULTAT FÖR HELÅRET OCH FJÄRDE KVARTALET 2019  4/9 

Kassaflödet från rörelsen för de avvecklade verksamheterna uppgick till 426 miljoner dollar. 

Investeringar för de avvecklade verksamheterna uppgick till 167 miljoner dollar jämfört med 201 miljoner 

dollar 2018. 

Verksamhetsresultat helåret 2019 

 

Utdelning 

ABB:s styrelse har föreslagit en ordinarie utdelning på 0,80 CHF per aktie för 2019, förutsatt att 

aktieägarna godkänner detta vid företagets årsstämma den 26 mars 2020. Förslaget är i linje med ABB:s 

utdelningspolitik att betala en ökande, hållbar utdelning över tid. Ytterligare information kommer att 

finnas på ABB:s webbplats. 

Koncernresultat fjärde kvartalet 2019 

Sammanfattning 

Affärsområdena hade under kvartalet en lägre efterfrågan från kortcykliska industrier, huvudsakligen i 

USA, och fortsatt motvind i diskreta industrier, något som dämpade både toppresultat och 

rörelsemarginal, i synnerhet inom Robotics & Discrete Automation. På koncernnivå stöttades 

rörelsemarginalen av lägre kostnader inom Koncerngemensamt och övrigt på grund av lägre kostnader 

från icke-kärnverksamhet, eliminering av icke återvinningsbara kostnader och besparingar från 

transformeringsprogrammet ABB-OS. 

Order 

Orderingången växte med 1 procent (1 procent lägre i dollar) under kvartalet jämfört med motsvarande 

period föregående år. En måttlig tillväxt inom Electrification på 3 procent och en stabil tillväxt inom 

Industrial Automation och Motion, båda upp 5 procent, uppvägdes till stor del av en svag marknad inom 

Robotics & Discrete Automation, där orderingången sjönk med 18 procent. Valutakurseffekter gav en 

negativ nettoeffekt på 1 procent och portföljförändringar gav en negativ nettoeffekt på 1 procent. 

Serviceorder, som stod för 21 procent av den totala orderingången, var 2 procent högre (stabilt i dollar) 

jämfört med föregående år. 

Orderstocken ökade med 5 procent (2 procent i dollar). 

 

 

(miljoner dollar där annat ej anges) Order 

FÖRÄNDRING  

Intäkter 

FÖRÄNDRING Operativ 

EBITA-

marginal 

FÖRÄNDRING 
USD 

Jämför- 

bart3 
USD 

Jämför- 

bart3 

Electrification 13 050 +10% +4% 12 728 +9% +2% 13,3% -0,6 p 

Industrial Automation 6 432 -4% 0% 6 273 -3% 0% 11,7% -2,4 p 

Motion 6 782 +1% +4% 6 533 +1% +4% 16,6% +0,7 p 

Robotics & Discrete Automation 3 260 -14% -11% 3 314 -8% -4% 11,9% -2,7 p 

Koncerngemensamt & övrigt (936)   (870)     

ABB-koncernen 28 588 0% +1% 27 978 +1% +1% 11,1% +0,2 p 
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Marknadsöversikt 

På regional nivå: 

– Orderingången i Europa ökade med 16 procent (12 procent i dollar) med blandade resultat på 

landsnivå. Schweiz och Tyskland redovisade en utomordentlig ordertillväxt, som stärktes av stora 

order, och det var också en god efterfrågan i Sverige och Finland, medan orderingången i Italien, 

Norge och Nederländerna minskade jämfört med motsvarande period föregående år. Orderingången 

i Tyskland ökade med 37 procent (32 procent i dollar). 

– Orderingången i Nord- och Sydamerika var 8 procent lägre (8 procent i dollar) jämfört med en tuff 

jämförelseperiod. Orderingången var stabil i Kanada men svag i USA och Mexiko samt i flera länder i 

Sydamerika. Orderingången i USA var 7 procent lägre (7 procent i dollar), något som speglar en 

inbromsning i ekonomin.  

– I Asien, Mellanöstern och Afrika (AMEA) var orderingången 5 procent lägre (9 procent lägre i dollar). 

Ordertillväxten var stark i Sydkorea och Singapore och stabil i Kina, men svagare på marknader som 

Indien, Japan och Australien. I Kina steg orderingången med 1 procent (2 procent lägre i dollar). 

I ABB:s viktigare kundsegment: 

– Inom processindustrier är investeringsbesluten avseende större olje-, gas- och gruvprojekt fortsatt 

försiktiga. De konventionella kraftgenereringsmarknaderna var utmanande. Andra processindustrier, 

inklusive massa och papper samt livsmedel och drycker har en fortsatt god efterfrågan.  

– Inom diskreta industrier, traditionell bilindustri och närliggande industrier liksom 

maskinkonstruktion var marknaderna utsatta för fortsatt tryck, vilket påverkade ABB:s tillväxt. ABB 

fortsatte att se en stark tillväxt inom automatisering av lager. Investeringar inom 3C (datorer, 

kommunikation och konsumentelektronik), drivet av halvledare, började återhämta sig under den 

senare delen av kvartalet. 

– Inom transport- och infrastruktursektorn var investeringarna inom vindkraft och järnväg fortsatt 

starka, i synnerhet i Europa. En god ordertillväxt fortsatte inom specialfartyg, elbilsladdare och 

datacenterinfrastruktur, liksom kraftdistribution. Byggaktiviteten var fortsatt blandad. 

Intäkter 

Intäkterna var 2 procent lägre (4 procent lägre i dollar) jämfört med föregående år. Electrification och 

Motion hade stabila intäkter. Intäkterna för Industrial Automation var 1 procent lägre och för Robotics & 

Discrete Automation var de 10 procent lägre, något som speglar påverkan från en utmanande miljö inom 

konventionell kraftproduktion och diskreta industrier, i synnerhet bilindustrin och maskinkonstruktion. 

Valutakurseffekter gav en negativ nettoeffekt på 1 procent och portföljförändringar gav en negativ 

nettoeffekt på 1 procent. 

Serviceintäkterna minskade med 1 procent (2 procent i dollar). Service stod för 21 procent av de totala 

intäkterna. 

Kvoten bokade order/fakturering låg under kvartalet på 0,97 jämfört med 0,94 under samma period 

föregående år. 

Mot bakgrunden av en fortsatt svaghet på vissa slutmarknader förväntar sig ABB att intäkterna ska ligga 

stabilt eller något upp på jämförbar basis för helåret 2020, exklusive möjlig påverkan från coronavirus-

utbrottet. 
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Operativt EBITA och intäkter från verksamheten 

Operativt EBITA på 710 miljoner dollar var 22 procent högre i dollar (24 procent i lokala valutor). Den 

operativa EBITA-marginalen på 10,1 procent steg 220 punkter jämfört med föregående år, till stor del 

drivet av lägre kostnader för aktiviteter som härrör från icke-kärnverksamhet och lägre icke 

återvinningsbara kostnader i det operativa EBITA-resultatet för Koncerngemensamt och övrigt. 

Resultatet för icke-kärnverksamheten påverkades på marginalen med 110 punkter, med 79 miljoner 

dollar. Icke återvinningsbara kostnader påverkade marginalen med cirka 60 punkter med kostnader på 

40 miljoner dollar jämfört med 72 miljoner dollar under fjärde kvartalet 2018. 

ABB förväntar sig att den årliga operativa EBITA-marginalen förbättras 2020, till övervägande del under 

andra halvåret, med hjälp av förbättrade marginaler hos Electrification, eliminering av den större delen 

av återstående icke återvinningsbara kostnader samt ytterligare fördelar från ABB:s 

transformeringsprogram. 

Rörelseintäkterna på 648 miljoner dollar innebär en ökning med 136 procent. Resultatet gynnades av en 

sammanlagd icke-operativ vinst på 178 miljoner dollar från försäljningen av ABB:s andel i två kinesiska 

samriskföretag, en justering av det pris företaget betalat för GEIS och en minskning av förlusten vid den 

planerade avyttringen av solomriktarverksamheten. 

Nettovinst, grundläggande resultat och rörelseresultat per aktie 

Nettovinsten från kvarvarande verksamheter uppgick till 307 miljoner dollar, 46 procent högre jämfört 

med föregående år.  

Nettointäkterna från avvecklade verksamheter uppgick till 50 miljoner dollar, inklusive omstrukturering, 

avyttringsrelaterade skatte- och transaktionskostnader. 

Koncernens nettovinst hänförlig till ABB uppgick till 325 miljoner dollar och grundläggande resultat per 

aktie uppgick till 0,15 dollar, 3 procent respektive 2 procent högre jämfört med föregående år. 

Koncernens effektiva skattesats på 51,0 % speglar skatteeffekter på cirka 150 miljoner dollar från 

separationen av Power Grids-verksamheten.  

Operativ vinst per aktie på 0,27 dollar minskade med 11 procent jämfört med föregående år i konstant 

valuta. 

Kassaflöde från rörelsen 

Kassaflödet från rörelsen steg 2 procent till 1 911 miljoner dollar jämfört med 1 867 miljoner dollar fjärde 

kvartalet 2018. Jämfört med motsvarande period föregående år förbättrades kassaflödet från 

rörelseverksamheten i kvarvarande verksamheter något till 1 454 miljoner dollar från 1 406 miljoner 

dollar medan kassaflödet från avvecklade verksamheter blev 457 miljoner dollar jämfört med 

461 miljoner dollar föregående period. Jämfört med för ett år sedan har kassaflödet från kvarvarande 

rörelseverksamhet gynnats av en betydande minskning i lagerkostnader, något som till stor del 

uppvägdes av en mindre fördelaktig tidpunkt för kontanta skatteutbetalningar. 

ABB förväntar sig ett stabilt kassaflöde för helåret 2020 från kvarvarande rörelseverksamhet, icke 

medräknat utbetalningar för transformeringsprogrammet och avyttringsaktiviteter samt tillhörande 

påverkan från kontanta skatteutbetalningar. 
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Verksamhetsresultat fjärde kvartalet 

Från och med 1 oktober 2018 flyttades Power Grids-verksamheten från ordinarie verksamhet till avvecklad verksamhet. Alla tidigare redovisade belopp har reviderats i 

enlighet med dessa portföljförändringar. Resultatet för Koncerngemensamt och övrigt inkluderar eliminering mellan verksamhetssegmenten. 

 

Electrification 

Orderingången steg med 3 procent (1 procent i dollar). Orderingången gynnades av en stark efterfrågan 

på lösningar inom energi-, datacenter- och eltransportsektorn. På regional nivå ökade orderingången i 

AMEA och Europa, något som delvis uppvägdes av ett dämpat resultat i Nord- och Sydamerika. 

Ordertillväxten i Kina var bred. Orderstocken ökade med 9 procent jämfört med föregående år (9 procent 

i dollar). Intäkterna var oförändrade (2 procent lägre i dollar), vilket speglar en svagare kortcyklisk 

efterfrågan. Den operativa EBITA-marginalen ökade 140 punkter på årsbasis till 13,1 procent, något som 

understöddes av integreringen av GEIS, vändningen av installationsprodukter samt löpande pris- och 

kostnadshantering. 

Industrial Automation 

Orderingången ökade med 5 procent (4 procent i dollar), stöttat av stora order på specialfartyg. Den 

konventionella kraftgenereringssektorn är fortsatt utmanande. Orderingången var stark i Europa men 

sjönk i Nord- och Sydamerika och AMEA trots en bred tillväxt i Kina. Orderstocken ökade med 2 procent 

(2 procent i dollar). Intäkterna var 1 procent lägre (2 procent i dollar), vilket speglade ett svagt bidrag 

från konventionell kraftgenerering. Den operativa EBITA-marginalen på 12,1 procent var 150 punkter 

lägre. Marginalerna påverkades av volym, en ogynnsam affärsmix och operativt utförande liksom 

investeringar i tillväxt.  

Motion 

Orderingången steg med 5 procent (4 procent i dollar), lett av en tillväxt inom omriktarlösningar, i 

synnerhet för järnvägs- och vindkraftstillämpningar. Orderingången var stark i Europa men mer dämpad 

i både Nord- och Sydamerika och AMEA, något som delvis uppvägdes av tillväxten i Kina. Orderstocken 

ökade med 9 procent (8 procent i dollar). Intäkterna var oförändrade (1 procent lägre i dollar), vilket 

speglar en tuff jämförelsebas. Den operativa EBITA-marginalen ökade med 50 punkter jämfört med 

motsvarande period föregående år och nådde 15,4 procent, stöttat av en positiv mix och goda 

driftresultat. 

 

 

 

(miljoner dollar där annat ej anges) Order 

FÖRÄNDRING  

Intäkter 

FÖRÄNDRING Operativ 

EBITA-

marginal 

FÖRÄNDRING 
USD 

Jämför- 

bart3 
USD 

Jämför- 

bart3 

Electrification 3 160 +1% +3% 3 238 -2% 0% 13,1% +1,4 p 

Industrial Automation 1 706 +4% +5% 1 683 -2% -1% 12,1% -1,5 p 

Motion 1 602 +4% +5% 1 657 -1% 0% 15,4% +0,5 p 

Robotics & Discrete Automation 701 -19% -18% 787 -12% -10% 11,0% -2,1 p 

Koncerngemensamt & övrigt (283)   (297)   (253)  

ABB-koncernen 6 886 -1% +1% 7 068 -4% -2% 10,1% +2,2 p 
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Robotics & Discrete Automation 

Orderingången minskade med 18 procent (19 procent i dollar), vilket speglar en tuff jämförelsebas och 

utmanande marknader. Motvinden var stark för robotverksamheten inom den traditionella bilindustrin 

och närliggande industrier, i synnerhet i Kina. Efterfrågan från maskinkonstruktion förblev dämpad, i 

synnerhet i Europa. Orderstocken minskade med 5 procent (6 procent i dollar). Intäkterna minskade med 

10 procent (12 procent i dollar), något som påverkades av en lägre orderingång/fakturering. Den 

operativa EBITA-marginalen på 11,0 procent var 210 punkter lägre än nivån föregående år, vilket speglar 

lägre volymer och en ogynnsam mix, något som delvis motverkades med hjälp av korrigerande 

kostnadsåtgärder. 

Status för transformeringen 

Koncernens transformeringsprogram, bestående av inrättandet av en ny affärsmodell med fyra 

affärsområden, avyttringen av Power Grids och implementeringen av ett nytt operativsystem, ABB-OS, 

tog stora kliv framåt under året.  

Kring årsskiftet hade ABB tagit i bruk en ny verksamhetsmodell. Detta inkluderade komprimerade 

regionstrukturer och överföring av landsstrukturer samt merparten av de centralt hanterade 

funktionerna till de fyra affärsområdena. Därigenom skapades mer kundfokuserade verksamheter med 

fulla befogenheter och en mycket mer slimmad koncernorganisation.  

Avyttringen av Power Grids följer tidsplanen och förväntas vara slutförd i slutet av andra kvartalet 2020. 

Under året har transformeringsprogrammet ABB-OS uppnått den kostnadsbesparing på 150–

200 miljoner dollar som var målet för 2019. Antalet anställda i ABB:s kvarvarande verksamhet uppgick till 

113 900 i början av året och 110 000 i slutet av 2019, något som också delvis speglar elimineringen av 

icke-återvinningsbara kostnader. ABB:s mål är att leverera cirka 500 miljoner dollar i årliga 

kostnadsbesparingar över hela koncernen från programmet under 2021. Planer för löpande förbättringar 

finns nu på plats inom alla affärsområden och är fullt integrerade i den årliga planeringsprocessen för 

att stötta leveransen av detta mål.  

ABB:s aktiva portföljhantering har fortsatt under 2019. Värt att notera är att Electrification meddelat att 

affärsområdet kommer att upphöra med solomriktarverksamheten och förvärva det ledande kinesiska 

elfordonsladdningsbolaget Chargedot under första kvartalet 2020. Dessutom är nu GEIS, som 

förvärvades under 2018, helt integrerat i Electrification och följer planen att leverera kostnadssynergier. 

ABB har fortsatt att utvidga sitt digitala ekosystem och har tillkännagett flera viktiga samarbeten under 

året, nu senast med Ericsson om att tillsammans utveckla programvarulösningar för robotar och smarta 

fabriker med hjälp av 5G-funktioner. Samarbeten bidrar till att säkerställa att lösningarna i ABB Ability™ 

på ett konsekvent sätt utnyttjar den senaste högteknologiska utvecklingen och på så sätt maximerar 

värdeerbjudandet med digitala lösningar för våra kunder. 
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Ytterligare information 

Pressmeddelandet samt en bildpresentation med ABB-koncernens resultat för helåret och fjärde kvartalet 2019 finns att 

tillgå på ABB News Center på www.abb.com/news och på Investor Relations webbplats www.abb.com/investorrelations. 

ABB håller en telefonkonferens och webbsändning för analytiker och investerare idag kl. 10:30. Du förregistrerar dig inför 

telefonkonferensen eller går med i webbsändningen på ABB:s webbplats: new.abb.com/investorrelations/  

Den inspelade konferensen finns tillgänglig som webbsändning en timme efter telefonkonferensens slut. 

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 plattformen ABB Ability™. ABB:s verksamhet Power Grids 

kommer att avyttras till Hitachi under 2020. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 144 000 medarbetare.     

  DATUM ATT NOTERA  

Investerarevent för Robotics & Discrete Automation den 27 februari 2020 

Ordinarie årsstämma den 26 mars 2020 

Resultat första kvartalet 2020 28 april 2020 

Resultat andra kvartalet 2020 den 22 juli 2020  

Resultat tredje kvartalet 2020 den 21 oktober 2020 

 

Viktigt att notera angående framåtsyftande information 

Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande information och uttalanden såväl som andra uttalanden om 

framtidsutsikter för vår verksamhet, inklusive dem i avsnitten Utsikter på kort sikt, Sammanfattning av helåret 2019, 

Utdelning, Intäkter, Operativt EBITA och intäkter från verksamheten, Kassaflöde från rörelsen samt Status för 

transformeringen. Dessa uttalanden bygger på aktuella förväntningar, uppskattningar och prognoser om faktorer som kan 

inverka på våra framtida resultat, inklusive globala ekonomiska förhållanden och ekonomiska förhållanden i regioner och 

branscher som utgör viktiga marknader för ABB. Dessa förväntningar, uppskattningar och prognoser känns vanligen igen 

genom uttalanden som innehåller ord som ”förutser”, ”förväntar”, ”räknar med”, ”uppskattar”, ”planer”, ”mål” eller liknande 

uttryck. Emellertid föreligger många risker och osäkerheter, varav många är utanför vår kontroll, som kan medföra att våra 

faktiska resultat avviker väsentligt från framåtsyftande information och uttalanden i det här pressmeddelandet och som 

kan påverka vår förmåga att uppnå något av eller alla våra fastställda mål. Väsentliga faktorer som kan orsaka sådana 

avvikelser är, bland andra, affärsrisker i samband med fluktuationer i global konjunktur och politiska förhållanden, 

kostnader i samband med efterlevnadsaktiviteter, marknadens accept av nya produkter och tjänster, förändringar i statliga 

regelverk och valutakurser samt andra sådana faktorer som kan diskuteras från tid till annan i ABB Ltd:s dokument till U.S. 

Securities and Exchange Commission, inklusive företagets årsredovisningar i dokument 20-F. Även om ABB Ltd bedömer att 

företagets förväntningar som återspeglas i varje sådant framåtsyftande uttalande bygger på rimliga antaganden kan inte 

företaget lämna garanti för att dessa förväntningar kommer att infrias. 

 

Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 5 februari 2020, vilket kan läsas i sin 

helhet inklusive bilagor på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.  

5 februari 2020 

Peter Voser, ordförande och koncernchef 
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