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FINANSIELLA
NYCKELTAL
*

MSEK

2005

2004 1)

Fakturering
Rörelseresultat
– rörelsemarginal
Årets resultat
Vinst per aktie efter utspädning, SEK
Utdelning per aktie, SEK

151 821
33 084
21,8%
24 460
1,53
0,45 2)

131 972
26 706
20,2%
17 836
1,11
0,25

STÄLLNING VID ÅRETS SLUT, MSEK
Balansomslutning
Rörelsekapital
Sysselsatt kapital
Materiella anläggningstillgångar
Eget kapital
Minoritetsintressen i koncernföretag
Räntebärande avsättningar och skulder
Nettokassa

208 829
86 980
133 621
6 966
104 677
850
28 094
53 411

186 186
69 268
115 144
5 845
80 445
1 057
33 643
42 911

NYCKELTAL
Avkastning på eget kapital
Avkastning på sysselsatt kapital
Soliditet
Omsättningshastighet i sysselsatt kapital
Omsättningshastighet i lager
Omsättningshastighet i kundfordringar

26,2%
28,7%
50,5%
1,2
5,0
4,1

24,2%
26,4%
43,8%
1,2
5,7
4,1

STATISTISKA UPPGIFTER, ÅRETS SLUT
Antal anställda
– totalt
56 055
– varav i Sverige
21 178
Export från Sverige, MSEK
93 879

50 534
21 296
86 510

FAKTURERING:
En stark tillväxt inom services och
mobilnät bidrog till en ökning med
15 procent.
RÖRELSEMARGINAL:
En rekordhög rörelsemarginal
avspeglar vårt engagemang för
Operational Excellence.
ÅRETS RESULTAT:
Årets resultat växte med 37 procent
och gör 2005 till det mest lönsamma
året i Ericssons historia.
NETTOKASSA:
Nettokassan ökade med 24 procent
till vår högsta nivå någonsin. Detta
starka kassatillskott gav styrelsen
utrymme att föreslå en 80 procent
högre utdelning.
AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL
OCH SOLIDITET:
Rekordvinsten skapar god avkastning
för aktieägarna och en avkastning
på eget kapital med 26,2 procent.
Soliditeten är nu över 50 procent.
1) År 2004 har omräknats i enlighet
med IFRS.
2) 2005, styrelsens förslag.

*I år jämförs endast två år på grund av övergången till IFRS.

FAKTURERING (miljarder SEK)
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VÅRA 10 STÖRSTA MARKNADER
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REGIONAL FÖRDELNING 2005
Ericssons fakturering (miljarder SEK) och tillväxt (%) under året
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* Exklusive telefoner som nu
hör till Sony Ericsson Mobile
Communications.
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F I N A N S I E L L A N Y C K E LTA L

1

BETYDELSEN AV ATT
I EN KOM

2

VARA DEN LEDANDE KRAFTEN
MUNIKATIONSINTENSIV VÄRLD
Från det att vi anmäler vår ankomst till världen med vårt första skrik, växer
vårt behov av att kommunicera. Genom att umgås med föräldrar och vänner
och genom att utbyta idéer, utvecklar vi vår sociala förmåga och kommunikation blir en grundläggande del av våra liv. Snart vill vi kommunicera
över större avstånd och på resande fot.
Idag är mobil kommunikation en del av vardagslivet för omkring två miljarder
människor. Det dyker ständigt upp nya sätt att använda media. Nyheter,
musik, spel, television och andra upplevelser är bekvämt tillgängliga när
som helst och var som helst via fast och mobilt
bredband. Kommunikation förbättrar också
vårt yrkesliv genom att erbjuda större effektivitet, smartare affärsprocesser och ökad
flexibilitet när det gäller att blanda det privata
livet med det professionella. Allt det här är viktiga delar av den vision som motiverar oss när

”Att ta fram tilltalande
och lättanvända
kommunikationstjänster
till användarna är en
stor utmaning.”

vi leder vägen till framtidens kommunikationsintensiva värld.
Men, två tredjedelar av världens befolkning har fortfarande inte möjlighet
att dra nytta av fördelarna med telekommunikation. Att göra kommunikation tillgänglig och ekonomiskt överkomlig för alla är därför en lika viktig
del i vår vision.
Att ta fram tilltalande och lättanvända kommunikationstjänster för miljarder
användare är en stor utmaning. Det kräver inte bara innovativt tänkande
och tekniskt ledarskap, utan även en djup förståelse för marknadens villkor
och för användarnas behov, samt en förmåga att ta sig an stora uppdrag.
Endast ett fåtal företag klarar av att leverera sådana helhetslösningar, hela
vägen från en person till en annan, oavsett vilken slags kommunikationsenhet eller vilken typ av nät de använder.
Att hantera den här typen av tekniska utmaningar är Ericssons styrka. Men
för att vara den ledande kraften krävs också människor som arbetar tillsammans för att skapa nya tjänster, nya lösningar och nya sätt att kommunicera
för alla människors bästa. På Ericsson har vi allt detta, och det är ett skäl
till att operatörer väljer att samarbeta med oss oftare än med någon annan
leverantör. Det är också därför vi tryggt kan säga att vi har unika förutsättningar att vara den ledande kraften i en kommunikationsintensiv värld.

VÅ R V I S I O N

3

Carl-Henric Svanberg
VD och koncernchef
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KÄRA AKTIEÄGARE,
2005 var ett fantastiskt år för Ericsson och för hela kommunikationsbranschen. Ett rekordstort antal människor skaffade mobila tjänster – det
totala antalet mobilabonnemang ökade med 450 miljoner. Nästan 800
miljoner mobiltelefoner såldes, och leveranser av nätutrustning nådde
rekordnivåer. Med en försäljningsökning på 15 procent, som slog tillväxttakten för marknaden av mobilsystem, kunde Ericsson dra fördel av de här
starka branschtrenderna. Vår stora installerade kundbas gjorde att vi
kunde stärka vår ställning hos befintliga kunder och öka marknadsandelen
när vi ingick nya leveransavtal i regioner över hela världen.
Finansiellt så levererade vi solid lönsamhet med en rörelsemarginal för
koncernen på 21,8 procent och en ökning av vinsten med 37 procent.
Förmågan att öka rörelseresultatet betydligt snabbare än försäljningen
visar vikten av storlek och vårt stora engagemang för Operational Excellence.
2005 var spännande ur andra synvinklar också.
Under året började vi tillverka GSM-system i Indien
och vi byggde ut våra forsknings- och utvecklingscentra i USA och Kina. Genom förvärvet av Marconi
kommer vi att öka våra marknadsandelar och vår
kundbas av operatörer av fasta nät globalt. Det

”Samarbete och insikt
bygger det förtroende
som befäster våra
affärsrelationer.”

kommer också att förstärka vårt erbjudande i de
strategiskt viktiga områdena optisk transmission, bredbandsaccess och
tillhörande tjänster, samt ge oss en bas för tillväxt när operatörer fortsätter
att gå över till ”nästa generations” nätverk.
Vår snabbt växande verksamhet Global Services utgör nu 28 procent
av vår försäljning inom system. Den här verksamheten består av mer återkommande intäkter och ger oss möjlighet att förstärka vårt erbjudande
och samtidigt relationen med våra kunder. Mot årets slut tillkännagav
vi det största kontraktet i företagets historia – ett avtal med operatören
3 som handlar om att bygga, driva och utveckla deras 3G/WCDMA-nät
i Storbritannien. Detta följde efter liknande kontrakt med operatören 3 i
Australien och Italien. Dessa och andra avtal med ledande globala
operatörer visar vilken styrka som finns i vår förmåga att leverera

B R E V F R Å N VÅ R V D
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helhetslösningar. Vi har hittills tillkännagivit mer än 60 kontrakt

21 HSDPA-nät i 17 länder och förväntar oss att de flesta befint-

för nätdriftstjänster globalt.

liga WCDMA-operatörer kommer att uppgradera till HSDPA

Vår utveckling under året ger oss möjlighet att erbjuda bättre
kommunikationsmöjligheter till fler människor i alla delar av världen. De flesta nya mobilabonnemang i år kom från tillväxtmark-

under 2006. Vi ser fram emot att leda denna nya epok i mobil
kommunikation.
När det gäller mobiltelefoner så finns vår mobilplattforms-

nader med Kina och Ryssland i spetsen. Den fortsatt starka

teknik i fler WCDMA-telefoner än någon annan leverantörs. Och

tillväxten av mobilkommunikation i största delen av Afrika, Öst-

Sony Ericsson Mobile Communications rapporterar ett rekord-

europa, Latinamerika samt Asien och Oceanien bidrar till global

år när det gäller volym, försäljning och lönsamhet. De avslutade

ekonomisk och social utveckling och visar vikten av det vi gör.

året med en mycket konkurrenskraftig produktportfölj och ett

Betydelsen av detta ska inte underskattas. Om man omvand-

starkt driv.

lar statistiken till mänskliga termer betyder det att fler än tre

Under vår 129-åriga historia har vi alltid stått i framkanten när

miljarder människor – eller nästan halva världens befolkning –

det handlar om innovationer, om att möta våra kunders önske-

inom en snar framtid kommer ha möjlighet att ta kontakt med

mål, och när det gäller att leda branschen in i framtiden. När vi

varandra utan att hindras av tid och avstånd. Det betyder att en

nu fortsätter att följa vår vision, anser jag att vi går in i 2006

mamma långt ifrån sjukvård snabbt kan få råd om hur hon ska

bättre rustade än någonsin tidigare. Denna förmåga – att vara

behandla sitt sjuka barn, att en bonde på landsbygden i Indien

en drivande kraft i vår bransch – bygger på tre viktiga faktorer:

kan undersöka priset på varor i New Delhi, att en konstnär i

Våra långsiktiga kundrelationer, vårt fokus på tekniskt

Tanzania kan marknadsföra sina produkter utanför sin by. Det

ledarskap och vårt starka engagemang för Operational

betyder att människor över hela världen har samma tillgång till

Excellence. Det är min övertygelse att det fortfarande kommer

information i realtid när och var som helst. Få innovationer

att vara dessa tre faktorer som håller oss kvar på toppen under

påverkar så många människor på ett så betydande sätt.

åren som kommer.

När vi nu går in i 2006, befinner sig operatörer i USA, Japan
och på andra marknader i inledningsfasen i uppbyggnaden av
de första näten för mobilt bredband (HSDPA) som ger abonnenterna datahastigheter på flera megabits per sekund. Vi finns
där, såväl som på andra marknader, och hjälper till att sprida
kommunikation och nya möjligheter till världen.
Över 90 WCDMA-nät har lanserats runt om i världen och
vi är leverantör till 49 av dessa. Vi räknar med att få installera
denna teknik på fler än ett dussin nya marknader under det
kommande året. Vid årets slut hade vi redan installerat

6

B R E V F R Å N VÅ R V D

Carl-Henric Svanberg
VD och koncernchef

LÅNGSIKTIGA
KUNDRELATIONER
Starka och långsiktiga kundrelationer är helt nödvändiga för att
vi ska lyckas i våra affärer. Grunden till dagens relationer har vi
byggt i över hundra år och nyttan av detta arbete märker våra
aktieägare, våra kunder och användare än idag. Endast genom
att arbeta lokalt och ha tillgång till experter världen över kan vi

Dannie Botha från Transtels huvudkontor i Johannesburg, Sydafrika,
med Charl Gous och Kryn Haak från Transtel Western Cape Region.

förstå och möta varje kunds unika behov och specifika utmaningar. Detta är en av anledningarna till att alla världens tio

kärnnätet till radiobasstationerna och hela vägen till abonnenten.

ledande operatörer är våra kunder, inklusive de största opera-

Vår verksamhet för nätdriftstjänster har varit en speciellt stark

törerna på sex kontinenter.

faktor när det gäller att bygga relationer under 2005. Att ha hand

Fastän våra 20 största kunder utgör majoriteten av vår
försäljning, har vi to talt fler än 425 kunder i över 140 länder och

om den dagliga driften av en kunds nät skapar ett verkligt
partnerskap.

många av dessa kunder har varit med oss i årtionden. Varför

Det ömsesidiga förtroende vi skapar med våra kunder gene-

väljer operatörerna Ericsson? När vi frågar våra kunder får vi

rerar inte bara affärsfördelar idag, utan också en förmåga att

oftast höra att vi lyssnar, vi är lyhörda och agerar, vi är innova-

bättre möta deras krav i framtiden. Genom att vara med under

tiva, vi förstår användarna och vi håller vad vi lovar.

planeringen av ett nät kan vi koordinera vårt utvecklingsarbete

Naturligtvis är det också fördelaktigt att snabbt föra ut ny

med de affärsmål operatörerna sätter upp inför de kommande

teknik till marknaden, att leverera helhetslösningar – inklusive

åren. Samtidigt som vi får värdefull information från våra kunder

mobilsystem, fasta nät och en bred tjänsteportfölj – såväl som

kan vi ge dem lika värdefulla insikter om sina kunder genom vårt

avancerade mobilplattformar och mobiltelefoner. På så sätt

Ericsson Consumer & Enterprise Lab. Och genom vårt Mobility

säkerställer vi att alla delar i nätet fungerar tillsammans, från

World har vi skapat ett globalt nätverk med över 100 000 innehållsleverantörer, applikationsutvecklare och operatörer för att
samla alla delar i värdekedjan för kommunikation för att på så
sätt hjälpa till att påverka framtiden för mobilt data.

ERICSSON OCH MAXIS
ATT HJÄLPA MAXIS INTRODUCERA NYA DATAAPPLIKATIONER
”Maxis lanserar 3G tjänster för att komma åt den tillväxtpotential som finns i nya bredbandsapplikationer
och för att nå den konkurrensutsatta och dynamiska marknaden i Malaysia. För att kunna göra det effektivt
behövde vi en partner med en tydlig vision – Ericssons världsrykte gjorde dem till det självklara valet.
Vi ville inte vänta på att marknaden skulle utvecklas – vi ville skapa efterfrågan. Ericssons personaliserade
portal för mobil musik och existerande relationer med innehållsleverantörer hjälpte oss att komma vidare.
Genom Ericssons kunskap om ”hosting”, och om att driva och integrera nät, kunde vi minska
initialkostnaden och fokusera på vår kärnkompetens. Vi är väldigt nöjda med tillförlitligheten i nätet.
Användningen och intäktsökningen har överträffat våra förväntningar och vi förutspår att mobil musik blir
en tillväxtfaktor för branschen.”
Kugan Thirunavakarasu, chef för Mobile Data, Maxis

L Å N G S I K T I G A K U N D R E L AT I O N E R
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FÖRDELEN
MED TEKNISKT
LEDARSKAP

2003
Ericsson lanserar världens
första kommersiella EDGE-nät
och ökar både datahastigheten
och kapaciteten i GSM-nät.
2004

kostnadseffektiva kommunikationsnät. När operatörer väljer en

Ericsson är först med att
lansera ett nät med IMS
(IP Multimedia Subsystem), det
första steget mot ett konvergerat, helt IP-baserat nät.

utrustningsleverantör så väljer de många gånger en partner för

2005

de närmaste 10 till 15 åren – någon som kan hjälpa dem inte bara

Ericsson är först med att
introducera HSDPA-teknik i ett
kommersiellt nät, och att
erbjuda bredbandsaccess till
mobilabonnenter.

Det vi kan bäst är att ge världen snabbare, mer tillförlitliga och

i installationsfasen utan också i de följande expansions- och
uppgraderingsfaserna när det kommer nya lösningar.
Genom att vi tidigt är involverade i skapandet av världsledande
teknikstandarder – och genom att vi på ett betydande sätt bidrar
till dem – kan vi vara först på marknaden med många av de här
lösningarna. Det är en egenskap som kännetecknar Ericsson
och en betydande fördel för operatörer som väljer oss som sin
nätpartner.

Förutom mobilnät och fasta nät, utvecklar vi – och licensierar ut –

Nästan en tredjedel av våra medarbetare arbetar med forsk-

tekniska plattformar, i form av kretskonstruktioner och program-

ning och utveckling – vi har ett av branschens största program

vara, som finns i många av världens mest avancerade mobil-

för utveckling av mobilsystem. Vi leder utvecklingen. Vi har

telefoner för GPRS och WCDMA.

över 20 000 patent över hela världen och har bidragit till stan-

Vi har ökat vår effektivitet under de senaste åren genom att

darder som GSM och WCDMA, och vi har ett betydande antal

minska antalet centra för FoU och genom att fokusera våra in-

immateriella rättigheter (IPR) för flera andra teknologier. Även

vesteringar på färre kärnteknologier. På så sätt har vi lyckats

om vi får ytterligare intäkter genom att licensiera ut IPR till andra

förkorta tiden det tar att komma ut på marknaden och kunnat

leverantörer, så ligger vårt största engagemang i att utveckla

investera i nya områden som till exempel multimedialösningar

ny teknik som bygger på öppna standarder – en nyckelfaktor till

samtidigt som FoU-kostnaderna minskat i förhållande till försälj-

vår framgång.

ningen. Det här är ytterligare en del i vårt tekniska ledarskap och
en viktig del i vår strävan mot Operational Excellence.
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FoU
FoU-kostnader (miljarder SEK)
2005
2004

������

24,5

������

23,4

Anställda inom FoU
2005
2004

������

16 500

16 000

FoU, procent av försäljning
2005
2004

16,1%

17,7%

Siffrorna för 2004 omarbetade i
enlighet med IFRS.
����
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ENGAGEMANG
FÖR
OPERATIONAL
EXCELLENCE

Operational Excellence är en

uppgifter. Vi måste alla fun-

bättre, i allt från våra egna roller

och bättre än konkurrenternas för att vi ska kunna använda

till hur våra affärsprocesser

Operational Excellence som en konkurrensfördel. Som ett re-

och organisationen fungerar i

sultat av vårt fokus och av engagemanget från våra medarbetare,

sin helhet.’’

det genererade en försäljningsökning med 15 procent, vilket

resulterade i rekordhög lönsamhet. Vi har också förbättrat vår

���
LEVERANSPRECISION

dera på hur vi kan göra saker

Vi anser att våra affärsprocesser måste vara enkla, effektiva

ökade våra rörelsekostnader med endast 5 procent samtidigt som

����

naturlig del i våra vardagliga

Det är några resultat av Operational Excellence, men det som
dagligen krävs för att nå dit är mer komplext än så.

���

Joakim Westh
Chef för
Operational Excellence

leveransprecision till den högsta någonsin samtidigt som vi markant ökat antalet levererade radiobasstationer.

����

����

���

I början av 2005 tillsatte vi en ny ledande befattning med

Fortfarande återstår mycket arbete. Ett viktigt område under

uppgift att driva Operational Excellence i hela företaget. Genom

2006 är att säkerställa Operational Excellence när vi integrerar

att fokusera på Operational Excellence och skapa en effekti-

nyligen förvärvade verksamheter från Marconi. Detta����
gäller fram-

vare organisation kan vi förkorta ledtiderna, förbättra kvaliteten,

för allt inköp, försäljning och leveransprecision.

minska kostnaderna och motivera våra medarbetare – faktorer

���

Operational Excellence kräver innovativt tänkande och lång-

som alla bidragit till de positiva kommentarer vi fått från våra

siktig planering för att säkerställa att vi alla arbetar på det

kunder i vår årliga kundundersökning.

enklaste och smartaste sättet. Detta är något vi kommer att

Några av de åtgärder vi vidtagit handlar om att flytta delar

sträva efter i alla våra nyckelprocesser. Då kommer vi att kunna

av vår utvecklingsfunktion närmare kunden genom att inkludera

möta våra kunders behov och vara bättre än våra konkurrenter

dem i våra affärsenheter. På så sätt kan vi försäkra oss om att

– förutsättningar för att vi ska kunna uppnå en långsiktigt världs-

vi använder våra resurser på ett effektivt sätt inom de områden

ledande position.

som är viktigast för våra kunder. Vi har också skapat en
ny grupp, Multimedia Solutions, som fokuserar på att skapa
användarorienterade lösningar genom att dra nytta av våra
helhetslösningar.
Vi har gjort framsteg med att effektivisera vår organisation
med fokus på ökad tydlighet och mål i varje enhet, och på
enkelhet i varje process. Det märks tydligt i våra kundkontakter
och på kvaliteten på våra produkter. Det märks också på våra
medarbetares positiva inställning – att alltid utveckla dessa
produkter snabbare än våra konkurrenter och leverera dem på
överenskommen tid.

E N G A G E M A N G F Ö R O P E R AT I O N A L E X C E L L E N C E
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VI FÖRSTÅR VÅRA
MARKNADER
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Mobilpenetration; antalet abonnemang delat med den totala
folkmängden i det geografiska området.

TILLVÄXTMARKNADER*
Genom vår långa närvaro på många av världens marknader

(45 PROCENT AV ERICSSONS FÖRSÄLJNING)

har vi fått en djup förståelse för lokala affärsförhållanden och

Människor i många delar av världen har begränsad tillgång till

insikter i hur globala trender driver förändring.

det traditionella, fasta telefonnätet. Här är mobilnät den bästa

Under de senaste åren har konsolidering blivit allt vanligare,

lösningen för snabb lansering i stor skala. Även om GSM-nät

och det har skapat större multinationella operatörer. I första hand

finns tillgängliga i de flesta stora städer så återstår mycket

beror det här på behovet av förbättrade ekonomiska skalfördelar,

arbete med att öka täckningen på landsbygden och öka kapa-

tillväxt, expansion till nya marknader och en önskan att ge abon-

citeten i storstäderna. Eftersom abonnentpenetrationen fort-

nenterna bättre service. Mer komplex teknik och behovet att

farande är låg på många av dessa marknader, arbetar vi tillsam-

skära kostnader har gjort att operatörer allt oftare outsourcar

mans med våra kunder för att minska det ”digitala gapet”. Vi gör

driften av sina nät till leverantörer som Ericsson. Även om

detta genom att sänka den totala ägandekostnaden för opera-

de bakomliggande faktorerna ser likadana ut i många delar av

törer och genom att ta fram relevanta applikationer för den

världen, befinner sig kommunikationssektorn i olika utveck-

* GSM Association (GSMA) definierar en tillväxtmarknad som ett land
med en BNP per capita som ligger under Världsbankens medelvärde,
och där mobilpenetrationen är lägre än 60 procent.

lingsstadier på de olika marknaderna.
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lokala marknaden. Det ger resultat. I Afrika fördubblas antalet
abonnenter vartannat år och i Indien tillkommer nära två miljoner

���
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�����������������
���������������

abonnenter varje månad. Trots att många av de nya användarna
kommer från områden med betydligt lägre medelinkomst än

���

dagens abonnenter, är deras gemensamma köpkraft betydande.

���
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�����������
������������������
�����������������������������������������������
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På några av dessa marknader leder introduktionen av mobilt
bredband till en ökad dataanvändning. Vi tror att detta kommer
att sprida sig till många fler marknader under kommande år
allteftersom myndigheterna utfärdar 3G-licenser och lokalt innehåll fortsätter att utvecklas.
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UTVECKLADE MARKNADER

���

(55 PROCENT AV ERICSSONS FÖRSÄLJNING)
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Trots höga penetrationsnivåer finns det fortfarande utrymme att
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växa. Operatörerna fokuserar på att behålla sina abonnenter, de
stimulerar ökad användning och introducerar nya attraktiva
datatjänster för att generera ytterligare intäkter. Det här leder
till kapacitetsökning i befintliga GSM-nät och en utbyggnad
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av WCDMA/HSDPA. Vid årets slut fanns nästan 50 miljoner
WCDMA-abonnenter runt om i världen och de förväntas öka
markant under åren som kommer. Operatörerna börjar nu upp-

SÅ HANTERAR VI MARKNADEN

gradera sina WCDMA-nät till HSDPA för att ytterligare förbättra

Vårt förhållningssätt är alltid detsamma, oavsett var marknaden

hastighet och effektivitet. Eftersom användningen är på uppgång

ligger och hur utvecklad den är. Vi drar nytta av vår lokala när-

och både fast och mobil data förväntas öka snabbt, behöver

varo och vår förståelse för kunden, av vår globala storlek och

många av dessa operatörer göra ytterligare investeringar

vårt tekniska försprång för att vinna affärer och ge kunderna

i kapacitet och transmission. Samtidigt är operatörer i inled-

bästa möjliga service. Att förstå lokala marknader samt utnyttja

ningsfasen av utvecklingen mot ett helt konvergerat IP-nät. Det

den kunskap och expertis som finns i vår globala organisation

kommer att göra det möjligt för operatörer med både mobilnät

ger ett kraftfullt erbjudande till våra kunder. Det är Ericssons

och fasta nät att kostnadseffektivt leverera multimedia såsom

medarbetare som gör skillnaden.

bilder, musik, video och TV över vilken som helst av dessa
accesspunkter.

CONSUMER & ENTERPRISE LAB: DET ÄR VIKTIGT ATT FÖRSTÅ ANVÄNDAREN
Consumer & Enterprise Lab är en enhet som är specialiserad på att förstå konsumentbeteende – något som
är helt nödvändigt för att lansera nya produkter och tjänster. För att få sådan kunskap, gör vi varje år över
20 000 konsumentintervjuer på nyckelmarknader. Henrik Pålsson är chef för Consumer & Enterprise Lab och
understryker vikten av att förstå trenderna på marknaden: ”I de flesta länder är det tonåringar och unga
vuxna som driver på utvecklingen av nya tjänster, så att förstå deras vanor och att veta vad de tycker om
olika produkter och tjänster är nödvändigt. För att operatörerna ska lyckas så måste de definiera segmenten
de riktar sig mot och paketera sina erbjudanden på ett lämpligt sätt. Vår långa närvaro på de flesta marknader
och vår förståelse för användarnas behov är det som särskiljer oss och gör det möjligt för oss att erbjuda
marknadsanpassade lösningar till våra kunder när vi jobbar med att ta fram intäktsskapande tjänster.”

V I F Ö R S TÅ R VÅ R A M A R K N A D E R
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VÅR
AFFÄRSSTRATEGI
För att vara säkra på att vi satsar våra resurser på det som driver branschen
framåt, prioriterar vi vårt arbete runt fem tydliga områden som har diskuterats och bestämts av Ericssons 200 högsta chefer vid vår årligen återkommande chefskonferens. Dessa koncept sprids sedan i hela organisationen och används praktiskt i vår dagliga verksamhet. Det här är
ytterligare ett sätt för oss att försäkra oss om att alla vi på Ericsson arbetar
mot samma mål:
LEDA DEN TRÅDLÖSA UTVECKLINGEN INOM 2G, 3G
OCH VIDARE
Vi stärker vår ledande ställning inom kommunikation, och vidareutvecklar
vår mobilteknik för att göra 2G mer effektivt och 3G mer avancerat.
DRIVA PÅ UTVECKLINGEN AV HELHETSLÖSNINGAR
MED TELEKOMSTANDARD
Tack vare våra helhetslösningar, och genom att vi bidrar starkt till världsledande teknikstandarder, kan vi se hela bilden. På så sätt kan vi garantera att operatörerna har tillgång till allt de behöver för att lansera tjänster
till sina kunder.
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SKAPA EFFEKTIVARE OCH MER FLEXIBLA NÄT SOM BYGGER
PÅ IP OCH IMS
Internet Protocol (IP) håller på att omforma all telekommunikation, och våra
investeringar i IP Multimedia Subsystem (IMS) börjar betala sig. Vi fortsätter att leda branschen när det gäller att flytta över operatörer av fasta nät
och mobilnät till konvergerade IP-baserade nät som kan hantera all typ av
kommunikation.
UTVIDGA INOM AFFÄRSOMRÅDEN MED HÖG POTENTIAL
Under de senaste åren har vi byggt upp branschens största verksamhet
för service, och under 2005 stärkte vi vår tätposition genom ett antal strategiska affärer. Vårt förvärv av Marconi kommer att utöka vårt erbjudande
inom optisk transmission och bredbandsaccess, områden inom vilka vi
ser stor tillväxtpotential i framtiden.
NYUTVECKLA OCH TA FRAM MORGONDAGENS
MARKNADSLEDANDE PRODUKTER OCH TJÄNSTER
Vårt försprång inom teknik gör det möjligt för oss att spela en betydande
roll när det gäller att skapa standarder, utveckla teknik, skapa nya patent
och lansera nya innovativa produkter och tjänster.

ERICSSON OCH TELEFONICA

ATT LEDA
VÄGEN MOT
FRAMTIDEN
Som en av världens största multinationella operatörer, med nät

och rikare tjänster och gemensamma funktioner kommer att

i 18 länder, är Telefonica en värdefull kund för Ericsson och ett

återanvändas för många fasta och mobila applikationer. På det

bra exempel på hur vi kan dra nytta av vår globala närvaro och

sättet får operatörer med fasta nät och mobilnät möjlighet att

våra helhetslösningar för att öka våra affärsmöjligheter. Ericsson

både öka sina intäkter och reducera sina driftskostnader

är den största leverantören av GSM/WCDMA-nät i Telefonicas

samtidigt som de levererar nya spännande tjänster till sina abon-

hemland Spanien. Så när det var dags att introducera GSM på

nenter – exempelvis videotelefoni, konferenssamtal, närvaro-

deras marknader i Latinamerika valde de återigen Ericsson som

tjänster, direktmeddelandetjänster, e-post och mycket mer.

leverantör av majoriteten av utrustning och tjänster. Men det

Telefonica och Ericsson leder vägen mot framtidens konver-

slutade inte där. I april 2005 annonserade Telefonica att de valt

gerade värld, där användarna har tillgång till rikare innehåll och

Ericsson för sitt hittills mest avancerade projekt – världens första

avancerade applikationer på den kommunikationsenhet som bäst

kommersiella lansering av ett IP Multimedia Subsystem (IMS).

passar deras individuella behov.

IMS är ett viktigt steg mot framtidens konvergerade nät där nya

VÅ R A F FÄ R S S T R AT E G I
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VINNANDE ERBJUDANDEN
Våra vinnande erbjudanden inriktar sig på att ge våra kunder

innehåll och nya tjänster. Nu, med introduktionen av mobilt bred-

både tillväxtmöjligheter och kostnadsbesparingar. Det handlar

band, kan man vara uppkopplad och ta del av samma Inter-

om att använda vår kompetens och teknik, och vår storskalighet

nettjänster på resande fot.

i kombination med innovativa affärslösningar. Fokus ligger på

Att utveckla dagens röst- och datanät till mer flexibla, kost-

att optimera den totala ägandekostnaden för operatörer – att

nadseffektiva och helt IP-baserade nät, är en viktig utmaning för

sänka de finansiella trösklarna och samtidigt tillhandahålla nya

många operatörer och avgörande för hur de ska lyckas i fram-

tjänster som ökar abonnenttillväxt och användning.

tiden. Men operatörer har inte råd att överge sina befintliga

ATT GÅ IN PÅ NYA GEOGRAFISKA OMRÅDEN –

gång – det måste göras stegvis.

investeringar och gå över till helt IP-baserade nät på en enda
EXPANDERLÖSNINGAR
I många länder ställs operatörerna inför utmaningen att på ett

Vår utvecklingsmodell mot helt IP-baserade nät kombinerar
det bästa av dagens telefonitjänster med bredbandsdata och

kostnadseffektivt sätt gå in på nya geografiska marknader där

nöjestjänster. Vår softswitch-lösning kan minska driftskostna-

abonnenttätheten initialt kan vara väldigt låg. Våra studier visar

derna i kärnnätet med 50 procent, samtidigt som befintliga tjäns-

att användarna på dessa marknader har liknande behov som

ter och tidigare gjorda investeringar i transmission och växel-

de i mer utvecklade marknader med högre penetrationsnivåer.

enheter kan bibehållas. Med Ericsson IMS blir det möjligt att

Den stora skillnaden är hur mycket som spenderas varje månad

erbjuda IP-baserade tjänster till användare i både mobilnät och

och hur ekonomiskt överkomliga telefoner är.

fasta nät. Det blir också enklare att introducera nya tjänster

För att lyckas i det här segmentet måste operatörerna kunna

parallellt med äldre tjänster som stöds av softswitch.

driva sina nät med vinst trots att intäkterna är mycket lägre.
Kostnaden för en operatörs nät är i huvudsak beroende av det

ÖKAD OPERATIONELL EFFEKTIVITET – SERVICES

antal radiobasstationer (sajter) som behövs för att ge nödvändig

En ständig utmaning för operatörer är att lansera ett bredare

täckning och kapacitet för den servicenivå som krävs.

utbud av tjänster för att få nya intäkter och samtidigt hålla nere

Genom att använda de avancerade funktioner och den flexi-

kostnaderna. Många operatörer överväger därför att outsourca

bilitet som finns i våra effektiva radiobasstationer, kan vi minska

de delar som inte ingår i kärnverksamheten för att på så sätt öka

antalet sajter som en operatör behöver med en tredjedel. Med

sin flexibilitet. Som branschledare på det här området är vi väl

investerings- och driftskostnader som är omkring 30 procent

rustade att ge operatörer råd om strategier och lösningar som

lägre än traditionella konfigurationer, kan operatörer göra tjäns-

på bästa sätt kan hjälpa dem nå sina mål.

terna överkomliga för fler människor.

Med vårt erbjudande om nätdriftstjänster kan kostnaderna

Med hänsyn till den totala ägandekostnaden har vi utvecklat

sänkas med omkring 15–20 procent. Vi har operatörernas affärs-

våra Expanderlösningar, inte bara för att kunna erbjuda grund-

mål i fokus och kan hjälpa till med kraftfulla och flexibla lös-

läggande tjänster till en låg kostnad, utan också för att vara redo

ningar med användarnytta. Det här betyder att de minskar sina

att på ett enkelt och skalbart sätt kunna lansera avancerade

risker, sänker sina kostnader och snabbare kommer ut på mark-

tjänster och öka kapaciteten utan att behöva öka antalet sajter.

naden. Användarna får attraktiva och tillförlitliga tjänster, och
operatörerna kan stärka sin ställning på marknaden.

BREDBAND ÖVERALLT – EFFEKTIV UTVECKLING MOT
HELT IP-BASERADE NÄT
Över en miljard Internetanvändare driver på den snabba utvecklingen av bredband. Högre hastighet och bättre prestanda gör
att de upptäcker nya sätt att kommunicera och får tillgång till
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ERICSSON OCH ROGERS COMMUNICATIONS INC.

’’

Ericsson har konsekvent levererat
trådlös nätutrustning och service av
högsta kvalitet till Rogers och våra

LANSERING AV
NYA TJÄNSTER

kunder över hela landet. Deras globala erfarenhet, tekniska ledarskap

Rogers odlat ett starkt partnerskap som har bidragit till att göra

och djupgående kunskaper gör dem

dem att erbjuda sina kunder ett högkvalitativt nät och ett inno-

till en ovärderlig del i vår framgång

på den kanadensiska marknaden.”
Bob Berner, Teknisk direktör, Rogers Communications Inc.

Rogers marknadsledande i Kanada och som gjort det möjligt för
vativt tjänsteutbud. Vi bistår med kunskap som hjälper Rogers
inom många olika områden, till exempel kundförståelse, utbyggnadstjänster, och integration och optimering av nät. Detta
mervärde visar Ericssons förståelse för användartrender, behov
och möjligheter. Rogers valde nyligen Ericsson till enda systemintegratör och leverantör för utbyggnaden av sitt WCDMA/
HSDPA-nät, ett höghastighetsnät för röst och data. Med

Genom våra helhetslösningar kommer vi närmare våra kunder.

introduktionen av HSPDA fördjupar Rogers sitt ledarskap som

Ingenstans märks det så tydligt som hos Rogers Communications

Kanadas största leverantör av trådlösa datatjänster. Genom att

i Kanada. Rogers är kända för sin unika sammansättning av

synkronisera vårt arbete med de behov Rogers har vid speciella

mobilt och trådlöst, av bredbandsdata och digitala kabeltjänster,

tidpunkter, har vi skapat ett partnerskap som gör det möjligt för

av telefoni och mediainnehav. Under drygt 20 år har Ericsson och

oss att hjälpa dem genomföra sin strategi.

ERICSSON I NIGERIA

SNABB TILLVÄXT
AV ABONNENTER

exempel på hur vi använder vår lokala närvaro och vår globala
storlek för att få nya affärer. När Sydafrikanska MTN etablerade
sig på den nigerianska marknaden, gjorde kontakterna vi fått med
dem genom andra uppdrag att vi fick ett gyllene tillfälle att bli
deras främsta leverantör även här. Vårt hårt arbetande team i
Nigeria gör att vi kan vara den främsta leverantören, inte bara för

Nigeria, Afrikas största land med en befolkning på över 140 miljo-

MTN, utan också för M-Tel, Vmobile och Nitel. Vårt hängivna

ner, har en mobilpenetration under 10 procent. Den siffran ökar

lokala team ser till att vi har mycket goda affärsrelationer med

snabbt. För fem år sedan betraktades affärsmöjligheterna i

våra kunder.”

Nigeria som begränsade. Men allt förändrades genom introduktionen av GSM under 2001. Idag är Nigeria en av de 20 främsta
marknaderna när det gäller försäljning, och vi har en hög
marknadsandel – vi levererar mer än två tredjedelar av landets
nätutrustning. Vi förser fyra av de största operatörerna med ett
betydande antal lösningar, exempelvis GSM, GPRS och EDGEnät, softswitch, mobilapplikationer och professionella tjänster.
Leif Edwall är Ericssons chef i Nigeria: ‘‘Nigeria är ett utmärkt

VÅR MARKNADSPOSITION
MARKNADSANDEL FÖR GSM/ WCDMA-FAMILJEN

MARKNADSLEDANDE INOM MOBILTEKNIK
Vi är världens ledande leverantör av utrustning och tjänster för
GSM, GPRS, EDGE, WCDMA och HSDPA – en teknikfamilj som
används av över 80 procent av världens alla mobilabonnenter.
Ericsson är även marknadsledande när det gäller att uppgradera nät till mobilt bredband via WCDMA/HSDPA.

IMS

18 kontrakt för kommersiell lansering

UPPGRADERA NÄT MED IMS OCH SOFTSWITCH
Ericsson har omfattande lösningar för att uppgradera nät till
IMS- och Softswitch-arkitektur. Ericsson Mobile Platforms

Softswitch

Mobilnät – i fler än 35 GSM & WCDMA-nät

Fasta nät – för fler än 40 kunder

GLOBAL SERVICES SOM ANDEL AV
FÖRSÄLJNING INOM SYSTEMSEGMENTET
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FÖRSÄLJNING GLOBAL SERVICES
Miljarder SEK
����
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en ledande ställning när det gäller IMS och Softswitch med
lösningar för både fasta nät och mobilnät.

VI VÄXER MED GLOBAL SERVICES
Vår verksamhet Global Services omfattar utbyggnaden av nät,
konsulttjänster, och nätdriftstjänster (nätdrift och ”hosting”).
Tack vare världsledande expertkunskaper inom dessa områden
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inkluderar IMS client-arkitektur i sina nya lanseringar. Vi har
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har Ericsson fått i uppgift att planera, bygga och integrera över 800
nät under 2005.
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Ethernet-baserad
bredbandsaccess
– i fler än 90 nät

ATT FÖRVERKLIGA FAST BREDBAND
Genom att använda våra kompletta IP-lösningar – för uppgradering av fasta nät till att hantera bredbandstrafik – kan
operatörer erbjuda sina abonnenter ett rikare innehåll med högre
kapacitet och till en lägre kostnad. Vi har en stark position inom
Ethernetbaserad bredbandsaccess, och genom Marconis ATMbaserade bredbandsaccess etablerar vi oss som en av de främsta
leverantörerna i världen.
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SONY ERICSSON
– VÅR LÄNK TILL
ANVÄNDARNA
Sony Ericsson Mobile Communications är ett 50/50 joint venture
som kombinerar vår ledande teknik med Sonys expertis inom
området konsumentelektronik. Dessa kompletterande styrkor

De här framgångsrika lanseringarna hjälpte Sony Ericsson att

gör det möjligt för Sony Ericsson att ta fram innovativa produkter

nå nya höjder under 2005. Samarbetet gav både rekordför-

till marknaden och förse oss med värdefulla insikter om använ-

säljning och lönsamhet, och ställningen hos ledande operatörer

dartrender. Under 2005 startade Sony Ericsson ännu en mobil-

och distributörer stärktes.

telefontrend när de introducerade flera musiktelefoner med
modellnamnet Walkman®. W800 var först på marknaden med
att erbjuda en högkvalitativ digital musikupplevelse och en
2-megapixelkamera med autofokus, i kombination med en fullfjädrad mobiltelefon. En annan innovativ och populär modell var

Sony Ericsson fortsätter att utöka sortimentet med modeller
��

����
���
utformade och prissatta
för olika marknadssegment.
På den

��

växande marknaden för WCDMA är K600 en både attraktiv och

��

prisvärd modell som inte kompromissar med
vare sig storlek
���
����

��

���
eller design. I det utökade
utbudet för 2G ingår
grundmodeller,
����
���

��

vann flera branschpriser, bland annat det eftertraktade TIPA
kameraenheten.

���

����

K750 som höjde ribban för bildkvalitet i mobiltelefoner. Den
(Technical Image Press Association) för den bästa mobila

���

����

kameratelefoner och����små vikbara modeller. Den här allt bredare
�
����
portföljen, tillsammans
med Sony Ericssons
���� tillbehör, PC-kort

��

����
och lösningar för M2M (maskin till maskin),
visar företagets
����

�

�

����

utveckling mot att bli en ledande leverantör av ett komplett
sortiment innovativa produkter med många funktioner.
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S O N Y E R I C S S O N – VÅ R L Ä N K T I L L A N VÄ N D A R N A
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ENGAGEMANG
FÖR VÅRA
ANSTÄLLDA
Ericsson är ett kunskapsföretag och därmed är vi beroende av
den kompetens och det engagemang som finns hos våra
medarbetare. Det här påverkar vår affärsverksamhet varje dag
genom tekniska innovationer, lyhördhet för kunder och genom
Operational Excellence. Över 20 000 patent har registrerats
under namnet Ericsson, men den verkliga styrkan bakom denna
bedrift är egentligen att vart och ett av dessa patent är skapat
utifrån en medarbetares innovation.
Vårt sätt att arbeta bygger på våra kärnvärden: professionalism, ömsesidig respekt och uthållighet. Tillsammans utgör de
en viktig del av Ericssons varumärke och är en viktig bidragande
faktor i företagets fortsatta framgångar. Vi strävar efter att skapa
en organisation och företagskultur där medarbetare tryggt kan
möta framtidens utmaningar med engagemang, lyhördhet och
ansvar. De är också väl insatta i de senaste branschmetoderna
och har det tekniska kunnande som stöder företagets mål och

företaget som helhet. För att få återkoppling från de anställda,

strategier.

genomför vi en årlig enkätundersökning – under 2005 deltog

För att göra det möjligt, har vi byggt en effektiv infrastruktur

nästan 93 procent. Detta extraordinärt höga deltagarantal visar

där vi har tillgång till – och kan dela med oss av – information i

på vårt intresse för medarbetarnas utveckling och våra med-

kunskapsnätverk och träningscentra med skräddarsydda

arbetares stora engagemang och vilja att ständigt förbättra vår

webbaserade inlärningsverktyg.

beredskap inför framtidens möjligheter.

Vi kartlägger regelbundet vårt kompetensbehov för att försäkra oss om kunskapsnivån hos alla våra medarbetare och hos

Motiverade och kompetenta medarbetare, med siktet inställt
på ett gemensamt mål och som agerar som ett företag, är grunden för vår framgång och en nödvändighet för att vi ska kunna
nå våra primära mål – nöjda kunder och hög lönsamhet. Vi strävar efter att erbjuda en stimulerande arbetsmiljö där man hela
tiden kan lära sig nya saker och där innovativt tänkande kommer
i första rummet. Våra medarbetare i sin tur är stolta över sitt
arbete och utmärker sig i kontakten med våra kunder.
Det är viktigt för Ericsson att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi
arbetar hårt för att försäkra oss om att våra medarbetare känner
sig delaktiga, att de får den uppmuntran de förtjänar och att de
känner att de är med och skapar någonting viktigt. För det är
endast när vi förstår vad företaget står för och var möjligheterna
finns, som vi kan arbeta tillsammans och nå framgång.
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E N G A G E M A N G F Ö R VÅ R A A N S TÄ L L D A

ERICSSON OCH 3

’’

Även om vi är ett väldigt innovativt företag med enastående teknik och
hög servicenivå, är det när allt kommer omkring våra medarbetare

som är vår största styrka.”
Jacqueline Hey, Chef för Ericsson marknadsenhet Northwest Europe

ATT SKÖTA
DRIFTEN AV
NÄTEN ÅT 3
När operatören 3 i Hutchison Whampoa Group bad oss sköta

ning för uppbyggnaden av nätet, så var vi inte leverantörer av

driften av deras nät i Storbritannien under sju år, ett kontrakt som

infrastruktur åt 3 i Storbritannien före kontraktet för nätdrifts-

skrevs i december förra året, var det något som med glädje togs

tjänster. Det är ytterligare en anledning till att kontraktet med 3 i

emot i hela vårt företag. Inte bara för att samarbetet represente-

Storbritannien är så givande. Som ett resultat av detta samar-

rar det största kontraktet i vår 129-åriga historia, utan även för

bete kommer leverans av utrustning, tillkommande teknik och

att det var tredje landet där 3 beslutade sig för att låta oss ta hand

därtill hörande tjänster också vara en del av vår framtida relation.

om det här känsliga uppdraget.

Storleken och bredden på de här kontrakten är fina exempel

Det är inte ett beslut som en operatör tar lätt på eftersom det

på hur vår branschledande serviceorganisation, vårt tekniska

krävs ett stort mått av förtroende för att göra en sådan överläm-

ledarskap, vår geografiska spridning och vår förmåga att alltid

ning. Men när 3 frågade sig vem de kunde lita på föll valet på

leverera högsta kvalitet gör oss till huvudleverantör för de flesta

Ericsson tre gånger: först i Australien, sedan i Italien och nu

av världens ledande operatörer.

alltså i Storbritannien. Till skillnad från de två tidigare uppdragen,
som byggde på nätdriftstjänster och där vi levererade utrust-

ERICSSON OCH 3
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VÅR VERKSAMHET
KAN GÖRA
VÄRLDEN BÄTTRE
På Ericsson anstränger vi oss för att bidra positivt i de samhällen där vi
verkar och i den värld vi lever. Företagaransvaret omfattar allt vi gör för att
bygga ett hållbart värdeskapande för alla våra intressenter; kunder, medarbetare, investerare och samhället i stort. Vi strävar efter att upprätthålla
en nödvändig kontroll för att minimera risker, och efter att våra produkter
och tjänster ska uppfylla de mål vi har ställt upp för en hållbar tillväxt.
Vårt företags ansvar grundas på tre huvudprinciper:
Ekonomiskt välstånd: Långsiktigt hållbar utveckling baserad på
sunda ekonomiska principer. Vi bidrar med tillväxt i de samhällen vi
verkar; vi minskar våra kunders driftskostnader med en energisnål produktportfölj; vi överbryggar det ”digitala gapet” genom att göra kommunikation ekonomiskt möjlig för alla.
Miljöprestanda: Skapa produkter och tjänster som minimerar påverkan på vår miljö. Vi utvecklar med tanke på miljön för att undvika
farliga substanser och för att minska strömförbrukningen. Dessutom minskar
telekommunikation behovet av persontransporter.
Social rättvisa: Vi stöder Förenta Nationernas Global Compact.
Ericsson var ett av de första företagen som ställde sig bakom detta initiativ.
Det innehåller tio punkter som täcker mänskliga rättigheter, rättvisa arbetsförhållanden, miljöfrågor och antikorruption.

Ericsson stöder FN:s
Global Compact.

Under 2005 fortsatte vi vara
en del av FTSE4Good och
DJSI World index.
2005 inkluderades vi också i
europeiska DJSI STOXX index
för första gången.
Vi utnämndes till Supersector
Leader för teknisk utrustning.

Vi är också listade som ett
av de 100 mest hållbara
företagen av Global 100.

20

VÅ R V E R K S A M H E T K A N G Ö R A VÄ R L D E N B ÄT T R E

FOKUS 2005
Vi införde ett riskbaserat synsätt inom leveranskedjan för att
bättre kunna styra efterlevnaden av vår uppförandekod.
Ericsson lanserade en ny affärsmodell i Tanzania som
utformats för att ge användare på landsbygden överkomliga
och lönsamma mobila tjänster, något som ytterligare förstärkte
vårt samarbete med Förenta Nationernas Utvecklingsprogram
(UNDP) och SIDA i Tanzania.
Ericsson Response är vårt globala initiativ för att snabbt
upprätta kommunikation överallt i världen när människor blivit
lidande vid katastrofer. Vi gav stöd vid många naturkatastrofer,
som tsunamis, jordbävningar och orkaner i Asien, Mellanöstern
och Nord- och Sydamerika.
Medarbetare på Ericsson bidrog på många sätt till de
samhällen där de arbetar och bor. Dessa aktiviteter bestämdes
av våra medarbetare utifrån de lokala behoven.
Vi förbättrade vårt fokus på produkternas energieffektivitet.
Våra WCDMA-radiobasstationer av 2005 års modell förbrukar
60 procent mindre energi än modellerna som kom 2001.
Vi planerar att minska förbrukningen med ytterligare 50 procent
fram till 2008.
Från och med den 13 augusti 2005 uppfyller Ericsson
EU-direktivet Waste Electrical and Electronic Equipment
(WEEE). Implementeringen av Ecology Management Take-Back
har inletts på över 30 marknader för att minska avfall och
uppmuntra återvinning.
Vi arbetade för att uppfylla kraven på RoHS (Reduction of the
Use of Certain Hazardous Substances), ett EU-direktiv som
träder i kraft 1 juli 2006 och som handlar om att minimera
användning av vissa substanser i el- och elektronikutrustning.
För mer information, gå in på
www.ericsson.com/corporate_responsibility

VÅ R V E R K S A M H E T K A N G Ö R A VÄ R L D E N B ÄT T R E
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MED SIKTE PÅ
FRAMTIDEN
Under det senaste årtiondet har utvecklingen av datorer, telekommunikation
och TV varit enastående – den har lett till en ny epok av utveckling både
socialt och ekonomiskt. Fastän dessa förändringar kan tyckas ha skett över
en natt, så har de i själva verket tagit många år att åstadkomma.
I mitten av 1990-talet förutspådde International Telecommunications
Union (ITU) att det år 2005 skulle finnas en miljard mobilabonnenter. Idag
vet vi att vi passerade två miljarder abonnenter under 2005 och är på god
väg mot tre miljarder före 2010, något som gör mobil telekommunikation

’’Nyckeln till framgång
är ett insiktsfullt och
långsiktigt perspektiv som
stöds av ﬁnansiell styrka,
global täckning och
tekniskt ledarskap.”

till det vanligaste – och många gånger det
enda – sättet att kommunicera.
Användarnas demografi formar marknaden.
Dagens tonåringar och unga vuxna spenderar
alltmer av sin disponibla inkomst på mobila
tjänster, Internet och nöjestjänster än tidigare
generationer. När den här ”mobila generationen” växer upp och det föds nya generationer,
kommer konsumenterna sannolikt att spen-

dera ännu mer på mobil kommunikation. För våra kunder innebär det här
en stor möjlighet att locka nya abonnenter och utöka sina affärer, något
som blir lättare med en bra teknikpartner som förstår användarna och som
är väl rustad inför framtiden.
Våra produkter har lång livscykel, ofta 20 år eller mer. Stora installationer
av GSM började i mitten på nittiotalet och 2005 såg vi de största leveranssiffrorna hittills. När WCDMA nu börjar installeras i stor skala, har vi redan
börjat satsa FoU på än mer avancerad teknik så att vi är redo för nästa
teknikvåg.
Om vi ser framåt kommer fasta nät och mobilnät konvergera kring ett
gemensamt kärnnät och servicelager och ge operatörerna betydande
besparingar. Bredbandsaccess i kombination med en helt IP-baserad
nätverksmiljö kommer att ge användarna tillgång till tjänster på ett enkelt
sätt. Tillsammans med den snabbt ökande abonnenttillväxten och användarnas demografi bådar detta gott för våra affärer.
Med en långsiktig plan och vår vägledande vision – att vara den drivande
kraften i en kommunikationsintensiv värld – kommer vi att leda våra kunder in
i framtiden samtidigt som vi skapar tillväxten i denna fascinerande bransch.
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M E D S I K T E PÅ F R A M T I D E N

Koncernledningen (från vänster till höger):
Henry Sténson, Informationsdirektör och chef för koncernfunktion Communications. Aktieinnehav: 19 533 B-aktier.
Bert Nordberg, Vice VD och chef för koncernfunktion Sales & Marketing. Aktieinnehav: 31 794 B-aktier.
Torbjörn Nilsson, Chef för koncernfunktion Strategy & Product Management. Aktieinnehav: 62 127 B-aktier.
Hans Vestberg, Vice VD och chef för affärsenhet Global Services. Aktieinnehav: 20 241 B-aktier.
Karl-Henrik Sundström, Vice VD, finanschef och chef för koncernfunktion Finance. Aktieinnehav: 20 472 B-aktier.
Carl-Henric Svanberg, VD och koncernchef. Aktieinnehav: 15 635 599 B-aktier*.
Marita Hellberg, Personaldirektör och chef för koncernfunktion Human Resources & Organization. Aktieinnehav: 35 755 B-aktier.
Håkan Eriksson, Teknisk direktör och chef för Research & Development. Aktieinnehav: 11 313 B-aktier.
Carl Olof Blomqvist, Chefsjurist och chef för koncernfunktion Legal Affairs. Aktieinnehav: 6 080 A-aktier, 28 633 B-aktier.
Björn Olsson, Vice VD och chef för affärsenhet Systems. Aktieinnehav: 24 298 B-aktier.
Kurt Jofs, Vice VD och chef för affärsenhet Access. Aktieinnehav: 216 714 B-aktier.
Joakim Westh, Chef för koncernfunktion Operational Excellence. Aktieinnehav: 107 941 B-aktier.
Sivert Bergman, Chef för affärsenhet Transmission and Transport Networks. Aktieinnehav: 4 825 B-aktier.
*Antal B-aktier inklusive innehav av B-aktier av närstående fysiska eller juridiska personer.

KO N C ER N L ED N I N G EN
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’’ ’’
Att leverera telekommunikationstjänster till ett land så

Delivering telecommunication

stort och mångfacetterat som

service to a country as large

Indien, är utmaningen till trots

and diverse as India, though

absolut nödvändigt om vi yt-

challenging, is imperative

terligare vill utveckla vår infra-

if we are to further develop

struktur och få vår ekonomi

our infrastructure and to grow

att växa. Ericssons relationer

our economy. Ericsson’s

med Indien, som inleddes

association with India, which

redan 1896, har förstärkts

started way back in 1896,

ytterligare genom att de nyli-

stands further reinforced

gen öppnade en ny produk-

with their recent opening of

tionsanläggning. De har inte

a new manufacturing facility.

bara bidragit med global ex-

They have not only brought

pertis, utan också utvecklat

global expertise but also

den lokala kompetens som är

developed local competence

nödvändig för att stödja våra

needed

operatörer med lösningar som

operators with solutions to

to

support

our

möter utmaningarna. I det här

meet the challenges. In this

avseendet är Ericsson en stra-

sense, Ericsson is a strategic

tegisk partner och en värde-

partner and a valuable member

full medlem i vårt industriella

of our industrial community.”

samfund.”

DAYANIDHI MARAN

DAYANIDHI MARAN

Minister of Communications

Kommunikations- och

and Information Technology

informationsteknikminister

Government of India

i Indien

BREV FRÅN STYRELSENS
ORDFÖRANDE
Bästa aktieägare,
Ericsson gick bra under 2005 – och genererade den bästa lönsamheten och den största nettokassan i bolagets historia. Den starka försäljningstillväxten och sunda vinstnivåer är resultatet av omstruktureringens fortsatta positiva effekter och de starka insatserna från våra
medarbetare världen över.
Även Ericssons aktier gick bra under 2005 – de steg i värde med 29
procent och överträffade de mest relevanta aktieindexen. Fortsatt robusta finansiella resultat fick samtliga kreditvärderingsinstitut att höja
vårt kreditbetyg till investment grade.
Vårt arbete när det gäller hållbar utveckling har rönt erkännande
från finansvärlden. Ericsson utnämndes inte bara till Supersector leader i Dow Jones STOXX Sustainability Index, utan togs också med i
indexet FTSE4Good Europe 50 och listades bland världens hundra
mest miljövänliga företag (Global 100 Most Sustainable Corporations).
Detta erkännande speglar våra fortlöpande ansträngningar att ständigt
skapa mervärde för alla våra intressenter: investerare, kunder, medarbetare och samhället.
Styrelsen arbetar för att säkerställa att Ericsson håller en hög standard vad gäller bolagsstyrning och att verksamheten bedrivs på ett
affärsetiskt sätt. Jag anser att våra ledningskontroller generellt motsvarar bästa praxis, men vi försöker ändå ständigt förbättra dem. Vi har
därför utvärderat och anpassat våra styrande dokument och arbetsrutiner till Svensk kod för bolagsstyrning som nyligen införts. Vi har också kommit långt i arbetet med att uppfylla tillämpliga krav i den amerikanska lagen Sarbanes-Oxley Act från och med den tidpunkt då den
träder i kraft.
Förutom det finansiella och operativa resultatet gjordes goda framsteg i fråga om flera strategiska initiativ. Ericssons ledande ställning när
det gäller teknologi för ”nästa generations”-nät har stärkts av det tidiga
införandet av mobilt bredband, liksom av softswitch- och IMS-baserade (IP Multimedia Subsystem) nät för operatörer av mobilnät och
fasta nät, däribland världens första kommersiella lanseringar av dessa

tekniker. Medan dessa resultat visar Ericssons ledande ställning inom
”nästa generations”-nät, skapar koncernen betydande värden även på
andra områden.
Under 2005 lyckades Ericsson få två rekordkontrakt för nätdriftstjänster som innebar att antalet abonnenter i nät där driften sköts av
bolaget steg till totalt 53 miljoner. Detta gör Ericsson till en klar marknadsledare inom detta allt viktigare område. På telefonsidan stärkte
Sony Ericsson Mobile Communications sin ställning avsevärt med en
rad prisbelönta modeller och populära musikmobiler under varumärket
Walkman ®.
Förutom denna organiska utveckling ingick vi också ett avtal om att
förvärva viktiga delar av Marconi för att stärka Ericssons position inom
snabbt växande marknader som optisk transmission och bredbandsaccess. Sammantaget bygger bolaget vidare på sina konkurrensfördelar
för att stärka marknadspositionen och investera i viktiga tillväxtområden
för framtiden.
På styrelsens vägnar vill jag tacka ledningsgruppen och alla Ericssons medarbetare för deras prestationer under året.
Årets goda resultat är också ett bevis på ditt värdefulla stöd som
aktieägare. Jag är tacksam för att du låtit mig fortsätta som styrelseordförande under 2005 och ser fram emot fortsatta framgångar för vårt
bolag.
Med bästa hälsningar,

Michael Treschow
Styrelsens ordförande

BREV FRÅN ST YRELSENS ORDFÖRANDE
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STYRELSEN
Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst fem och högst tolv
ledamöter med högst sex suppleanter. Ledamöterna väljs årligen på
ordinarie bolagsstämma för perioden fram till och med slutet av nästa
ordinarie bolagsstämma.

Enligt svensk lag har fackföreningar dessutom rätt att utse tre styrelseledamöter med tre suppleanter till bolagets styrelse. Styrelsens ledamöter (per den 31 december, 2005) framgår nedan:

MICHAEL TRESCHOW
(62 år) Ledamot sedan 2002.
Styrelseordförande.
Ordförande i Kompensationskommittén.
Ledamot I Finanskommittén och
i Valberedningen.
Aktieinnehav: 820 000 B-aktier*

ARNE MÅRTENSSON
(54 år) Ledamot sedan 2003.
Vice styrelseordförande och ledamot
i Finanskommittén.
Aktieinnehav: 13 400 B-aktier

MARCUS WALLENBERG
(49 år) Ledamot sedan 1996.
Vice styrelseordförande och
ordförande i Finanskommittén.
Aktieinnehav: 704 000 B-aktier

SIR PETER L. BONFIELD
(61 år) Ledamot sedan 2002.
Ledamot i Revisionskommittén.

ECKHARD PFEIFFER
(64 år) Ledamot sedan 2000.
Ledamot i Revisionskommittén.
Aktieinnehav: 30 400 B-aktier

SVERKER MARTIN-LÖF
(62 år) Ledamot sedan 1993.
Ordförande i Revisionskommittén.
Aktieinnehav: 52 000 B-aktier

NANCY MCKINSTRY
(46 år) Ledamot sedan 2004.
Ledamot i Kompensationskommittén.

ULF J. JOHANSSON
(60 år) Ledamot sedan 2005.
Ledamot i Kompensationskommittén.
Aktieinnehav: 2 176 B-aktier*

CARL-HENRIC SVANBERG
(53 år) Ledamot sedan 2003.
Verkställande direktör och koncernchef.
Aktieinnehav: 15 635 599 B-aktier*

JAN HEDLUND
(59 år) Ledamot sedan 1994.
Ledamot i Revisionskommittén.
Arbetstagarledamot.
Aktieinnehav: 1 497 B-aktier

PER LINDH
(48 år) Ledamot sedan 1995.
Ledamot i Kompensationskommittén.
Arbetstagarledamot.
Aktieinnehav: 203 B-aktier

TORBJÖRN NYMAN
(44 år) Ledamot sedan 2004.
Ledamot i Finanskommittén.
Arbetstagarledamot.
Aktieinnehav: 7 612 B-aktier*

MONICA BERGSTRÖM
(44 år) Suppleant sedan 1998.
Arbetstagarledamot.
Aktieinnehav: 2 848 B-aktier*

ANNA GULDSTRAND
(41 år) Suppleant sedan 2004.
Arbetstagarledamot.
Aktieinnehav: 3 986 B-aktier

*Antal B-aktier inklusive innehav av B-aktier av närstående fysiska eller juridiska personer.
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ARNE LÖFVING
(52 år) Suppleant sedan 2003.
Arbetstagarledamot.
Aktieinnehav: 6 031 B-aktier*

Carl-Henric Svanberg är den enda
styrelseledamoten som också
ingår i Ericssons operativa ledning.
Ingen styrelseledamot har blivit
vald med anledning av avtal eller
överenskommelse med någon
större aktieägare, kund, leverantör
eller annan person.
Mer information om vår styrelse
finns på www.ericsson.com.
(Information på våra Internet-sidor
utgör inte del av detta dokument).

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Förvaltningsberättelsen innehåller en diskussion och analys av de
finansiella rapporterna och verksamhetens resultat. Denna rapport
innehåller också ”framtidsinriktad information” om framtida
marknadsförhållanden, strategier och förväntade resultat. Sådana
uttalanden bygger på antaganden och uppskattningar och är
förenade med risker och osäkerhetsfaktorer. Därför kan de faktiska
resultaten skilja sig väsentligt från dem som beskrivs eller antyds i
sådana framtidsinriktade uttalanden. För ytterligare information, se
”Framtidsinriktad information”.
Ord som ”Ericsson”, ”koncernen”, ”bolaget” och liknande uttryck
refererar alla till Telefonaktiebolaget LM Ericsson och dess
koncernföretag. Om inget annat anges gäller siffror inom parentes
förra året, d v s 2004.
Från och med den 1 januari 2005 tillämpar Ericsson de
internationella redovisningsstandarderna (IFRS), vilket krävs av alla
noterade företag inom EU. Jämförelseåret 2004 är områknat i
enlighet med IFRS. Moderbolaget tillämpar dock svenska
redovisningsprinciper i enlighet med svensk lag.

SAMMANFATTNING
Med en försäljning som ökade med 15 procent och ett resultat som
ökade med 37 procent utmärks bolagets resultat 2005 av lönsam tillväxt
och goda framsteg inom strategiskt viktiga områden. Ericsson levererade det första nätet för mobilt bredband, 3G/HSDPA, i kommersiellt
bruk. Ericsson är den första och enda leverantören med ett IMS-baserat tjänstelager i kommersiellt bruk. BT utsåg Ericsson till ensam leverantör av ”softswitching”-funktioner för sitt 21st Century Network i
Storbritannien. Dessa framgångar stärker Ericssons ledande ställning
inom ”nästa generations” nät.
Vår verksamhet professionella tjänster expanderade kraftigt med ett
antal fleråriga avtal om nätdriftstjänster, däribland de två största kontrakten i företagets historia. Majoriteten av alla 3G-telefoner som säljs
utanför Japan bygger på teknik som levereras av Ericsson Mobile Platforms. Även Ericssons joint venture Sony Ericsson Mobile Communications rapporterade stadiga framsteg och har nu uppnått positiv
ackumulerad vinst.
Förvärvet av Marconis optiska transmission, bredbandsaccess och
andra strategiska verksamheter förväntas förbättra företagets position
avsevärt inom dessa starka tillväxtområden. Vi har sammantaget stärkt
bolagets förmåga att dra nytta av flera tillväxtmöjligheter än dem som
finns på marknaden för mobilsystemutrustning.

MARKNAD OCH TRENDER
År 2005 var ett rekordår i fråga om ökning av antalet abonnenter: cirka
450 miljoner nya mobilabonnemang och nästan 800 miljoner mobiltelefoner såldes. Även nätutrustningsmarknaden hade en positiv utveckling under 2005, med en särskilt stark tillväxt inom mobilsystem, fast
bredbandsaccess och optisk transmission.
Förutom effekten av den tekniska utvecklingen var prissättningstrenderna på det hela taget ungefär desamma som föregående år och
konkurrensen var fortfarande särskilt hård när det gäller den strategiska prissättning som krävs för att vinna nya kontrakt. Inom kort förväntas ett antal större kontrakt för nya nätinstallationer ingås och pris-

konkurrensen förväntas bli allt hårdare under budgivningsprocessen.
Pris/prestandatrenden inom både mobiltelefoner och nätinfrastruktur
expanderar den möjliga marknaden väsentligt, vilket leder till ökade
volymer som mer än uppväger de lägre genomsnittliga försäljningspriserna.
Nya mobilabonnemang, främst på tillväxtmarknader, en ökande
mobilanvändning i nästan alla regioner och en ökad utbyggnad av 3Gnät drev på tillväxten på mobilsystemmarknaden. Det finns nu cirka 2
miljarder mobilabonnenter i hela världen och den globala abonnemangspenetrationen var vid årets slut 34 (27) procent. Vi förväntar oss
en ytterligare nettoökning om 1 miljard före decenniets slut, vilket kommer att leda till en betydande ökning av antalet initiala nätutbyggnader
och skapa möjligheter för nätinstallationstjänster och professionella
tjänster vid sidan om utbudet av mobilsystem.
Den totala trafiken i mobilnäten ökade med ungefär 30 procent under 2005, beroende på att antalet abonnenter ökade liksom den genomsnittliga användningstiden i minuter räknat (MOU, minutes of
use).
Västeuropa har bland de högsta penetrationssiffrorna på mobilmarknaden vad gäller abonnemang. Emellertid är användningen, i tid räknat,
i Västeuropa betydligt lägre än den globala genomsnittsanvändningen.
En ökad avgiftskonkurrens mellan operatörerna förväntas leda till att
mobilanvändningen i Västeuropa hamnar närmare det globala genomsnittet de närmaste åren, vilket kommer att kräva en fortsatt ökning av
mobilnätskapacitet.
Vid årets slut var 91 3G/WCDMA-nät i kommersiellt bruk, varav
Ericsson är leverantör till 49. Antalet abonnenter med WCDMA-abonnemang nästan tredubblades under 2005 och uppgår nu till mer än 47
miljoner. Nettoökningen av abonnemang förväntas öka snabbt när fler
3G-nät sätts i drift och när billigare telefoner blir tillgängliga.
Sammanslagningar av olika operatörer fortsätter att vara en viktig
trend på flera marknader. I Nordamerika ledde sammanslagningar av
operatörer till att investeringar i GSM/EDGE tillfälligt sjönk under 2004
och början av 2005 medan de inblandade företagen genomgick sin
integreringsprocess. I Latinamerika, där betydande sammanslag ningar
ägde rum fram till och med 2003, hade vi en exceptionellt stark tillväxt
för andra året i rad, särskilt bland operatörer som går över till GSMteknik. I Europa ser vi en ökning av expansioner över gränserna när
operatörerna där försöker uppnå intäktsökningar och stordriftsfördelar.
I andra regioner pågår operatörskonsolideringen då ett antal snabbt
växande pan-regionala operatörer växer fram.
Inom fasta nät överväger många operatörer att ställa om till en allIP-bredbandsmiljö (Internet Protocol). Detta kommer att möjliggöra
effektivare hantering av fast och mobil tal-, data- och bildkommunikation, förutom att skapa en plattform för konvergerade tjänster. Flera
operatörer har redan påbörjat en sådan uppgraderingsprocess och
många andra väntas snart följa efter. Även om vi tror att fastnätoperatörernas investeringsutgifter för nätutrustning totalt sett ökade något
2005, uppvisade vissa segment som är av grundläggande betydelse
för ”nästa generations” nät – optisk transmission, bredbandsaccess
och IMS/softswitch – en starkare tillväxt.
Utöver nätinstallations- och systemintegrationstjänster ökar möjligheterna att erbjuda operatörer nätdrifts- och hostingtjänster starkt.
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Marknaden för sådana nätdriftstjänster beräknas till USD 8 miljarder
2005 med goda tillväxtutsikter inför framtiden när operatörer inser vilka
konkurrensfördelar som kan uppnås om drift och andra icke strategiska verksamheter outsourcas. Särskilt mindre operatörer gynnas av
att få tillgång till tjänster och innehåll som går långt utöver vad de normalt skulle ha råd med, samtidigt som de minskar sina risker och förkortar den tid det tar för dem att nå ut på marknaden.

MÅL, STRATEGI OCH FINANSIELLA RESULTAT
Vårt främsta mål är att företaget ska kunna generera tillväxt och konkurrenskraftig lönsamhet som är hållbar på lång sikt. Ericssons strategi är
att vara förstahandsvalet för sina kunder, i synnerhet för världens ledande operatörer. Ericsson strävar efter att vara marknads- och teknikledande inom tillhandahållande och drift av nätinfrastruktur. Genom
att vara ledande på marknaden kan företaget dra nytta av sina ekonomiska skalfördelar för att ta fram förstklassiga produkter och tjänster
och därmed erbjuda kunderna konkurrensfördelar. När systemintegrationen kombineras med produkter för mobilplattformar samt mobiltelefoner genom Ericssons joint venture Sony Ericsson, utökas dessutom
omfattningen av Ericssons verksamhet till kompletta helhetslösningar.

Hur vi lyckats i förhållande till våra ekonomiska mål
Företaget har presterat i linje med sina finansiella mål, d v s att:
öka försäljningen åtminstone motsvarande marknadstillväxten,
uppnå branschledande rörelsemarginaler, det vill säga bättre än
huvudkonkurrenternas,
generera ett positivt kassaflöde före finansieringsverksamheter,
bibehålla kreditbetyget Investment Grade.

•
•
•
•

Försäljning
Koncernens försäljning ökade med 15 procent, främst på grund av ökad
försäljning inom systemsegmentet, som består av nätutrustning och
därtill hörande tjänster. Fluktuationer i valutakurserna hade en obetydlig effekt på den rapporterade försäljningen. Försäljningen inom mobilsystem steg till följd av att volymerna ökade. Global Services ökade sin
försäljning tack vare projekt inom nätuppbyggnad och professionella
tjänster. Baserat på Ericssons rapporterade försäljning i kombination
med offentliggjorda utfall och uppskattningar av försäljning för Ericssons huvudkonkurrenter, tror vi att marknaden för mobilsystem växte
med cirka 11 procent uttryckt i USD under 2005. Under denna period
ökade Ericssons försäljning av mobilsystem med 15 procent (mätt i
oförändrade valutakurser), vilket tyder på att Ericsson hade snabbare
tillväxt än marknaden.

Fakturering för tjänster ökade med 29 procent under 2005, vilket
avspeglade marknadens starka tillväxt och vår marknadsposition. Försäljningen inom professionella tjänster var särskilt uppmuntrande, då
bolaget fick ett antal kontrakt om nätdrift, däribland de största kontrakten i Ericssons historia.
Inom fasta nät fick Ericsson flera kontrakt för ”nästa generations”
konvergerade nät, däribland bredbandsaccess, IMS/softswitch- och
paketkopplingsprodukter. Vi är optimistiska beträffande tillväxtmöjligheterna för bredbandsaccess, optisk transmission och konvergerade
nät och ökar vår fokusering på dessa områden genom de delar av
Marconis verksamheter som vi förvärvar.
En positiv försäljningsutveckling inom mobilplattformar och kabelverksamheten (Network Technologies) var inte tillräckligt för att kompensera för lägre försäljning inom de övriga enheterna i Övriga verksamheter. Försäljningen gick ned med 4 procent och rörelseintäkterna
var SEK 1 miljard lägre främst på grund av förluster inom Enterprise
Systems, Microwave Systems och Power Modules. Rörelsemarginalen
inom Övriga verksamheter påverkades också negativt med cirka SEK
0,2 miljarder på grund av en engångsbetalning av skadestånd till följd
av avtalsbrott efter en skiljedom.
Under året tillkännagav vi 78 nya eller utökade kontrakt om leverans
av system och/eller tjänster till nätoperatörer världen över. Det kan
jämföras med 59 kontrakt under 2004 och 58 under 2003. Även om vi
inte rapporterar ramavtal som fasta order bekräftar dessa kundåtaganden vår starka orderstock som är den högsta på tre år.
Marginalutveckling och omkostnader
Vår målsättning är att Ericsson ska generera konkurrenskraftiga marginaler. Med branschledande rörelsemarginaler fortsatte företaget att
prestera på rekordnivå. De lägre bruttomarginalerna var främst en avspegling av en produktmix som har en väsentligt högre andel av tjänsteförsäljning. Rörelsemarginalen förbättrades genom strikt styrning av
rörelseomkostnaderna, särskilt försäljnings- och administrationskostnader.
Medan faktureringen ökade med 15 procent steg omkostnaderna
med bara 5 procent. Omkostnaderna mätt i procent av faktureringen
minskade från 30 procent år 2004 till 27 procent år 2005 till följd av
fortsatta effektivitetsförbättringar samt fortsatta fördelar till följd av de
kostnadssänkande åtgärder som slutfördes 2004.
Vi har för avsikt att företaget ska fortsätta att leverera en konkurrenskraftig vinst i framtiden, och måste samtidigt säkerställa en god
balans mellan kortsiktiga vinster och mer långsiktig tillväxt. Genom att
återinvestera en större del av vinsten i dag kommer Ericsson att vara
strategiskt positionerat att dra ökad nytta av flera möjligheter i framtiden.

FÖRSÄLJNING FÖRDELAT PÅ AFFÄRSSEGMENT OCH GEOGRAFISKA REGIONER 2005
Förändring
Övriga verk- Förändring
System
i procent
samheter
i procent
(MSEK)
Västeuropa
35 705
6%
6 235
-3%
Central- och Östeuropa, Mellanöstern och Afrika
38 781
21%
1 167
-23%
Asien och Oceanien
29 914
10%
1 512
8%
Nordamerika
18 773
27%
659
-9%
Latinamerika
18 813
33%
262
-26%
Totalt
141 986
17%
9 835
-6%
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Totalt
41 940
39 948
31 426
19 432
19 075
151 821

Förändring
i procent
5%
19%
10%
26%
32%
15%

Procent
av totalen
28%
26%
21%
13%
12%
100%

Övriga resultatposter
Andelen i JV och intresseföretags resultat före skatt var stabil med
fortsatt gott bidrag från Sony Ericsson Mobile Communications. Ericssons andel på 50 procent av deras resultat ökade från SEK 2,1 miljarder
år 2004 till SEK 2,3 miljarder. Sony Ericsson Mobile Communications
nådde också en betydelsefull milstolpe under året genom att uppvisa
en ackumulerad vinst som översteg den ackumulerade förlusten.
Den starka kassapositionen och återbetalning av skulder förbättrade finansnettot från SEK -0,5 miljarder 2004 till SEK 0,3 miljarder.
Resultatet efter finansiella poster var SEK 33,3 (26,2) miljarder.
Detta var en förbättring med SEK 7,2 miljarder i förhållande till försäljningsökningen på SEK 19,8 miljarder.
Årets resultat steg till SEK 24,3 (17,5) miljarder, hänförligt till moderbolagets aktieägare. Vinst per aktie efter utspädning steg till SEK 1,53
(1,11). Vinst per aktie efter utspädning enligt US GAAP var SEK 1,54
(0,91).

Investeringar
Vi följer kontinuerligt upp företagets investeringar för att bedöma om
justeringar är nödvändiga mot bakgrund av marknadsförhållanden och
andra ekonomiska faktorer. Investeringarna avsåg främst testutrustning
som används för att utveckla, tillverka och installera nätutrustning. De
ökade investeringarna från 2004 till 2005 behövdes huvudsakligen för
att stödja den snabbt växande serviceverksamheten. Investeringarna i
förhållande till försäljningen förväntas inte förändras avsevärt under
2006. Förutom de investeringar som nämns ovan finns åtaganden om
att betala av SEK 9,8 miljarder i skulder och SEK 16,8 miljarder för köp
av vissa tillgångar från Marconi. Med en nettokassa vid årets slut på
SEK 53,4 miljarder förväntar vi oss att företaget ska kunna finansiera
alla investeringar för 2006 med medel från rörelsen, utan ytterligare
lån.
Följande tabell sammanfattar årliga investeringar under 2001–
2005:

Balansräkning och kassaflöde
Kassan förstärktes och kapitalutnyttjandet förbättrades under 2005.
De totala tillgångarna var SEK 208,8 (186,2) miljarder vid årets slut,
vilket var en ökning med 12 procent jämfört med 2004. De största
posterna som bidrog till ökningen var högre kundfordringar och högre
varulager till följd av ökad affärsaktivitet.
Återbetalningar av långfristiga lån uppgick till SEK 0,9 miljarder. Pensionsskulder och pensionsavsättningar fonderades med SEK 8,3 miljarder genom inrättande av en pensionsstiftelse.
Nettokassan utvecklades positivt och överskottet av likvida medel
i förhållande till skulder steg från SEK 42,9 miljarder till SEK 53,4 miljarder. Eget kapital ökade till SEK 105,5 (81,5) miljarder och soliditeten
förbättrades till 50,5 (43,8) procent.
Avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) var 29 procent jämfört
med 26 procent 2004.

INVESTERINGAR 2001–2005
(Miljarder SEK)
2005
Investeringar
3,4
– varav i Sverige
1,0

Kassaflöde före finansiella investeringsaktiviteter
Kassaflödet före finansiella investeringsaktiviteter var SEK 11,3 (17,7)
miljarder, främst tack vare ett förbättrat resultat. SEK 8,3 miljarder användes till att finansiera den svenska pensionsstiftelsen och samtidigt
minska den motsvarande skulden i balansräkningen. Exklusive denna
post var kassaflödet före finansiella investeringsaktiviteter SEK 19,6
miljarder.Effekten på kassaflödet av omstruktureringsåtgärder uppgick
till SEK 2,0 (5,7) miljarder, där SEK 1,5 miljarder är hänförligt till omstruktureringsprogram som initierades 2001–2003.
Effektiviteten i rörelsekapitalet var fortfarande god under året, men
minskade jämfört med 2004. Detta berodde på den starka faktureringsökningen det här året för betydande installationsprojekt med långa
löptider på marknader med längre betalningsperioder. Ansträngningarna för att ytterligare förbättra kapitaleffektiviteten kommer att fortsätta, särskilt på varulagersidan.
EFFEKTIVITETSMÅTT FÖR RÖRELSEKAPITAL
Mål
Genomsnittlig kredittid (dagar)
<90
Lageromsättningshastighet
>5,5
Kreditdagar, leverantörer 1)
>45
1)

2005
81
5,0
52

2004
2,5
1,1

2003
1,8
1,1

2002
2,7
1,2

2001
8,7
3,8

Poster utanför balansräkningen
Den 31 december 2005 uppgick utestående kundfinansieringskrediter
som utfärdats av tredje part och garanterats av Ericsson till SEK 0,1
(0,6) miljarder. Se även Noter till koncernens bokslut – Not K21, Finansiell riskhantering och finansiella instrument.
Kreditbetyg
Både Moody’s och Standard & Poor’s (S&P) kreditvärderingsinstitut
höjde Ericssons kreditbetyg under 2005. Vid årets slut motsvarade
deras betyg på Ericssons kreditvärdighet Investment Grade, d v s Baa3
för Moody’s och BBB– för Standard & Poor’s.
ERICSSONS KREDITBETYG VID ÅRETS SLUT 2004–2005
2005
Moody’s
Baa3
Standard & Poor’s
BBB–

2004
Ba2
BB+

Forskning och utveckling
Ett starkt FoU-program är avgörande för att upprätthålla Ericssons
konkurrensförmåga och säkra framtida framgångar. Den största delen
av vår forskning och utveckling satsas på nätinfrastruktur för mobilkommunikation, vilket gör Ericssons program till ett av de största i branschen. Vi har ökat investeringarna inom strategiskt viktiga områden
som bredbandsaccess, kärnnät och tjänstelagret för fasta nät och mobilnät. Genom förvärvet av Marconi kommer vi att expandera FoU-investeringarna till optisk transmission och ytterligare stärka bredbandsaccess, softswitch/IMS och IP-routing.

2004
75
5,7
51

Kreditdagar, leverantörer: Leverantörsskulder genom kostnader för fakturerade
varor och tjänster multiplicerat med 365 dagar.
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FoU-PROGRAM
2005
24,5
16,1%
16 500
20 000

Kostnader (miljarder SEK)
I procent av fakturering
Anställda inom FoU per den 31 december
Patent

2004
23,4
17,7%
16 000
16 000

Under 2006 förväntas FoU-kostnaderna före effekterna av förvärvet av
Marconi att ligga på ungefär samma nivå i absoluta tal som 2005.

Förvärv/avyttringar, samarbetsavtal och joint ventures
Under 2005 rapporterade Sony Ericsson Mobile Communications AB
(SEMC) en kraftig ökning av försäljningen och antal sålda enheter. Tack
vare detta förbättrades resultatet före skatt under året. Det förbättrade
resultatet beror främst på fokuseringen på bild-, musik- och företagstelefoner, samtidigt som antalet billigare och attraktivt designade modeller ökade. SEMC:s ambition är att uppnå en fortsatt lönsam tillväxt
genom att ta tillvara de möjligheter som skapas tack vare kombination
av teknik från moderbolagen. Sony Ericssons resultat redovisas enligt
kapitalandelsmetoden, vilket innebär att ingen försäljning ingår i Ericssons redovisade fakturering. För mer information, se Noter till koncernens bokslut – Not K1, Väsentliga redovisningsprinciper.
SONY ERICSSONS RESULTAT 2004-2005

Antal sålda enheter (miljoner)
Försäljning (EUR miljoner)
Resultat före skatt
(EUR miljoner)
Resultat (EUR miljoner)
Ericssons andel av vinsten
(SEK miljarder)

2005
51,2
7 268

Föränding
2004 i procent
42,3
21%
6 525
11%

514
356

486
316

6%
13%

2,3

2,1

5%

SEMC satsade omkring USD 14 miljoner för att köpa en kontrollerande
ägarandel i Beijing Suohong Electronics Co, Ltd (BSE). Med denna
investering ökade SEMC:s andel från 10 procent till 74,5 procent och
den interna tillverkningskapaciteten stärktes. BSE kommer att slås samman med SEMC från och med första kvartalet 2006, vilket medför
smärre effekter på de rapporterade resultaten. Det lokala minoritetsägandet är oförändrat.
För mer information om transaktioner med SEMC, se även Noter till
koncernens bokslut – Not K30, Transaktioner med närstående.
Under 2004 gav Ericsson ett offentligt uppköpserbjudande att köpa
aktier i Ericsson S.p.A. i Italien och ökade därmed Ericssons ägande
till 93 procent. Första kvartalet 2005 genomfördes ett uppköpserbjudande för de resterande aktierna och därefter avregistrerades Ericsson
S.p.A. från Milanobörsen. Totalt betalades SEK 2,2 miljarder för aktierna, varav SEK 0,6 miljarder betalades under 2005.
Den 25 oktober 2005 offentliggjorde Ericsson en överenskommelse
med Marconi om att förvärva nyckeltillgångar inom Marconis telekommunikationsverksamhet i ett kontantbud på SEK 16,8 miljarder. Förvärvet stärker Ericssons ställning i det växande transmissionssegmentet
inom ”nästa generations” konvergerande nät. Ericssons kunder kommer
att dra fördel av detta förvärv eftersom fasta och mobila tjänster konvergerar.
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Ericsson förvärvar tillgångar som förväntas generera en fakturering
på cirka SEK 14,0 miljarder (GBP 1,0 miljarder) för 2005. Den förvärvade verksamheten hade per den sista september 2005 materiella tillgångar på SEK 1,4 miljarder (GBP 0,1 miljarder) netto. Återstoden av
kostnaden för förvärvet kommer huvudsakligen att hänföra sig till immateriella tillgångar (patent, varumärken etc). Förvärvet förväntas ha
en neutral effekt på vinst per aktie för 2006 och bidra positivt till vinst
per aktie från 2007.
Under 2005 gjordes flera mindre förvärv för att öka kapaciteten att
framför allt hantera den växande affärsverksamheten inom systemintegration. Företaget gjorde också två teknikförvärv, Netspira och Axxessit, för att utöka portföljen av systemprodukter. Inga väsentliga förvärv
eller avyttringar fullföljdes under 2003 eller 2004.

Väsentliga kontrakt och kontraktsenliga åtaganden
De främsta kontraktsenliga åtaganden sammanfattas i tabellen nedan.
Operationell leasing gäller främst kontors- och fabrikslokaler. Inköpsåtaganden omfattar i första hand outsourcad tillverkning, FoU och IS/ITtjänster samt komponenter till egen tillverkning. Förutom Marconiförvärvet har Ericsson de två senaste åren inte varit part i några
materiella kontrakt, annat än de som ingås som en normal del av verksamheten.
KONTRAKTSENLIGA ÅTAGANDEN 2005
Förfallostruktur
(MSEK)
Totalt
<1 år 1–3 år 3–5 år
Långfristiga skulder 1)
21 964
9 739
3 279
8 360
Leasingåtaganden 2)
2 697
199
389
324
Operationell leasing 2)
10 807
2 134
3 321
2 409
Övriga långfristiga
skulder
2 740
32
781
3
Inköpsåtaganden 3)
7 398
7 398
–
–
Åtaganden för
kundfinansiering1)
3 643
3 643
–
–
Totalt
49 249 23 145
7 770 11 096
1)

2)
3)

>5 år
586
1 785
2 943
1 924
–
–
7 238

Se även Noter till koncernens bokslut – Not K21, Finansiell riskhantering och
finansiella instrument.
Se även Noter till koncernens bokslut – Not K27, Leasing.
Inköpsåtaganden anges som bruttovärden före avdrag för relaterade reserver.

Viktiga bedömningar för redovisningsändamål
Upprättande av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper innefattar ofta bedömningar som görs av ledningen och/eller uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga och välgrundade. Om
emellertid andra antaganden eller uppskattningar används, kan detta
påverka företagets redovisade resultat. Det finns ett antal redovisningsprinciper som är föremål för sådana uppskattningar eller antaganden.
Se Noter till koncernens bokslut – Not K2, ”Viktiga bedömningar för
redovisningsändamål” för ytterligare information om de redovisningsprinciper som enligt vår uppfattning har störst inverkan på Ericssons
redovisade resultat och finansiella ställning.

BOLAGSSTYRNING
Även om Ericsson sedan länge haft interna policies och direktiv för hur
företagets verksamhet ska bedrivas, har vi anpassat vårt arbetssätt till
utvecklingen i Sverige och USA när det gäller rapportering, informationsgivning och andra krav för börsnoterade bolag, samt till lagändringar som t ex den nya Svensk kod för bolagsstyrning och den amerikanska Sarbanes-Oxley Act.
I enlighet med den nyligen införda svenska koden för bolagsstyrning
har en särskild Bolagsstyrningsrapport liksom en Internkontrollrapport
sammanställts. Inga tillägg eller undantag har gjorts vad gäller Ericssons
”Affärsetik och uppförandekod” för någon styrelseledamot eller högre
befattningshavare.

Den största valutaexponeringen är mot intäkter i USD och relaterade valutor och motsvarade 46 procent av faktureringen 2005. Med
en i övrigt oförändrad valutaexponering, netto, skulle effekten på rörelseresultatet av en förändring på +/–10 procent i USD/SEK-kursen
uppgå till SEK +/–3,3 (3,6) miljarder före kurssäkringar.
Ränterisker
Ericsson är exponerat för ränterisker på grund av att vissa balansräkningsposters marknadsvärde fluktuerar och på grund av förändringar
av räntekostnader och ränteintäkter. Med en oförändrad nettokassaposition på SEK 53,4 miljarder skulle den årliga effekten på finansnettot
av en varaktig ränteförändring på +/– 0,25 procentenheter uppgå till
omkring SEK +/– 135 miljoner.

RISKHANTERING
Risktagande är en naturlig del av varje affärsverksamhet. Det finns en
samordnad process för att hantera risker som går ut på att identifiera
dem, bedöma sannolikheten för att de inträffar samt uppskatta de potentiella följderna. Nästa steg är att vidta åtgärder för att minska eller
lindra riskexponeringen och begränsa potentiellt negativa följder.
Vi gör en grov indelning av riskerna i operativa risker och finansiella
risker. Vårt sätt att hantera risker drar nytta av storleken och mångfalden
av våra affärsaktiviteter och balanserar central samordning mot ett väl
definierat riskhanteringsansvar inom varje operativ enhet.

Operativ riskhantering
Riskhantering har integrerats i Ericsson Group Management System
och i affärsprocesserna. Ramverket för operativ riskhantering tillämpas
universellt på alla affärsaktiviteter och baseras på följande principer:
Varje risk ägs och hanteras av en operativ enhet som har ansvar för
tillsyn via styrkommittéer och koncernledningen.
Risker hanteras på tre nivåer: i strategiprocessen, när årliga mål
sätts upp och i den löpande verksamheten i samband med olika
transaktioner (offerter/kontrakt, förvärv, investeringar, produktutvecklingsprojekt etc.).
Gränser för godkännande är tydligt fastställda med eskalering enligt
en väl definierad delegering av bestämmanderätt.
En central säkerhets- och riskhanteringsenhet samordnar hanteringen av vissa risker, såsom affärsavbrott, informationssäkerhet/ITrisker och fysisk säkerhet samt försäkringsbara risker. Ett krishanteringsråd hanterar enstaka händelser av allvarlig karaktär.

•
•
•
•

Finansiell riskhantering
Vi har en etablerad policy som styr koncernens finansiella riskhantering
som hanteras av finansfunktionen inom moderbolaget och övervakas
av styrelsens Finanskommitté.
För mer information om mål, policy och strategier för finansiell riskhantering, se Noter till koncernens bokslut – Not K20, Räntebärande
avsättningar och skulder och Not K21, Finansiell riskhantering och finansiella instrument.

Kreditrisker i kundfordringar
Vid årets slut 2005 uppgick kundfordringarna till SEK 41,2 (32,6) miljarder, minus avsättningar på SEK 1,4 (1,8) miljarder. Förlängda betalningsvillkor för kundfordringar och förfallna fordringar granskas regelbundet
och avsättningar görs för att täcka eventuella förluster. Kreditförlusterna har historiskt sett varit obetydliga, främst på grund av att kundbasen huvudsakligen består av väl etablerade och ekonomiskt stabila
operatörer.
Kundfinansieringsrisker
Vid slutet av 2005 var bruttoexponeringen för kundfinansiering SEK 7,0
(8,9) miljarder, varav en procent var utanför balansräkningen. Latinamerika svarar för 58 (60) procent och återstoden är främst hänförlig
till Central- och Östeuropa, Mellanöstern och Afrika. Riskavsättningar
uppgår till 29 percent (32) av bruttoexponeringen.
I de flesta av kundfinansieringsavtalen täcks kreditrisker genom
säkerheter, vanligtvis i form av pantsatt utrustning, pantsättning av
vissa av låntagarens tillgångar och/eller pantsättning av företagets aktier. Avsättningar görs och kostnaderna rapporteras som en del av
försäljningsomkostnaderna.
Outnyttjade men utestående kundfinansieringsåtaganden uppgick
vid årets slut till SEK 3,6 (2,2) miljarder. Nya krediter beviljas endast
mycket selektivt och av strategiska skäl.
Finansiella kreditrisker
Finansiella instrument medför en risk att motparten inte har möjlighet
att fullgöra sina betalningsåtaganden. Alla derivattransaktioner omfattas av ISDA-avtal för att begränsa kreditrisken. Under 2005 uppstod
inga kreditförluster till följd av sådana instrument.
Likviditets- och refinansieringsrisker
Vi förväntar oss att företagets starka kassaposition kan tillgodose alla
kortsiktiga likviditetsbehov. Under 2005 har det inte förekommit några
väsentliga betalningsförsummelser beträffande amorteringar eller ränta, eller någon annan väsentlig försummelse beträffande Ericssons eller något av dess koncernföretags skuldsättning.

Valutarisker
Med betydande transaktionsvolymer i andra valutor än SEK har företaget en nettoexponering i flera valutor. Exponeringens varaktighet är
också betydande eftersom många kontrakt har långa ledtider mellan
beställning och leverans. Dessa valutarisker hanteras genom en rad
kurssäkringar för, i genomsnitt, de kommande 6–9 månaderna.
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ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE

Anställda

En effektiv hantering av sociala, miljörelaterade och geopolitiska frågor
kan göra det lättare att skapa varaktiga möjligheter till värdeskapande
och ge konkurrensfördelar. Ericsson stöder FN:s Global Compact och
dess tio vägledande principer. Vi ser dessa principer inte bara som en
förutsättning för en stark och långsiktig verksamhet, utan också som
vägledande principer i vårt dagliga arbete och ställer oss därför bakom
ansvarsfullt företagande för en hållbar ekonomisk tillväxt som gynnar
alla våra intressenter. Vårt åtagande gentemot våra anställda, kunder,
aktieägare och det globala världssamfundet understryks av det externa erkännandet av våra ansträngningar. Ericsson har än en gång
inkluderats i indexet FTSE4Good och Dow Jones Sustainability index,
och 2005 utnämndes vi till ”Technology Supersector leader” för DJSI
STOXX hållbarhetsindex.
Ericsson publicerar varje år en särskild hållbarhetsrapport, vanligtvis andra kvartalet, som innehåller utförlig information om ansvarsfullt
företagande och våra aktiviteter med anknytning till detta.

Varje år genomförs en undersökning bland de anställda för att mäta ett
humankapitalindex (HCI) och index för de anställdas upplevda delaktighet och möjlighet att påverka sin situation (EI). År 2005 deltog över 92
(90) procent av de anställda i undersökningen. Resultaten visar en
markant förbättring från förra året och båda indexen överträffar våra
mål. Både humankapitalindexet och indexet för de anställdas upplevda
delaktighet steg med 7 punkter. HCI mäter de anställdas bidrag när det
gäller att skapa mervärde för våra kunder och uppnå affärsmålen. EI
handlar om hur medarbetarna agerar på eget initiativ för att uppnå
bolagets mål.
Vid årets slut hade Ericsson 56 055 (50 534) anställda. De flesta av
nyanställningarna gjordes för att stödja den växande serviceverksamheten. Under året lämnade 2 377 anställda bolaget medan 7 898 nyanställdes. Se även Noter till koncernens bokslut – Not K29, Information
angående anställda, styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare.

Samhällsengagemang

Ersättningar till ledande befattningshavare

Vårt mål är att vara en ansvarsfull medlem av det globala samhället och
av de samhällen där företaget verkar. Medarbetarna uppmuntras och
ges möjlighet att ge ett positivt bidrag till samhället. Dessa bidrag är av
olika slag och bestäms av våra medarbetare utifrån lokala behov. De
kan till exempel handla om hälso- och sjukvård, socialt och humanitärt
bistånd, stipendier och annat utbildningsstöd, konst och kultur, miljö,
barnomsorg och många andra samhällsinsatser.
Ericsson Response är ett globalt initiativ för att snabbt kunna sätta
in specialister och kommunikationsutrustning var som helst i världen
för att lindra mänskligt lidande till följd av katastrofer. Ericsson Response bistår vid katastrofinsatser som görs av FN:s utvecklingsprogram (UNDP), Kontoret för samordning av humanitära frågor (OCHA)
och Internationella federationen för Röda Korset och Röda Halvmånen
(IFRC). Under 2005 gav Ericsson Response katastrofstöd i samband
med många naturkatastrofer över hela världen, däribland tsunamin i
Sydostasien, jordbävningar i Mellanöstern och orkaner i Nord- och
Sydamerika. Ericsson hjälper också till med återuppbyggnadsarbetet i
dessa områden.

När det gäller ersättning tar Kompensationskommittén även i fortsättningen hänsyn till debatten runt om i världen om chefers löner och
förmåner. Vi är säkra på att nuvarande policy och praxis när det gäller
godkännande, regeltillämpning och kontroll av ersättningar till högre
chefer inom Ericsson är lämplig och rimlig.
Den 31 december 2005 fanns inga utestående lån, och ej heller
några garantier utfärdade eller övertagna av Ericsson till förmån för
någon styrelseledamot eller någon i högsta ledningen.

Miljö och hälsa
Vi anser att företaget i allt väsentligt följer lagar och föreskrifter om
miljö, hälsa och säkerhet som gäller för dess verksamhet och affärsaktiviteter. Ericsson ger ut offentlig information om radiovågor och hälsa
samt stödjer oberoende forskning för att ytterligare öka kunskapen
inom detta område. Ericsson är för närvarande medfinansiär i mer än
40 olika pågående forskningsprojekt som rör elektromagnetiska fält,
radiovågor och hälsa. Statliga hälsomyndigheter och oberoende expertgrupper har granskat all tillgänglig forskning och har genomgående
dragit slutsatsen att den sammanlagda forskningen inte visar på några
hälsoeffekter av exponering för radiovågor från vare sig mobiltelefoner
eller radiobasstationer.
Från och med den 13 augusti 2005 följer Ericsson EU-direktivet om
hantering av elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE). Arbetet med att
säkerställa efterlevnad senast den 1 juli 2006 av EU-direktivet för minskning av farliga ämnen (RoHS) fortsätter.
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RÄTTSLIGA OCH SKATTERELATERADE TVISTER
Ericsson är tillsammans med de flesta andra företag inom mobilkommunikationsbranschen svarande i fem mål i USA där grupptalan har
väckts och där målsägarna hävdar att användning av mobiltelefoner
kan skada hälsan. Tre av dessa mål behandlas för närvarande i den
federala domstolen och övriga två behandlas i statsdomstolen i New
York respektive District of Columbia.
Ericsson är involverat i en rättstvist med det australiska företaget
QPSX i Australiens federala domstol. QPSX:s yrkande gäller ett påstått
avtalsbrott från Ericssons sida mot ett patent- och licensavtal. Ericsson
har bestridit yrkandet.
Atmel Corporation tilldömdes ett skadestånd på omkring USD 43,1
miljoner sedan International Centre for Dispute Resolution, International
Arbitration Tribunal fann Ericsson vara skyldigt till kontraktsbrott och
missbruk av affärshemligheter rörande Atmels egen AVR-mikrokontrollteknik. Denna stämning var ett resultat av vår omorganisation av affärssegmentet Telefoner, d v s bildandet av Ericssons joint venture Sony
Ericsson Mobile Communications och Ericsson Mobile Platforms. Vi
ansåg att den nya strukturen omfattades av vårt ursprungliga avtal med
Atmel. Ericsson Mobile Platforms använder inte längre denna teknik
och domstolens beslut kommer inte att påverka den fortsatta utvecklingen av någon av dessa enheters verksamheter.

Ericsson inkom med ett klagomål till Europeiska kommissionen med
en begäran om att kommissionen skulle utreda och stoppa Qualcomms
konkurrensbegränsande agerande vid beviljandet av licenser för standardtäckande patent för 3G-mobilteknik. Samtidigt inkom Broadcom,
NEC, Nokia, Panasonic Mobile Communications och Texas Instruments
med liknande klagomål i vilka de hävdade att Qualcomm bryter mot
EU:s konkurrenslagstiftning och inte fullgör de åtaganden som bolaget
har gjort inför internationella standardiseringsmyndigheter över hela
världen om att bevilja licenser för sin teknik på rättvisa, skäliga och
icke-diskriminerande villkor.
Ekobrottsmyndigheten har gjort ett tillägg till det åtal som man
väckte mot vissa anställda och tidigare anställda inom Ericsson för
försvårande av skattekontroll. Tilläggsåtalet handlar om den bokföringstekniska hanteringen av vissa betalningar från Ericsson till Bank Austria
under åren 1999 och 2000.
Mellan 2001 och början av 2005 underkände de svenska skattemyndigheterna avdrag gällande bolagsskatt som moderbolaget och
koncernföretagen Ericsson Telecom AB och Ericsson Radio Systems
AB (namnändrat till Ericsson AB) hade gjort med avseende på utbetalningar för försäljningskommission till säljagenter i vissa länder via
externa serviceföretag. Merparten av dessa skatter har betalats och
återstoden har reserverats.

STYRELSEN
Mer information om styrelsen och dess ledamöter, och om styrelsen
och dess kommittéer finns i Bolagsstyrningsrapport 2005.

Förändringar av styrelsen
Styrelsen väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet
av nästföljande bolagsstämma. Vid den ordinarie bolagsstämman den
6 april 2005 valdes Ulf J. Johansson som efterträdare till Lena Torell.
Sir Peter L. Bonfield, Sverker Martin-Löf, Nancy McKinstry, Eckhard
Pfeiffer och Carl-Henric Svanberg blev omvalda till styrelsen. Michael
Treschow omvaldes som styrelseordförande. Arne Mårtensson och
Marcus Wallenberg omvaldes som vice styrelseordförande.

Ersättningar till styrelseledamöter
Styrelseledamöter som ej är anställda i koncernen har inte erhållit någon
ersättning utöver arvode för styrelsearbete enligt Noter till koncernens
bokslut – Not K29, Information angående anställda, styrelsemedlemmar
och ledande befattningshavare. Ledamöter, eller deras suppleanter,
som är anställda inom koncernen, d v s VD och arbetstagarledamöter,
har inte erhållit något arvode eller andra förmåner utöver dem som är
förenade med anställningen, förutom ett litet arvode till styrelsens arbetstagarledamöter för varje styrelsemöte de deltager i.

MODERBOLAGET
Moderbolagets verksamhet utgörs huvudsakligen av koncernledningsoch holdingbolagsfunktioner samt, från och med den 1 januari 2005,
internbanksverksamhet som tidigare utfördes på kommissionsbasis av
Ericsson Treasury Services AB. Moderbolagets verksamhet omfattar
även kundkredithantering som utförs på kommissionsbasis av Ericsson
Credit AB.
Moderbolaget äger större delen av alla immateriella rättigheter och
förvaltar patentportföljen, däribland patentansökningar, licensiering och
korslicensiering av patent, samt försvarar patenten vid tvister.

Moderbolaget har 8 (11) filialer. Sammanlagt har koncernen 51 (45)
filialer och representationskontor.
Faktureringen för året uppgick till SEK 1,1 (2,6) miljarder och resultat
efter finansiella poster till SEK 14,0 (7,4) miljarder. 2005 utgjorde exporten 96 (98) procent av faktureringen. Inga koncernföretag ingick som
kunder i moderbolagets försäljning 2005 eller 2004. Av moderbolagets
totala inköp av varor och tjänster har 27 procent (21 procent 2004) gjorts
av koncernföretag. Vinsten påverkades positivt med SEK 6,8 miljarder
avseende avyttringar av aktier till ett koncernföretag.
Större förändringar i moderbolagets finansiella ställning för helåret
inkluderar ökade kort- och långfristiga fordringar på koncernföretag
med SEK 11,3 miljarder, ökade investeringar i koncernföretag med SEK
4,2 miljarder samt en minskning av övriga kortfristiga fordringar med
SEK 4,5 miljarder. Vid utgången av året uppgick kassa och kortfristiga
placeringar till SEK 75,0 (71,7) miljarder.
I enlighet med villkoren i Ericssons aktiesparplaner och optionsprogram såldes eller tilldelades under året 31 649 876 egna aktier till Ericssons anställda. Det nominella värdet av dessa aktier är SEK 31,6 miljoner och de utgör mindre än 1 procent av det totala aktiekapitalet.
Motsvarande redovisad ersättning uppgår till SEK 179,1 miljoner.
Innehavet av egna aktier uppgick den 31 december 2005 till 268
065 241 B-aktier. Det nominella värdet av dessa aktier är SEK 268,1
miljoner, och aktierna representerar 2 procent av det totala aktiekapitalet. Motsvarande anskaffningskostnad uppgår till SEK 596,5 miljoner.

HÄNDELSER EFTER BOKSLUTET
Förändringar i redovisningsprinciper för pensioner
från och med 2006
Från och med januari 2006 kommer Ericsson att förändra sin redovisning av aktuariella vinster och förluster i enlighet med de förändringar
som skett i IAS 19, Ersättningar till anställda. Nuvarande metod innebär
att aktuariella vinster och förluster, till den del de faller utanför 10%korridoren, amorteras över den genomsnittliga återstående tjänstgöringstiden för pensionsplanernas deltagare. Alla aktuariella vinster och
förluster kommer från och med 1 januari 2006, netto efter uppskjuten
skatt, att redovisas mot eget kapital i den period de uppstår. Tidigare
rapporteringsperioder kommer att omarbetas i enlighet med den nya
principen. Övergången till den nya principen gör att avsättningar för
ersättningar efter avslutad anställning ökar med netto cirka SEK 3,5
miljarder och upplupna kostnader för sociala avgifter med SEK 0,8
miljarder samt påverkar eget kapital med cirka SEK 3,1 miljarder, netto
per 1 januari 2006.

Förvärvet av Marconi
Marconis aktieägare och berörda myndigheter har godkänt affären som
avslutades den 23 januari 2006 med undantag av ett fåtal mindre koncernföretag. Den förvärvade verksamheten kommer att konsolideras i
Ericssons redovisning från och med det första kvartalet 2006.
Integrationsprocessen har börjat och Marconis produkter och lösningar planeras bli helt integrerade i Ericssons produktportfölj. Totalt
har cirka 6 660 före detta Marconianställda överförts till Ericsson i
januari 2006.
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FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Styrelsen föreslår att en utdelning om SEK 0,45 (0,25) per aktie utbetalas till aktieägare registrerade på avstämningsdagen den 13 april 2006
och att återstoden av fritt kapital behålles i bolaget. För moderbolagets
innehav av egna B-aktier utgår ingen utdelning.
Med antagandet att inga egna aktier kvarstår på avstämningsdagen
föreslår styrelsen att vinsten disponeras enligt nedan:
Belopp att utdelas till registrerade
aktieägare
Belopp att överföra i ny räkning

SEK 7 259 516 405
SEK 21 709 793 259

Styrelsen har också tagit hänsyn till bolagets och koncernens ställning i övrigt. Styrelsen har därvid tagit hänsyn till kända förhållanden
som kan ha betydelse för bolagets ekonomiska ställning. Exempel på
sådana förhållanden är förvärvet av vissa verksamheter från Marconi
samt återbetalning av lån under 2006.
Den föreslagna utdelningen begränsar inte bolagets investeringsförmåga eller likviditetsbehov.
Sammanfattningsvis bedömer styrelsen att den föreslagna utdelningen är väl avvägd med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och
risker samt bolagets och koncernens kapitalbehov.

STYRELSENS FÖRSÄKRAN
Totalt fritt eget kapital i moderbolaget

SEK 28 969 309 664

Till grund för sitt förslag till utdelning har styrelsen enligt 18 kap. 4 §
aktiebolagslagen bedömt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet, ekonomiska ställning i övrigt samt förmåga att på sikt
infria sina åtaganden. Bolagets soliditet uppgår enligt årsredovisningen
till 50,5 % och nettokassan till 53,4 miljarder kronor.

I enlighet med punkt 3.6.2 i den svenska koden för bolagsstyrning
försäkrar härmed styrelsen och verkställande direktören att, såvitt de
känner till, årsredovisningen är upprättad i överensstämmelse med god
redovisningssed för aktiemarknadsbolag, att lämnade uppgifter stämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av bolaget som
skapats av årsredovisningen.

Stockholm den 24 februari 2006
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
Org. no. 556016-0680
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Arne Mårtensson
Vice ordförande

Michael Treschow
Ordförande

Marcus Wallenberg
Vice ordförande

Nancy McKinstry
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Per Lindh

Torbjörn Nyman
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Verkställande direktör och koncernchef
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING
Januari-december MSEK
Fakturering
Kostnader för fakturerade varor och tjänster
Bruttomarginal

2005
151 821
–82 369
69 452

2004
131 972
–70 864
61 108

Forskning och utveckling samt övriga tekniska kostnader
Försäljnings- och administrationskostnader
Omkostnader

–24 454
–16 800
–41 254

–23 421
–15 921
–39 342

Övriga rörelseintäkter
Andelar i joint ventures och intresseföretags resultat
Rörelseresultat

2 491
2 395
33 084

2 617
2 323
26 706

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

2 653
–2 402
33 335

3 541
–4 081
26 166

Skatter
Årets resultat

–8 875
24 460

–8 330
17 836

Varav:
Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare
Årets resultat hänförligt till minoritet

24 315
145

17 539
297

Övrig information
Medelantal aktier före utspädning (miljoner)
Vinst per aktie före utspädning (SEK)
Vinst per aktie efter utspädning (SEK)

15 843
1,53
1,53

15 829
1,11
1,11

K O N C E R N E N S R E S U LTAT R Ä K N I N G
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
31 december, MSEK
TILLGÅNGAR
Långfristiga tillgångar
Immateriella tillgångar
Balanserade utvecklingskostnader
Goodwill
Övrigt
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar
Kapitalandelar i joint ventures och intresseföretag
Aktier och andelar
Långfristig kundfinansiering
Övriga långfristiga fordringar
Uppskjutna skattefordringar
Kortfristiga tillgångar
Varulager
Finansiella tillgångar
Kundfordringar
Kortfristig kundfinansiering
Övriga kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och likvida medel
Summa tillgångar
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
Minoritetsintressen i koncernföretag
Långfristiga skulder
Ersättningar efter avslutad anställning
Övriga långfristiga avsättningar
Uppskjutna skatteskulder
Långfristig upplåning
Övriga långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Kortfristiga avsättningar
Kortfristig upplåning
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder 1)
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
1)

Varav räntebärande avsättningar och skulder 28 094 (33 643).
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2005

2004

6 161
7 362
939

8 091
5 766
748

6 966

5 845

6 313
805
1 322
3 514
17 294
50 676

4 155
543
2 150
1 236
20 766
49 300

19 208

14 003

41 242
3 624
12 574

32 644
1 446
12 239

39 767
41 738
158 153
208 829

46 142
30 412
136 886
186 186

104 677
850
105 527

80 445
1 057
81 502

3 125
904
391
14 185
2 740
21 345

10 087
1 146
421
21 837
1 856
35 347

17 764
10 784
12 584
40 825
81 957
208 829

23 632
1 719
10 988
32 998
69 337
186 186

549
1 708

7 985
1 014

KASSAFLÖDESANALYS
FÖR KONCERNEN
2005

2004

24 315

17 539

10 845
35 160

10 490
28 029

–3 668
–641
–5 874
–15 574
7 266
16 669

–3 432
–65
–1 403
–1 990
1 340
22 479

Investeringsaktiviteter
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av byggnader mark och inventarier
Förvärv/försäljning av aktier och andelar netto
Balanserade utvecklingskostnader
Nettotillskott från minoriteter
Övriga investeringsverksamheter
Kassaflöde från investeringsaktiviteter inom rörelsen

–3 365
362
–957
–1 174
20
–230
–5 344

–2 452
358
–1 549
–1 146
71
–70
–4 788

Kassaflöde före finansiella investeringsaktiviteter

11 325

17 691

Kortfristiga placeringar
Kassaflöde från investeringsaktiviteter

6 375
1 031

–26 050
–30 838

Kassaflöde före finansieringsaktiviteter

17 700

–8 359

Finansieringsaktiviteter
Förändrignar av kortfristiga lån netto
Upptagande av andra långfristiga lån
Amortering av långfristiga lån
Försäljning/återköp av egna aktier
Betald utdelning
Kassaflöde från finansieringsaktiviteter

–1 216
93
–947
117
–4 133
–6 086

–1 502
870
–13 649
15
–292
–14 558

Omräkningsdifferenser i likvida medel
Förändring av likvida medel

–288
11 326

214
–22 703

Likvida medel vid årets början

30 412

53 115

Likvida medel vid årets slut

41 738

30 412

Januari–december MSEK
RÖRELSEN
Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare
Icke likviditetspåverkande poster

Förändringar i rörelsens nettotillgångar
Varulager
Kort- och långfristig kundfinansiering
Kundfordringar
Avsättningar och ersättningar efter avslutad anställning
Övriga rörelsetillgångar och -skulder netto
Kassaflöde från rörelsen

K A S S A F L Ö D E S A N A LY S F Ö R K O N C E R N E N
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VÅR AKTIE
BÖRSHANDEL

AKTIEÄGARE

Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier). B-aktien
noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i
form av American Depositary Shares (ADS) på NASDAQ i USA under
symbolen ERICY. En ADS representerar 10 B-aktier.
Under 2005 omsattes cirka 43 (62) miljarder aktier. Av dessa omsattes cirka 73 (74) procent på Stockholmsbörsen, 16 (15) procent på
NASDAQ och 11 (11) procent på Londonbörsen. Handeln i Ericssonaktien på Stockholmsbörsen minskade med cirka 31 procent och på
NASDAQ-börsen med cirka 31 procent jämfört med 2004.
Under 2005 upptogs Ericsson i Dow Jones STOXX Sustainability
Index.

Den 31 december 2005 var 869 861 aktieägare registrerade av Värdepapperscentralen (VPC). Enligt Citibank så fanns det vid samma tidpunkt 119 361 288 ADS (American Depositary Shares) utestående.
Antalet direktregistrerade aktieägare på NASDAQ var 6 298. Den största
delen av alla ADS är förvaltarregistrerade och den 31 december 2005
fanns det 224 696 konton.
Vid årsskiftet ägdes totalt cirka 81 (80) procent av Ericssons aktier
av svenska och internationella institutioner.

DE TIO STÖRSTA ÄGARLÄNDERNA

KURSUTVECKLING
Marknadsvärdet för Ericsson ökade med omkring 29 procent under
2005 och uppgick vid årets slut till cirka SEK 441 miljarder (343 miljarder
2004). Under 2005 ökade Stockholmsbörsens OMX SPI index med
cirka 31 procent, NASDAQ-börsens ”telecom index” minskade med
cirka 7 procent och NASDAQ-börsens ”composite index” ökade med
cirka 2 procent.

AKTIEKAPITALET
Aktiekapitalet i Ericsson uppgick den 31 december 2005 till SEK
16 132 258 678 (16 132 258 678), fördelat på 16 132 258 678 aktier.
Det nominella värdet på aktien är SEK 1,00. Aktierna var per 31 december 2005 fördelade på 1 308 779 918 (1 308 779 918) A-aktier, som
vardera ger en röst, samt 14 823 478 760 (14 823 478 760) B-aktier
med en tiondels röst vardera. En handelspost på Stockholmsbörsen
är 1000 aktier. Den 31 december 2005 ägde Ericsson 268 065 241
egna B-aktier.
Inga C-aktier, med en tusendels röst vardera, är utestående.
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KURSUTVECKLING PÅ STOCKHOLMSBÖRSEN
2003–2005

Enligt SIS Ägarservice AB, 31 december 2005.
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2004

2005

31 december
2005
2004
54,1%
53,7%
26,5%
26,9%
4,3%
4,7%
3,8%
4,1%
1,8%
1,7%
1,1%
1,2%
1,1%
0,9%
0,9%
–
0,9%
0,9%
0,9%
0,8%
0,6%
–
4,0%
4,1%

Procent av kapital
Sverige
USA
Storbritannien
Luxemburg
Schweiz
Tyskland
Frankrike
Nederländerna
Belgien
Danmark
Japan
Övriga länder
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AKTIEÄGARINFORMATION
Årsstämma hålls måndagen den 10 april 2006 kl 15.00 i Globen, ingång
från Globentorget, Stockholm.
Endast de aktieägare, som är införda i den utskrift av aktieboken
som görs av VPC AB tisdagen den 4 april 2006, har rätt att efter anmälan deltaga i årsstämman. Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste tillfälligt införas i aktieboken för att ha rätt att efter
anmälan deltaga i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren
härom i god tid före tisdagen den 4 april 2006, då införingen skall vara
gjord. Observera att förfarandet också gäller aktieägare som utnyttjar
banks aktieägardepå och/eller handlar via internet. Uppgifterna som
lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast
för årsstämman 2006.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE I ÅRSSTÄMMAN
Aktieägare, som önskar deltaga i årstämman, skall senast tisdagen den
4 april 2006 kl 16:00 anmäla detta till bolaget
via Ericssons websida www.ericsson.com/investors,
per telefon: 08–775 01 99 mellan kl 10.00 och 16.00,
per fax: 08–775 80 18 eller skriftligen till:
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Group Function Legal Affairs
Box 47021
100 74 Stockholm

BEHÖRIGHETSHANDLINGAR
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia
av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Dokumenten
får inte vara äldre än ett år. För att underlätta inpasseringen vid stämman
bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast
fredagen den 7 april 2006.

UTDELNING
Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att besluta om en utdelning
för 2005 av SEK 0,45 per aktie och att torsdagen den 13 april 2006 ska
vara avstämningsdag för utdelning.

EKONOMISK INFORMATION FRÅN ERICSSON
Delårsrapport januari–mars 2006
• 21
april 2006
Delårsrapport
• 21 juli 2006 januari–juni 2006
januari–september 2006
• 19Delårsrapport
oktober 2006
Helårsrapport januari–december 2006
• januari/februari
2007
Årsredovisning
2006
• mars 2007

Årsredovisningar och rapporter kan laddas ner eller beställas via Internet på adressen: www.ericsson.com/se/investerare, eller beställas via
e-post.
För tryckta publikationer, kontakta:
Strömberg Distribution i Huddinge AB
SE–120 88 Stockholm
Telefon: 08 - 449 89 57
E-post: ericsson@strd.se

Kontaktinformation:
Investerarrelationer för Europa, Mellanöstern, Afrika, Asien
och Oceanien:
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
SE–164 83 Stockholm
Telefon: 08–719 0000
E-post: investor.relations.se@ericsson.com
Investerarrelationer för Nord- och Sydamerika:
Ericsson
The Grace Building
1114 Ave of the Americas, Suite #3410
New York, NY 10036
USA
Telefon: +1 212 685 4030
E-post: investor.relations@ericsson.com

ADRESSÄNDRING
Aktieägare som ändrat namn, adress eller kontonummer, bör snarast
anmäla förändringen till sin VP-kontoförande bank eller förvaltare. Särskild blankett för anmälan tillhandahålles av bankerna.

A K T I E Ä G A R I N F O R M AT I O N

39

ORDLISTA
2G Första generationens digitala mobilsystem inkluderar
TDMA, GSM, CDMA One och
PDC.
3G Tredje generationens mobilsystem, inkluderar EDGE,
CDMA 2000, TD-SCDMA och
WCDMA.
ATM (Asynchronous Transfer
Mode) En kommunikationsstandard för överföring och
hantering av paketkopplade
höghastighetsnät.
Det digitala gapet Ett uttryck
som används för att beskriva
skillnaden mellan människor
som har tillgång till – och möjlighet att använda – nya informations- och kommunikationsverktyg, och människor som
inte har det.
DSL access Samlingsnamn för
olika tekniker som medger
bredbandig kommunikation via
vanliga fasta telelinjer, exempelvis ADSL (Asymmetrical Digital
Subscriber Line).

EDGE En tredje generationens
mobilstandard, utvecklad som
en kapacitetsökning av GSM
till att klara stora datamängder
i hastigheter på upp till 384
kilobit per sekund.
Ethernet En nätverksstandard
för datakommunikation.
GPRS (General Packet Radio
Service) En paketkopplingsteknik som tillåter GSM-nät att
hantera mobil datakommunikation i hastigheter på upp till 128
kilobit per sekund, exempelvis
för Internetanslutning. Kallas
ofta 2,5G.
GSM (Global System for Mobile
Communication) Från början
skapad som en pan-europeisk
standard för digital mobilkommunikation och är nu världens
mest använda mobilteknik.

HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) Vidareutveckling av WCDMA, och som
gör mobilt bredband möjligt.
En abonnent kan ladda ner filer
till sin 3G-utrustning med hastigheter på flera Megabit per
sekund.
IMS (IP Multimedia Subsystem)
Standard för röst- och multimediatjänster över mobilnät
och fasta nät som baseras
på IP-teknik.
IP (Internet Protocol) Ett standardiserat kommunikationsprotokoll som bestämmer hur information färdas mellan Internets
olika delar.
Nätdriftstjänster Operatören
överlåter driften av nätet och/
eller hosting av tjänster.
Nästa generations nät
De konvergerade IP-baserade
näten.

Paketkoppling En metod att
sända data i nätet där individuella paket accepteras av nätet
och levereras till sin destination.
Metoden används för Internet
och kommer på sikt att ersätta
traditionell kretskoppling.
Penetration Antal abonnemang dividerat med befolkningens storlek inom ett geografiskt
område.
Softswitch Ett programvarubaserat system för samtalsstyrning. Softswitch binder
ihop IP-telefoni med den kretskopplade delen av nätet.
Tillväxtmarknad Ett land med
BNP per capita som ligger under
Världsbankens medelvärde, och
där mobilpenetrationen är lägre
än 60 procent.
WCDMA (Wideband Code
Division Multiple Access)
En tredje generationens mobilteknik som utnyttjar koddelningsteknik över ett brett
frekvensspektrum. WCDMA
bygger på samma kärnnät
som GSM.

OSÄKERHET OM FRAMTIDEN
Detta dokument innehåller information som är framåtblickande, såsom utsagor om förväntningar, antaganden om framtida marknadsförhållanden, prognoser eller andra beskrivningar av framtida händelser. Ord och uttryck såsom ”tror”, ”förväntar oss”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”planerar” och liknande uttryck, samt motsatsen därav, är avsedda att
identifiera sådana utsagor. Även om vi tror att de förväntningar som återspeglas i dessa och andra framåtblickande uttalanden är rimliga, kan vi inte garantera att dessa förväntningar kommer att förverkligas, och den verkliga utvecklingen kan komma att avvika avsevärt från dessa förväntningar. Vi åtar oss inget ansvar för att offentligt uppdatera
eller revidera dessa framåtblickande uttalanden, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller andra orsaker, annat än om så krävs av lagstiftning eller börsregler.
Ericsson är utsatt för risker både vad gäller vår bransch och vårt företag. Dessa risker kan medföra att det faktiska resultatet eller den verkliga utvecklingen kan avvika avsevärt från våra
prognoser eller framåtblickande uttalanden. De risker som här avses inkluderar bland annat förändrade förhållanden i telekommunikationsbranschen, politisk, företagslagslednings- och
ekonomisk utveckling samt ändrade regelverk på våra marknader, vår förmåga att utveckla och genomdriva en framgångsrik strategi, olika finansiella risker såsom ränteförändringar
och valutakursändringar, en försämring av vår marknadsposition, våra kunders struktur och finansiella styrka, vår kreditvärdering, risker i produktutveckling, leveranssvårigheter och
vår förmåga att rekrytera och behålla kvalificerad arbetskraft.

HÄR FÅR DU VETA MERA:

Projektledning Ericsson Investor Relations

Vår website: www.ericsson.com
Vår aktie: www.ericsson.com/se/investerare
Våra lösningar: www.ericsson.com/solutions
Våra tjänster: www.ericsson.com/services
Våra framgångar: www.ericsson.com/successstories

Design och produktion Publicis Stockholm och Paues Media
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DE STÖRSTA KONTRAKTEN I VÅR 129-ÅRIGA HISTORIA
Ericsson skriver flerårsavtal med 3 om att sköta driften av
deras nät i Italien och Storbritannien, ett avtal som täcker mer
än åtta miljoner abonnenter.
ENSAM LEVERANTÖR AV ”HJÄRNAN”
I ”NÄSTA GENERATIONS” NÄT
Ericsson Softswitch väljs för att spela en nyckelroll
i utvecklingen av BT:s 21st Century Network.

och en erfarenhet som gör

ERICSSON INUTI
Ericssons 3G/WCDMA-plattformar finns nu i fler än 15 miljoner
mobiltelefoner – vår marknadsandel gör oss branschledande.

Förvärvet av Marconi stärker Ericssons ställning
på de växande marknaderna för optisk transmission
och bredbandsaccess.
ERICSSON LEVERERAR MULTIMEDIAINNEHÅLL TILL
OPERATÖRER OCH ANVÄNDARE
Ericsson ingick distributionsavtal med ledande skivbolag och
Napster för att förbättra tillgängligheten av mobil musik.
Vi lanserade också en applikation för mobil TV som gör det
möjligt att använda interaktiv TV i olika mobila enheter.

20
VÅR VERKSAMHET KAN GÖRA VÄRLDEN BÄTTRE
22
MED SIKTE PÅ FRAMTIDEN
23
KONCERNLEDNINGEN

* Reviderade avsnitt

så sätt hjälper vi till att förbät-

Under 2005 installerade Ericsson HSDPA i 21 nät i 17 länder
i Asien, Mellanöstern, Afrika, Europa och Nordamerika.
Här ingår världens första kommersiella HSDPA-lansering
för Cingular i USA.
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att kommunicera bättre. På

DET FÖRSTA MOBILA BREDBANDSNÄTET (HSDPA)
I KOMMERSIELL DRIFT

TEKNIKPORTFÖLJEN VÄXER

17
SONY ERICSSON – VÅR LÄNK TILL ANVÄNDARNA

människor runt om i världen

tra livskvaliteten och öka pro-

39
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16
VÅR MARKNADSPOSITION

Ericsson gör det möjligt för

duktiviteten. Vi har en position
oss väl rustade att stötta våra
kunder för att göra det möjligt
för alla människor att kommunicera.”
Carl-Henric Svanberg
VD och koncernchef

ERICSSON ÅRSREDOVISNING I SAMMANDRAG 2005

INNEHÅLL
Kommunikation
är ett grundläggande
mänskligt behov.
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