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UPPDRAGSANALYS 

Intelligent automation för 
jorden och rymden 
Unik exponering mot växande rymdmarknad 
Unibap är verksamma inom industri och rymdfart och ger investerare 

unik exponering mot den kraftigt växande rymdmarknaden. 

Infrastrukturinvesteringar i rymden nådde under Q2 2021 en ny 

rekordnivå på USD 9,9 miljarder enligt en rapport från Space Capital. 

Som svenskt mjuk- och hårdvarubolag ligger Unibap i framkant inom 

integration av AI-lösningar och robotik. Dessa används 

huvudsakligen för molndatalagring för satelliter i omloppsbana, samt 

inom industri för montering, kvalitetskontroll och plockning av 

artiklar. Den första SpaceCloud-enheten sköts upp i juni 2021 på D-

Orbits ION Wild Ride Mission med en SpaceX Falcon 9 raket från 

Cape Canaveral. Man har sedan dess meddelat att samtliga 22 

förinstallerade applikationer verifierats. 

Kombinerar AI med visionteknik och robotik 
Unibap kombinerar artificiell intelligens (AI) med visionteknik och 

robotik för att effektivisera produktionsflöden i en rad olika 

branscher. Bolaget erbjuder automationslösningar inom industri 

baserade på AI och robotik för produktivitet samt hantering av farliga 

uppgifter. Dessutom transformerar man rymdindustrin genom att 

etablera en ny standard för AI- och molndatorlösningar i satelliter. 

Bolaget har genom att tidigt gå in på denna marknad kunnat bygga en 

position i ett område där inträdeshindren nu höjs kraftigt.  

Amazon, ESA och NASA bland kunder och partners 
Bland Unibaps mer kända kunder finns europeiska 

rymdmyndigheten ESA och amerikanska NASA. Man har även ingått 

ett partnerskap med Amazon Web Services som vill integrera sina 

moln- och lagringstjänster med Unibaps hårdvara för rymdenheter, 

och har för avsikt att genomföra initiala tester och validering under 

2021. Utöver dessa referenskunder tog Unibap i juni sin första större 

order värd upp till SEK 100 miljoner kronor från ett icke namngivet 

israeliskt bolag. 

Inleder bevakning med riktkurs 84 kr 
Efter en framgångsrik kapitalanskaffning på 38 mkr till endast 4,5% 

rabatt mot då rådande aktiekurs, har bolaget resurser att accelerera 

sin tillväxtresa och möta den starka efterfrågan inom bland annat 

rymd. I vår värderingsansats har vi tagit fram tre olika 

tillväxtscenarion, och vi landar i vårt basscenario i en riktkurs på 84 

kr. 
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Investeringstes 

Intelligent automation för jorden och rymden 
Unibap ger investerare unik exponering mot den kraftigt växande 

rymdmarknaden. Infrastrukturinvesteringar i rymden nådde under 

Q2 2021 en rekordnivå på USD 9,9 miljarder fördelat på 138 olika 

bolag verksamma i sektorn enligt en rapport från Space Capital 1. 

Unibap ligger i framkant inom integration av AI-lösningar och 

robotik och har tagit fram en unik strålningstålig hård- och mjukvara 

som förädlar data ombord på rymdsystem. Detta för en optimerad 

användning av begränsade kommunikationsresurser och snabb 

datafiltrering för kunder som är i behov av realtidsinformation. Med 

referenskunder och partners som NASA, den europeiska 

rymdorganisationen ESA och Amazon Web Services har Unibap 

etablerat sig som en aktör att räkna med på denna snabbt växande 

marknad. Genom att tidigt etablera sig har bolaget lyckats bygga en 

position på rymdmarknaden där inträdeshindren nu höjs kraftigt. 

Inom affärsområdet Industri stärker Unibap förmågan hos 

industriella robotar och gör dem till seende och intelligenta enheter. 

Med automatisk kvalitetsavsyning och styrning av robotar kan 

ytterligare automation och digitalisering implementeras för ökad 

effektivitet och stärkt konkurrenskraft.  

2021 blev ett genombrottsår för SpaceCloud 
I sina strålningståliga SpaceCloud-lösningar har man skapat en både 

flexibel och kraftig infrastruktur för AI i rymden. Med sina mjuk- och 

hårdvarulösningar tillhandahåller Unibap världsledande 

molntjänster, intelligent databehandling, sensorhantering och 

datalagring. Detta möjliggör mesh-nätverk mellan satelliter, AI, 

applikationsutveckling och ett ramverk för rymdanpassade Internet 

of Things-system. Utöver de namnkunniga referenskunder bolaget 

har tog man i juni 2021 sin största order hittills från ett israeliskt 

bolag som betalade USD 2 miljoner initialt och sedan har ambitionen 

att köpa 50 rymdflygningsenheter. Vår bedömning är att denna order 

kan vara värd SEK 100 miljoner för bolaget och man har fler offerter 

ute som kan resultera i ytterligare order av betydande storlek.  

 
1 https://www.spacecapital.com/quarterly 
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uppgick till USD 9,9 miljarder i Q2 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordern till en israelisk kund i juni 2021 är 
potentiellt värd SEK 100 miljoner 
 



Unibap  

 

Analysguiden 
4 oktober 2021 

 

3
 

Första SpaceCloud-enheten nu i drift i rymden 
Den första SpaceCloud-enheten sköts upp i rymden 30 juni 2021 på 

D-Orbits ION Wild Ride Mission från Cape Canaveral med en SpaceX 

Falcon 9 raket. ION Wild Ride missionen är den första som har 

Unibaps SpaceCloud-lösning ombord och därmed först i världen med 

funktioner för avancerad datahantering i rymden. Unibap meddelar 

att missionen nu verifierat samtliga 22 förinstallerade applikationer 

som visar på fördelar av snabbare tillgång till kvalitativ information 

från rymden. Därmed har en viktig milstolpe i bolagets utveckling 

passerats. 

Referenskunder vittnar om bolagets kompetens 
Bolaget har flera tunga referenskunder som vittnar om bolagets 

spetskompetens. I juni 2021 kunde Unibap meddela att man vunnit 

sin största order hittills med en israelisk kund på initialt USD 2 

miljoner med option att köpa ytterligare 50 rymdflygningsenheter. 

Med tanke på att Unibap tidigare sålt en enhet till NASA för ca 3 mkr 

kan denna order potentiellt komma att uppgå till i storleksordningen 

100 mkr, givet ett antagande om viss volymrabatt. Den icke 

namngivna israeliska kunden har tidigare köpt en enhet som de testat 

framgångsrikt. Att ett israeliskt bolag köper in utrustning från 

utlandet ser vi som en kvalitetsstämpel och något som även kan 

komma öppna upp USA-marknaden för Unibap på ett annat sätt. I 

december 2020 offentliggjordes Unibaps samarbete med Amazon 

Web Sevices (AWS) för att integrera molntjänster från AWS med 

Unibaps hårdvara för rymdenheter. Man har för avsikt att genomföra 

initiala tester och validering under 2021. I augusti skrev Unibap ett 

avtal med Simera Sense om att integrera deras hyperspektrala 

jordobservationsinstrument med Unibaps iX5 SpaceCloud-system. 

Projektet är värt USD 140 000 för Unibap och enheten kommer att 

skjutas upp i juni 2022.  

Unibap gör industrirobotar seende och intelligenta 
Inom affärsområdet Industri kombinerar Unibap AI med 

visionteknik för att erbjuda sina kunder inom industrin unika och 

intelligenta automationslösningar. Detta möjliggör färre 

produktionsfel, att tråkiga och monotona arbetsuppgifter tas över av 

robotar, en ökad produktionstakt, samt att alla testade produkter 

loggas digitalt. Inom detta område arbetar Unibap med att utveckla 

sin Intelligent Vision Platform (IVP). Man har mottagit en mängd 

mindre men intressanta order och förstudier. Ett exempel är 

beställningen från Assars Industri för automatiserad 

kvalitetsavsyning av pulverlackering, där Unibap får möjlighet att 

visa att bolagets tidigare lösning för industriell lackering går att 

reproducera. Man har även förnyat samarbetet med Ekobot för att 

tillsammans utveckla vision-tjänster baserade på IVP. Efter en lyckad 

förstudie med Sandvik Materials Technology har man fått förtroendet 

att genomföra ett pilotprojekt.  

 
 
Rymddatorn SpaceCloud iX5-100 som nu är i drift i rymden, 
fotograferad innan den sändes till D-Orbit. Källa: Unibap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samarbete med Amazon Web Services för 
att integrera moltjänster i Unibaps 
hårdvara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unibap genomför ett pilotprojekt med 
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Avslutad emission på 38 mkr ger resurser för tillväxt 
Efter en framgångsrik kapitalanskaffning på 38 mkr till endast 4,5% 

rabatt mot då rådande aktiekurs, har bolaget resurser att accelerera 

sin tillväxtresa och möta den starka efterfrågan inom bland annat 

rymd. Bolaget kommer att öka sin personalstyrka för att kunna 

leverera på de order man fått och ytterligare order som man väntar. 

Den större order på potentiellt 50 rymdenheter man tagit i Israel 

kommer förhoppningsvis att synas på intäktssidan under H2 2022. 

Vidare har Unibap andra kunder som beställt testenheter som nu 

utvärderas och kan generera fler order på större volymer.  

Vi inleder bevakning med riktkurs 84 kr 
Unibap är väl positionerat för fortsätt tillväxt på den kraftigt växande 

marknaden för AI inom båda sina affärsområden Rymd och Industri. 

Enligt en rapport från Fortune Business Insight uppskattas 

marknaden för hård- och mjukvara inom AI till USD 47 miljarder 

20212. Den väntas växa kraftigt till USD 360 miljarder år 2028, vilket 

motsvarar en årlig tillväxttakt på 34%. Då Unibap är i 

kommersialiseringsfas har vi valt att basera vår värdering på bolaget 

på en scenarioanalys. I vårt basscenario antar vi att bolaget till 2026 

vuxit sin omsättning från affärsområde Rymd och affärsområde 

Industri till sammanlagt SEK 300 miljoner. Vi landar i vårt 

basscenario på en riktkurs på 84 kr.  

 

 

  

 
2  https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/artificial-intelligence-

market-100114 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marknaden för hård- och mjukvara inom AI 
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Unibaps affärsområde Rymd 

Kraftfull infrastruktur för AI i rymden 
Unibap arbetar i framkanten av molnbaserad automation och AI-

lösningar. Fördelen med Unibaps strålningståliga SpaceCloud-

lösning är att den möjliggör databehandling och lagring direkt i 

rymdfarkosten, vilket ger förutsättningar för applikationer med låg 

latens för t. ex. larmkedjor och ändringsdetektering. Man kan på så 

vis minska behovet av nedladdning av rådata till markstationer, vilket 

sänker kostnaderna för kommunikation betydligt och frigör 

bandbredd för viktig data. När databehandling sker i satelliten kan 

ointressant data filtreras bort så att endast användbar data skickas 

ned till markstationen.  

Bolagets bakgrund 
Unibaps fokus är på visionteknik, artificiell intelligens, robotar, samt 

analys av den data som genereras från dessa. Redan vid tiden för 

Unibaps grundande 2013 låg verksamhetens fokus på utveckling av 

applikationer för användning i rymden. Man tog sig an utmaningen 

att utveckla en dator som kan fungera i den extrema miljö rymden 

utgör med vakuum, extrema temperaturer, strålning, mm. I praktiken 

kan datorutrustning som placeras i satelliter inte strålningsskyddas 

helt. Det innebär att hård- och mjukvaran måste kunna klara av att 

det då och då uppstår fel i de beräkningar som utförs. För att möta 

detta behov har Unibap tagit fram en unik mjuk- och hårdvara i sitt 

SpaceCloud-erbjudande. Denna kan även operera utan ständig 

nätverksuppkoppling, vilket också är relevant för Unibaps kunder 

inom industrin. Kunderna inom rymdindustrin behöver metoder för 

att fatta rätt beslut i en satellit och kunna växla mellan olika 

applikationer. Exempelvis skulle man kunna vilja använda satellittid 

till att se efter skogsbränder ovanför Sverige, översvämningar över 

Tyskland, islossning vid Sydpolen, samt övervaka möjligt tjuvfiske 

över Stilla Havet. Ett exempel på ett hos Unibap nyligen utvecklat 

internt projekt är en AI-applikation som på 100 kvadratkilometer kan 

hitta flygande flygplan på under en minut. Det finns även möjlighet 

för kunderna att ladda upp olika applikationer till systemet för olika 

behov. Bolaget ser tydliga synergier tekniskt mellan sina 

affärsområden Rymd och Industri, även om dessa man vänder sig till 

olika kundgrupper. 

  

 
 
 
 
 
 
 
De strålningssäkra SpaceCloud-enheterna 
ger en kraftfull infrastruktur för AI i 
rymden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Unibaps applikationer kan t.ex. detektera flygplan med 
visionteknik. Källa: Unibap 
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SpaceCloud och det kringhörande ekosystemet 
Unibaps rymderbjudande innefattar molntjänster, hantering av 

intelligent data, sensorhantering, applikationsutveckling, samt ett 

ramverk för rymdanpassade Internet-of-Things system. 

Tredjepartsapplikationer är en viktig del i ekosystemet kring 

SpaceCloud och man erbjuder applikationsutvecklare en 

professionell utvecklingsmiljö. Bilden i marginalen till höger visar 

exempel på de fysiska utvecklingskit som Unibap tillverkar. Bolagets 

hård- och mjukvara inkluderar strålningstolerant flygfärdig 

datorhårdvara, Linux-drivrutiner och programutveckling av 

applikationer, utveckling och implementering av AI-algoritmer, samt 

mjukvara för distribution.  

Ombordapplikationer 
Unibap har med SpaceCloud skapat en robust infrastruktur för AI i 

rymden. Bilden till höger i marginalen visar hur en färdigmonterad 

rymdenhet ser ut när den ska monteras i en satellit. Den första 

SpaceCloud-enheten sköts upp i juni 2021 på D-Orbits ION Wild Ride 

Mission med en SpaceX Falcon 9 raket. Bolaget har sedan dess 

meddelat att samtliga 22 förinstallerade applikationer verifierats. 

SpaceCloud erbjuder vanliga typer av molnresurser som CPG, GPU 

eller dedikerade AI-acceleratorer. För lagring finns bland annat S3 

API kompatibelt med Amazon Web Services. Maskininlärning och 

inferens kan göras med bibliotek som TensorFlow, TVM, PlaidML och 

OpenVINO/OneAPI. Nedanstående bild visar några exempel på 

applikationer baserade på sensordata som kan placeras i SpaceCloud. 

 

 

 

Exempel på SpaceCloud-applikationer för databehandling ombord på satelliter och andra 
rymdfarkoster. Källa: Unibap 

 

Fysiska utvecklingskit utvecklade av Unibap. Källa: Unibap 
 

Färdigmonterad SpaceCloud rymdenhet. Källa: Unibap 
 
 
 
 
 
 
 
Första SpaceCloud-enheten i drift i rymden 
sedan juni 2021 
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Professionell utvecklingsmiljö 
För att utveckla applikationer till SpaceCloud behövs 

utvecklingsmiljön SpaceCloud SDK, som innehåller mjukvara för 

utökad strålningstolerans med Unibaps SafetyChip och SafetyBoot 

funktionalitet. Bolaget har tagit fram ett antal applikationer för att 

visa hur SpaceCloud kan användas. Dessa applikationer kan bl.a. 

detektera fordon, skepp eller flygplan utifrån maskininlärning.  

Unibap erbjuder utvecklare en professionell utvecklingsmiljö i 

SpaceCloud-PRO-DEV som innehåller en laboratorievariant av iX5-

100 eller iX10-100. Utvecklingsmiljön är innesluten i en stängd låda 

som skyddar elektroniken med övergång från flygkontakter till 

normala datorkontakter på baksidan för att minska slitage och 

underlätta utveckling. Nedanstående bild illustrerar hur en 

applikation på 0,7 sekunder kan identifiera 212 fordon från en 

satellitbild.  

 

 

Källa: Unibap 

 

Samarbete med Amazon Web Services 
I december 2020 presenterade Unibap ett samarbete med Amazon 

Web Services (AWS) som syftar till att integrera moln- och 

lagringstjänster från AWS med SpaceCloud 3 . Detta kommer att 

förenkla datahantering och applikationsutveckling för 

satellitoperatörer. Samarbetet kommer ge kunder åtkomst i realtid 

till AWS tjänster i rymdmiljö. Till exempel kommer satellitoperatörer 

att kunna programmera sina satelliter till att utföra autonoma 

kommando- och kontrolloperationer, trots begränsad och 

intermittent nätverksanslutning. Man har för avsikt att inleda tester 

och validering under innevarande år. Att Amazon har stora 

ambitioner inom rymdindustrin märks bl.a. på att bolaget avser 

investera USD 10 miljarder i Project Kuiper, som ska leverera 

bredband via satellit i USA. Amazon fick i juli godkänt av FCC för 

3236 satelliter i detta projekt som är en satellitkonstellation i låg 

omloppsbana (LEO) 4 . Vidare fick Unibap i oktober 2020 en 

 
3 https://mailchi.mp/unibap.com/spacecloud-news-february2021 
4  https://www.aboutamazon.com/news/company-news/amazon-receives-fcc-

approval-for-project-kuiper-satellite-constellation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unibaps applikationer kan detektera t.ex. 
fordon, skepp eller flygplan med hjälp av AI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med referenskunder som ESA och NASA 
har Unibap etablerat sig som en aktör i 
framkant 
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genombrottsorder från Nasas Hyperspectral Thermal Imagine 

satellitmission på 3 mkr. NASA har även köpt 25 SpaceCloud-datorer 

för forskning inom distribuerad rymdfarkostautonomi. Även den 

europeiska rymdmyndigheten ESA har köpt SpaceCloud-lösningar 

till en satellitkonstellation. I augusti 2021 fick Unibap en order värd 

USD 140 000 från Simera Sense för att integrera deras instrument 

med SpaceCloud. Bland övriga kunder som Unibap tidigare 

kommunicerat finns bolag som Lockheed Martin, Northrop 

Grumman, USAF, Elbit Systems, Raytheon, Satollogic, Moog och 

Planet. Genom samarbetet med Moog kommer Unibap åt den 

amerikanska marknaden där det är svårt för bolaget att agera helt på 

egen hand.  
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Kraftigt växande marknad för 
rymdinvesteringar 

Rymdmarknaden uppgår idag till USD 360 miljarder 
Den globala rymdmarknaden väntas enligt analysfirman Research 

and Markets växa från USD 360 miljarder 2018 till USD 558 

miljarder 20265. Viktiga underliggande marknadsdrivare inkluderar 

den s.k. New Space-marknaden och trender inom mikrosatelliter och 

jordobservationer.  Även intresset från investerare har ökat påtagligt 

under senare år. Enligt en rapport från Space Capital uppgår de 

kumulativa investeringar som gått till rymdbolag under perioden 

2012–2021 till hela USD 200 miljarder6. Totalt är det 1 553 bolag 

som erhållit kapital inom så vitt skilda kategorier som 

jordobservation, hantering av rymdskrot, månlandning, gruvdrift på 

asteroider, internet via satellit, satellituppskjutningar, 

rymdforskning, tillverkande industri, samt rymdturism. Under Q2 

2021 nådde investeringar i företag med inriktning mot rymdindustrin 

en ny rekordnivå för ett enskilt kvartal med USD 9,9 miljarder.  

Krafter som driver utvecklingen  
Tekniska framsteg har gjort det möjligt för allt fler aktörer att verka 

inom rymdindustrin. Raketer som kan återanvändas driver ned priser 

för uppskjutningar och massproduktion av satelliter bidrar också till 

lägre kostnader. Idag har kostnaden att skicka upp en satellit minskat 

från USD 200 miljoner till USD 60 miljoner, något som kan komma 

att sjunka så lågt som till USD 5 miljoner. Massproduktion kan 

minska tillverkningskostnaden från USD 500 miljoner per satellit till 

USD 500 000. Man tror på en ökad kundefterfrågan kring tjänster 

som bredband från regioner med dålig täckning, självkörande bilar, 

Internet of Things, artificiell intelligens, virtual reality och video.  

Datatrafik och dataanalys i rymden växer kraftigt 
Unibap är väl positionerat inom marknaden för datatrafik och 

dataanalys i rymden. Bolagets produkter som riktas mot 

satellittillverkare som Syrlinks, Spire, Satellogic, Loft Orbital, m.fl., 

innefattar SpaceCloud hårdvara, integrationstjänster, licenser till 

SpaceCloud mjukvaran, förinstallerade SpaceCloud applikationer, 

samt certifieringsprogram för SpaceCloud. Gentemot 

satellitoperatörer som Amazon Web Services, KSAT, Saraniasat, 

Spire, Satellogic, m.fl. erbjuder man SpaceCloud-applikationer, 

kommunikationslösningar, licenser och certifieringsprogram. Enligt 

FN:s telekommunikationsenhet ITU väntas ca 23 000 satelliter 

skjutas upp fram till 2030, varav ca 10 000 skulle kunna vara aktuella 

för SpaceCloud-lösningar. Införsäljningstiden mot satellittillverkare 

är 0,5–2 år och efter uppskjutningsfasen som varar 2–5 månader 

kommer eftermarknaden för SpaceCloud-lösningar som riktar sig till 

 
5 https://www.researchandmarkets.com/reports/4582139/global-space-industry-

market-and-technology 
6 https://www.spacecapital.com/quarterly 

 
 
 
Den globala rymdmarknaden väntas växa 
till USD 558 miljarder 2026 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raketer som kan återanvändas och 
massproduktion av satelliter ger lägre 
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satellitoperatörer. Kundnyttan för satellitoperatörer består 

huvudsakligen i att SpaceCloud-lösningarna adderar värde till den 

data som genereras i rymden. För applikationsutvecklare öppnas 

möjligheten att sälja behandlad data genom vedertagna 

affärsmodeller som abonnemangstjänster eller betalning per 

användning.  

Unibaps adresserbara marknad snart 35 mdkr 
Marknaden för satellite payloads väntas växa från USD 3,7 miljarder 

2021 till USD 11,3 miljarder 2026 7 . Inom affärsområdet Rymd 

adresserar Unibap initialt det snabbväxande affärssegmentet mikro- 

och nanosatelliter med en årlig tillväxt på 20%. 2026 uppskattas 

denna marknad av Research & Markets nå ca SEK 35 miljarder8. 

Unibap har en snabbt växande position drivet av intresse från 

amerikanska företag och myndigheter som referenser. 

Ett växande antal bolag inom Newspace-segmentet 
Det s.k. Newspace-segmentet växer kraftigt med ett antal nya aktörer 

som BlackSky, ICEye, AWS Kupier, SpaceX Skylink, Spire, Kepler, 

Orbital Sidekick, Analytical Space, Fleet Space, HawkEye, Capella 

Space, NSLComm, m.fl. Omskrivna SpaceX är ännu ej börsnoterat, 

men värderades till USD 74 miljarder i sin senaste 

finansieringsrunda. Bland mogna bolag återfinns namn som Boeing 

och Lockheed Martin.  Andra noterade bolag inom rymdindustrin 

som kan nämnas är Maxar, som bygger de första komponenterna till 

NASA:s rymdstation Lunar Gateway, samt satellitoperatörerna 

Iridium Communications och Intelsat. 

G7-länderna avser vidta åtgärder mot rymdskrot 
Vid G7-mötet i april tog delegater från Kanada, Frankrike, Tyskland, 

Italien, Japan och USA på sig att vidta åtgärder mot hotet från 

rymdskrot. Detta är ett växande problem då det blir alltmer trång om 

utrymme i omloppsbanan runt jorden. Ett bolag som är 

marknadsledande inom detta område är LeoLabs som under Q2 2021 

färdigställde sin Costa Rica Space Radar, tog in USD 65 miljoner i ny 

finansiering, samt annonserade en ny radarstation i Portugal.  

  

 
7  https://www.globenewswire.com/news-release/2021/06/18/2249501/0/en/The-

satellite-payloads-market-size-is-projected-to-grow-from-USD-3-7-Billion-in-
2021-to-USD-11-3-Billion-by-2026-at-a-CAGR-of-24-8-from-2021-to-2026.html 

8  https://www.prnewswire.com/news-releases/global-software-defined-satellite-
market-to-reach-3-63-billion-by-2030--300939527.html 

 
 
 
Marknaden för mjukvara till satelliter 
väntas nå SEK 35 miljarder 2030 
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Historiska milstolpar i rymdindustrin 
Förra året nådde den kommersiella rymdindustrin en viktig 

målstolpe med den första bemannade rymdfärden arrangerad av ett 

kommersiellt företag. Minskande kostnader för satellituppskjutning 

och rymdhårdvara i allmänhet har lockat nya aktörer till denna 

marknad. Företag i många olika branscher har redan börjat utnyttja 

satellitteknik och tillgång till rymden för att driva innovation och 

effektivitet i sina produkter och tjänster. Några av de historiska 

milstolparna för den kommersiella rymdindustrin återges i följande 

tabell. 

 

År Milstolpe i den kommersiella rymdindustrin 
1978 NAVSTAR GPS lanseras 
1984 Första kommersiella GPS mottagarna 
2001 gpsOne stödjer lansering av GPS på mobiltelefoner 
2005 Google Maps lanseras 
2008 iPhone 3G utrustas med GPS 
2009 SpaceX första kommersiella uppskjutning 
2014 Uber når 1 miljon dagliga användare och 250 städer 
2015 SpaceX återanvänder startraket, medför kostnadssänkning 
2017 Planet Labs fotograferar hela jorden dagligen 
2020 SpaceX första bemannade rymdfärd 

 
Källa: Space Angels 
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Unibaps affärsområde Industri 

Unibap vill effektivisera industrin 
Med smarta lösningar baserade på AI och robotik vill Unibap höja 

kvaliteten och öka produktiviteten hos sina kunder samt eliminera 

farliga arbetsuppgifter som idag utförs manuellt. Utifrån den 

strategiska planen att dela grundplattformen inom områden med 

överlappande kravbilder från Industri och Rymd, har bolaget valt att 

fokusera på tre affärsområden: 

 Automatiserad kvalitetssäkring 

 Intelligent och flexibel automation och robotik 

 Rymd och övervakning 

Unika och intelligenta automatiseringslösningar 
Genom att kombinera AI med befintlig visualiseringsteknik erbjuder 

Unibap unika och intelligenta automatiseringslösningar. Autonoma 

system kan utföra uppgifter som montering, kvalitetskontroll och 

plockning av artiklar. Smart automatisering möjliggör färre 

produktionsfel och minskar mängden monotona arbetsuppgifter som 

utförs av personal. Vidare möjliggörs loggning av alla testade 

produkter. Viktiga underliggande marknadsdrivare inkluderar 

automation, smart tillverkning och trender inom Industry 4.0. 

Antalet industrirobotar har ökat stadigt de senaste åren och uppgår 

nu till drygt 3 miljoner. 

Unibaps Intelligent Vision Platform 
Unibaps erbjudande inom affärsområdet Industri baseras på 

ekosystemet Intelligent Vision Platform (IVP). Denna erbjuder fasta 

och flexibla lösningar, såväl som inneslutna lösningar för krävande 

komponenter och hög precision. Till detta kommer pålitlig mjukvara 

och värdeadderande molntjänster. Med visionteknik och andra 

former av sensorer kan man avläsa arbetsflödet och med hjälp av AI 

hitta produktionsfel och avvikelser. Robotik möjliggör fysisk 

hantering och analysverktyg gör det möjligt att få förståelse kring 

processer och trender. Unibaps intäktsmodell inom affärsområdet 

Industri bygger dels på en initial intäkt vid leverans, licensintäkter vid 

användande, samt supporttjänster. Bolaget har möjlighet att både 

installera sin utrustning i kundens produktionslina och att 

skräddarsy lösningar för specifika användningsområden. Bland 

Unibaps huvudsakliga industriella partners finns företag som AFRY, 

GE och ABB.  

  

 
 
Unibaps strategiska plan bygger på att 
dela grundplattformen mellan Industri 
och Rymd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Växande antal industrirobotar 
Antal industrirobotar i världen, tustental 
 

 
Källa: International Federation of Robotics 
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Kunder inom affärsområde Industri 
Kunderna består av industribolag med ett ökat behov av automation 

och kvalitetsavsyning, samt systemintegratörer. Fördelarna för dem 

är färre produktionsfel, att monotona arbetsuppgifter automatiseras, 

samt att produktionstakten ökar. Som exempel på order Unibap 

erhållit från sina kunder inom industrin kan nämnas en beställning 

från Assars Industri för kvalitetsavsyning av pulverlackering, 

samarbetet med Ekobot, ett samarbete med Sandvik Materials 

Technology kring avsyning av rör, samt en uppföljningsorder hos 

Husqvarna 

 

 

Unibaps samarbetspartners inom Rymd och Industri. Källa: Unibap 
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Prognoser och värdering 

20 000 till 40 000 nya satelliter väntas till 2035 
Enligt analysfirmor som följer rymdmarknadens utveckling väntas 

sammanlagt 20 000 till 40 000 nya satelliter tillkomma fram till 2035, 

vilket betyder ca 2 000 nya satelliter per år. Givet att Unibap sålde en 

testenhet till NASA för SEK 3 miljoner gör vi i våra prognoser 

antagandet att Unibaps rymdflygningsenheter kommer säljas för i 

snitt SEK 2 miljoner med volymrabatter inräknat. För att nå den 

årliga försäljning inom affärsområde Rymd på 200 mkr som vi har i 

vårt basscenario skulle bolaget 2026 behöva nå en försäljningsvolym 

som motsvarar 100 enheter av denna typ per år. De närmaste 8 åren 

listar FN:s telekommunikationsenhet 23 000 registrerade satelliter 

som ska skjutas upp och hälften av dessa bedöms av bolaget vara 

relevanta för Unibaps SpaceCloud-lösning. 

Riktkurs 84 kr i vårt basscenario 
Unibap genomförde en framgångsrik emission under Q2 på 38 mkr 

som ger resurser för fortsatt tillväxt. Vår värderingsansats för bolaget 

bygger på en scenarioanalys där vi i vårt basscenario för år 2026 antar 

en försäljning inom affärsområde Rymd som motsvarar 100 enheter 

av den typ man tidigare sålt till NASA, vilket skulle motsvara en 

omsättning på 200 mkr i detta affärsområde. Vi antar vidare att 

affärsområde Industri då bidrar med ytterligare 100 mkr i årlig 

försäljning. Övriga antaganden framgår av tabellen på 

nästkommande sida. Vi landar i vårt basscenario på ett motiverat 

värde på 84 kr. Att bolag med fokus på rymdindustrin värderas till 

höga multiplar relativt estimerad omsättning framgår av 

nedanstående tabell. Vi ser i detta stöd för vår värderingsansats för 

Unibap.  
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SWOT-analys av Unibap 

Styrkor som aktör med kända referenskunder 
Unibap ligger i absolut framkant när det kommer till molnbaserade 

automationslösningar och artificiell intelligens för användning i 

rymden. Med referenskunder som NASA och ESA, samt 

partnerskapet med Amazon Web Services har man etablerat sig som 

en respekterad aktör i den snabbt växande rymdindustrin där 

inträdeshindren nu höjs. Tack vare smart automation kan Unibap 

hjälpa sina kunder i den traditionella industrin att uppnå färre 

produktionsfel, att tråkiga och monotona arbetsuppgifter tas över av 

robotar, en ökad produktionstakt, samt att alla testade produkter 

loggas digitalt. Även inom affärsområdet Industri kan Unibap visa på 

framgångsrika projekt med välkända kunder som t.ex. Husqvarna och 

Sandvik.  

Unibaps utmaningar 
Unibap är ett innovationsdrivet företag och bolagets framgång bygger 

på att vara ledande i den tekniska utvecklingen. Det ställer höga krav 

på att bolagets forskning och utveckling även framöver håller hösta 

klass. Ur ett affärsområdesperspektiv är Unibap intäktsmässigt 

underrepresenterat inom affärsområdet Industri. Medan man med 

SpaceCloud fått fram en paketerad lösning som efterfrågas av många 

intressenter inom affärsområdet Rymd, har man inom affärsområdet 

Industri en bit kvar innan Unibaps erbjudande blivit lika väl 

förpackat och omtalat. Bolaget har nyligen genomfört en emission 

som tillförde 38 mkr, men då man ännu inte nått positivt kassaflöde 

finns det även risker förknippade med den framtida finansieringen av 

bolagets verksamhet.  

Framtida möjligheter för Unibap 
Investeringar i artificiell intelligens ökar snabbt, både inom 

rymdindustrin och traditionell industri. Genom att tidigt ha vunnit 

viktiga referenskunder står Unibap väl rustat för att ta större och fler 

affärer än de man hittills erhållit. Den globala AI marknaden 

uppskattas av analysfirman Grand View Research ha uppgått till USD 

62 miljarder 20209. Den väntas nu växa med hela 40% per år mellan 

2021 och 2028. IT-jättar som Amazon, Google, Facebook, IBM och 

Microsoft investerar kraftfullt i forskning och utveckling inom AI. 

Dessa bolag arbetar med att göra AI mer tillgängligt för sina kunder i 

deras affärer. AI-investeringar väntas komma att växa även i andra 

branscher som t.ex. flyg- och rymdindustrin, hälsovård, 

tillverkningsindustrin och bilbranschen.  

 
9  https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/artificial-intelligence-ai-

market 

 
 
 
 
 
 
 
 
Som tidiga pionjärer har Unibap lyckats 
bygga en position i den snabbt växande 
rymdindustrin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bolagets framgångar bygger på att vara 
ledande i den tekniska utvecklingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investeringar i AI ökar snabbt, både inom 
rymdindustrin och traditionell industri 
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Potentiella hot 
Bolaget grundades 2013 och är därmed relativt ungt. Med det 

kommer ett beroende av nyckelpersoner, som för Unibap kan vara 

större än för äldre bolag i mer mogna branscher. Den snabba tekniska 

utvecklingen som sker inom applikationer som bygger på AI, både i 

rymdindustrin och traditionell industri, ställer höga krav på bolaget 

att fortsatt lyckas driva innovation och ta fram konkurrenskraftiga 

erbjudanden. Dessutom kan Unibap komma att behöva konkurrera 

med bolag med större resurser.  

Sammanfattning 
Unibap har genom att vara pionjärer lyckats bygga sig en position på 

rymdmarknaden som nu växer kraftigt. Man har i SpaceCloud en 

standardiserad lösning med omtalade referenskunder. Inom 

affärsområde Industri är bolaget i ett något tidigare skede, och 

ordervärdena här är än så länge lägre. Bolaget ger investerare en unik 

exponering mot den snabbt växande AI-marknaden och 

rymdindustrin.   

 

  

 
 
 
Unibap är ett relativt ungt bolag, vilket för 
med sig ett beroende av nyckelpersoner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unibap ger investerare unik exponering 
mot den växande AI-marknaden och 
rymdindustrin 
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Bolagsbeskrivning 

Bakgrund 
Unibap är noterat på Nasdaq First North Market i Stockholm med ett 

börsvärde på ca USD 30 miljoner. Bolaget består av drygt 25 

medarbetare och grundades 2013. Fokus ligger på rymd och smart 

industri. Man har produkter i rymden sedan 2016 och bland Unibaps 

kunder finns den amerikanska rymdmyndigheten NASA och den 

europeiska rymdmyndigheten ESA. Bolagets huvudkontor ligger i 

Uppsala.  

Bolagshistorik 
Under bolagets första fem år ägnade man den övervägande delen av 

sina resurser åt grundläggande utveckling och marknadsanalys. Man 

genomgick en intensiv utvecklings- och demonstrationsfas 

beträffande SpaceCloud och utvecklade prototyper samt genomförde 

kundutvärderingar. De kommande tre åren ägnades åt att 

introducera industriella AI-applikationer som kunde hantera stora 

volymer, samt vidareutveckling av SpaceCloud-lösningarna. En 

slutsats man dragit i detta utvecklingsarbete har varit att 

marknadsacceptansen tagit längre tid än väntat och att 

implementering av AI-lösningar är svårt. I den fas bolaget nu befinner 

sig ligger fokus på accelererad kommersialisering, däribland 

uppskalning av SpaceCloud-försäljningen, lanseringen av nästa 

generations lösningar inom SpaceCloud-ramverket, samt 

uppskalning av industriella lösningar.    

SpaceCloud nu i bruk i rymden 
Unibaps SpaceCloud är nu i bruk i rymden efter en lyckad 

uppsändning och initial drifttagningsfas. SpaceCloud sändes upp 30 

juni 2021 på D-Orbits Wild Ride ION mission tillsammans med 87 

andra satelliter på en SpaceX Falcon 9 raket från Cape Canaveral. 

 

 

 

  



Unibap  

 

Analysguiden 
4 oktober 2021 

 

19
 

  



Unibap  

 

Analysguiden 
4 oktober 2021 

 

20
 

 

 

 



Unibap  

 

Analysguiden 
4 oktober 2021 

 

21
 

 

 

 

 



Unibap  

 

Analysguiden 
4 oktober 2021 

 

 

Disclaimer 
Aktiespararna, www.aktiespararna.se, publicerar analyser om bolag som 

sammanställts med hjälp av källor som bedömts tillförlitliga. Aktiespararna 

kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i 

analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att 

investera i något finansiellt instrument. Åsikter och slutsatser som uttrycks 

i analysen är avsedd endast för mottagaren. Analysen är en så kallad 

Uppdragsanalys där det analyserade Bolaget tecknat ett avtal med 

Aktiespararna. Analyserna publiceras löpande under avtalsperioden och 

mot sedvanlig fast ersättning. Aktiespararna har i övrigt inget ekonomiskt 

intresse avseende det som är föremål för denna analys. Aktiespararna har 

rutiner för hantering av intressekonflikter, vilket säkerställer objektivitet 

och oberoende. 

Innehållet får kopieras, reproduceras och distribueras. Aktiespararna kan 

dock inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som 

orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. 

Investeringar i finansiella instrument ger möjligheter till värdestegringar 

och vinster. Alla sådana investeringar är också förenade med risker. 

Riskerna varierar mellan olika typer av finansiella instrument och 

kombinationer av dessa. Historisk avkastning ska inte betraktas som en 

indikation för framtida avkastning. 

Analytikern Thomas Nilsson äger inte och får heller inte äga aktier i det 

analyserade bolaget. 

 

Ansvarig analytiker: 

Thomas Nilsson 
 


