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Möjlighet
Bredbandsrevolutionen har precis börjat. Avancerade
applikationer och innovativa tjänster ökar behovet av nät med
högre hastighet och högre kapacitet, som kan göra vår
vision om en kommunikationsintensiv värld till verklighet.

Resultat
Vid årets slut hade Ericsson installerat totalt 46 bred
bandsnät med hög hastighet (HSPA) på fem kontinenter
och därmed gjort bredband till en naturlig del av livet
för människor över hela världen.
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All-IP
En gemensam IP-infrastruktur
som kan hantera alla nättjänster, inkl.
fast kommunikation och mobilkommunikation, för röst och datatjänster
samt videotjänster såsom TV.
ATM
(Asynchronous Transfer Mode)
En kommunikationsstandard för
överföring i, och hantering av,
paketkopplade höghastighetsnät.
Bredband
En tillräckligt hög överföringshastighet, i data- eller telenätet, för att
överföra multimediatjänster.
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 fasta telelinjer, exempelvis
IP-DSL, ADSL och VDSL.

*Kapitel som täcks av Revisionsberättelsen

EDGE
En tredje generationens mobilstandard, utvecklad som en
kapacitetsökning av GSM för att
klara stora datamängder i hastig
heter på upp till 250 kbps.
GPRS
(General Packet Radio Service)
En paketkopplingsteknik som til�låter GSM-nät att hantera mobil
datakommunikation i hastigheter
på upp till 115 kbps, exempelvis för
Internetanslutning. Kallas ofta 2,5G.
GSM
(Global System for Mobile Communication) Standard för digital mobilkommunikation, världens mest
använda mobilteknik.
HSPA
(High Speed Packet Access)
Vidareutveckling av 3G/WCDMA,
som gör mobilt bredband möjligt.
En abonnent kan ladda ner filer till
sin 3G-utrustning med hastigheter
på flera Mbps.
IMS
(IP Multimedia Subsystem)
Standard för röst- och multimediatjänster över mobilnät och fasta nät
som baseras på IP-teknik.
IP
Ett standardiserat kommunikations
protokoll som bestämmer hur
information färdas mellan Internets
olika delar.

IPTV
(IP Television) En teknik som ger
digital TV via fast bredbandsaccess.
LTE
(Long-Term Evolution) kallas den
standard för vidareutvecklingen av
mobilteknik bortom dagens HSPAteknik. Standarden är under
utveckling och kommer att stödja
hastigheter över 100 Mbps.
MBMS
(Multimedia Broadcast Multicast
Service) En broadcast- och multicast-teknik för att sända TV över
mobil bredbandsaccess.
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. Binder ihop
IP-telefoni med den kretskopplade
delen av nätet.

TD-SCDMA
En 3G-teknik som utvecklas i Kina.
Tillväxtmarknad
Ett land med BNP per capita som
ligger under Världsbankens medelvärde, och där mobilpenetrationen
är lägre än 60 procent.
WAP
(Wireless Access Protocol) En
standard som definierar hur kommunikationen mellan Internet och
mobiltelefoner skall gå till via ett
mobilt nät.
WCDMA
(Wideband Code Division
Multiple Access) En tredje generationens mobilteknik som utnyttjar
koddelningsteknik över ett brett
frekvensspektrum. WCDMA bygger
på samma kärnnät som GSM.
WiMAX
(Worldwide Interoperability for
Microwave Access) En accessteknik för trådlöst bredband som
används framför allt som alternativ
till kabel eller DSL.
WLAN
En bredbandsteknik för överföring
inom ett begränsat område (t. ex.
på flygplatser, hotell).
WLL
(Wireless Local Loop) Access för
trådlös kommunikation vad gäller
traditionella telefonitjänster och
Internet via bredband till användaren. Det finns flera system och
tekniker för WLL.

Osäkerhet om framtiden
Årliga publikationer
Ericssons Årsredovisning är avsedd att på ett korrekt sätt beskriva Ericssons
verksamhet och finansiella resultat under 2006. I denna publikation ingår en
Bolagsstyrningsrapport.
Ericssons Årsredovisning i Sammandrag är ett utdrag ur den kompletta rapporten.
Vi ger ut en separat ”Corporate Responsibility Report”. Ett sammandrag finns på
sidan 22 i detta dokument.
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driving change

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.

Vår hemsida www.ericsson.com uppdateras regelbundet och innehåller information
om bolaget, samt nedladdningsbara versioner av ovan nämnda rapporter.
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Vår hemsida: www.ericsson.com
Vår aktie: www.ericsson.com/investors
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Det här är Ericsson

Varför investera i Ericsson?

Ericsson grundades 1876 och är en ledande leverantör av

Världsledande leverantör

kommunikationsnät med tillhörande tjänster och av teknik-

Vi är en ledande leverantör av system och tjänster till de flesta

plattformar för mobiltelefoner. Genom vårt joint venture

av världens största operatörer av fasta nät och mobilnät. Vår

Sony Ericsson är vi också en av de ledande leverantörerna

historia präglas av innovativt tänkande, och med vårt bransch-

av mobiltelefoner. Vår erfarenhet av att bygga nät i fler än 175

ledande FoU-program kan vi fokusera på att driva öppna

länder ger oss unika insikter om både kunder och användare

standarder och vara först på marknaden med nya lösningar.

och vår breda portfölj av telekomlösningar och patent ger oss
betydande konkurrensfördelar. Tillsammans med våra kunder
och samarbetspartners strävar vi mot att vidga gränserna
för telekommunikation till fördel för alla överallt.

Vår vision
Vår vision är att vara den drivande kraften i en kommunikationsintensiv värld.
Det innebär en värld där alla människor när som helst kan
använda röst, data, bilder och video för att utbyta idéer och
information – var de än befinner sig.

Goda finansiella resultat
År 2006 är det tredje året i rad som vi visar god försäljningstillväxt och branschledande rörelsemarginal. Kassaflöde
före finansiella investeringsaktiviteter var -2,6 miljarder SEK.
Exklusive större förvärv/avyttringar genererade vi emellertid
ett hälsosamt kassaflöde från rörelsen på 12,2 miljarder SEK.
Utdelningen har ökat de senaste två åren och styrelsen har
föreslagit en ytterligare ökning på 11 procent för 2006.

Långsiktig tillväxt
Vi ökar våra marknadsandelar inom både fasta nät och mobil
nät samt inom tjänsteområdet. Våra professionella tjänster
visar synnerligen stark tillväxt och genererar en avkastning
på sysselsatt kapital som ligger en bra bit över genomsnittet
för bolaget. Vi förväntar oss dessutom att vårt joint venture
Sony Ericsson, vår branschledande patentportfölj och vår nyetablerade affärsenhet Multimedia kommer att lämna ökande
positiva bidrag till vårt totala finansiella resultat.
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Finansiella nyckeltal

			
MSEK
2006
Fakturering
Rörelseresultat
– rörelsemarginal
Årets resultat
Vinst per aktie efter utspädning, SEK
Utdelning per aktie, SEK

Förändring
från 2005

20052)

2004 3)

2003 4)

20024)

fakturering:
God tillväxt, främst från
mobilnät, professionella
tjänster och från Marconi
tillkomna lösningar.

177 783		 17,1%	151 821	131 972	117 738	145 773
35 828		
8,3%
33 084
26 706
-11 239
-21 299
20,2% 		
21,8%
20,2%
-9,5%
-14,6%
26 436		
8,1%
24 460	17 836
-10 844
-19 013
1,65		
7,8%	1,53	1,11	
-0,69
-1,51
0,50 1)
11,1%
0,45
0,25
0
0

ställning vid årets slut, MSEK
Summa tillgångar
Rörelsekapital
Sysselsatt kapital
Eget kapital
Räntebärande skulder och ersättningar
till anställda (efter avslutad anställning)
Nettokassa

214 940
82 926
142 447
120 113
21 552
40 728

årets resultat:
26,4 miljarder SEK är den
högsta i Ericssons historia.

2,7%
209 336	186 186	182 372
209 113
-3,8%
86 184
69 268
58 873
73 026
6,8%	133 332	115 144	108 989	137 539
18,2%	101 622
80 445
60 481	
73 607
-30,2%
30 860
33 643
46 209
61 463
-19,6%

50 645

42 911	

26 998

24,4%		
25,6%
25,5%	11,1%
-1,9%
23,7%
26,7%
24,2%
-16,2%
-26,7%
27,4%
28,7%
26,4%
-5,9%
-11,3%
56,2%
49,0%
43,8%
34,4%
36,4%
1,3
	1,2	1,2	1,0	1,0
5,1
5,0
5,7
6,1	
5,1
3,9
4,1	
4,1	
3,4
3,0

statistiska uppgifter, årets slut
Antal anställda
– totalt
– varav i Sverige
Export från Sverige, MSEK

63 781
19 094
98 694

13,8%
-9,8%
5,1%

56 055
21 178
93 879

50 534
21 296
86 510

51 583
24 408
72 966

FAKTURERING
(miljarder SEK)

utdelning:
Den föreslagna utdelningen
på SEK 0,50 är dubbelt så
stor som utdelningen för
2004.

4 751

nyckeltal
Ebitda
Avkastning på eget kapital
Avkastning på sysselsatt kapital
Soliditet
Omsättningshastighet i sysselsatt kapital
Omsättningshastighet i lager
Omsättningshastighet i kundfordringar

våra 10 största marknader 2006
% av total försäljning

rörelsemarginal:
En branschledande
rörelsemarginal speglar
skalfördelar och Operational
Excellence.

nettokassa:
Det strategiska förvärvet av
Marconis tillgångar har
reducerat nettokassan.

1)	2006, styrelsens förslag.
2)	Ericsson har från den
1 januari 2006 infört den
nya optionen i IAS 19.
Motsvarande omräkning
har gjorts för 2005.
3)	År 2004 har omräknats
i enlighet med IFRS.
4)	2002 och 2003 har inte
omräknats. Skillnaderna
hänförs främst till
balanserade utvecklingskostnader, goodwill och
pensioner.

64 621
30 241
86 695

Fakturering per region 2006
Ericssons fakturering (miljarder SEK)
och förändring (%) under året
Västeuropa

177,8
151,8

145,8
132,0

8

51,9

50,3

15,9
-18%
16,5

43,2

117,7

7
6

+24%

6
5
4

4

4
3

Central- och
Östeuropa,
Mellanöstern
och Afrika

3

+23%

+42%

-14%

US
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MILSTOLPAR 2006

Vi fick kontrakt på att bygga nya mobil

Vår 3G-lösning (WCDMA/HSPA) valdes av

nät i många länder i Asien, Afrika och

ledande operatörer runt om i världen, som

Mellanöstern, och miljontals människor

t. ex. eMobile och Softbank (Japan), AT&T och

kan nu använda telefon för första gången.

T-Mobile (USA) och Telstra (Australien).

Operatörer av fasta nät väljer i allt

Vi utökade vårt försprång

större omfattning våra lösningar för

inom tjänsteområdet och

bredbandsaccess och optisk trans

har nu support för nät med

mission, t ex T-Com och Telefonica.

en miljard användare.

Vi tog 23 nya IMS-kontrakt (IP Multimedia

Vodafone Group utsåg oss

Subsystem) för fasta nät och mobilnät och är

till Supplier of the Year

branschledare med sex nya IMS-nät satta i

och valde oss som första-

kommersiell drift under 2006.

handsleverantör av IMS.

Vi installerade vår miljonte

Vår lösning för fast bredbands-

mikrovågslänk, MINI-LINK, som

access (VDSL2) fick utmärkelsen

används för att överföra trafik

Best Access Technology vid

både i fasta nät och mobilnät.

Broadband World Forum 2006.

Vi överträffade årets mål

Förvärvet och den framgångs

att minska ledtiderna

rika integreringen av Marconi

för FoU med ytterligare

stärkte ytterligare våra möjligheter

20 procent.

att leverera helhetslösningar.
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KÄRA AKTIEÄGARE,
År 2006 skedde stora förändringar – ett år som gjorde det

ring är en av våra viktigaste styrkor och har gjort Ericsson till

möjligt för oss att dels ta vara på befintliga möjligheter, dels

en drivande kraft bakom branschens utveckling under 130 år.

öppna dörren till helt nya. Med en försäljningsökning på
17 procent överträffade vi branschen och utökade vår ledande
position inom system och tjänster.

Kommunikationsvärlden drivs av konsumenternas krav
på mobilitet och bredband. Idag finns det 2,7 miljarder mobil
abonnemang i världen – en siffra som inom några år förväntas
stiga till fyra miljarder, med störst ökning på tillväxtmarknader.

Förändring skapar möjligheter

Eftersom de flesta av dessa marknader har begränsad till-

Vår marknadsledande ställning och våra stordriftsfördelar har

gång till fasta nät, kommer många av de nya abonnenterna att

bidragit till det ökade antalet sammanslagningar bland våra

använda sig av mobilnät när de för första gången ger sig ut

största konkurrenter. Vi tror att det är en bra utveckling, eftersom

på Internet. Vi installerade nästan hälften av alla HSPA-nät för

den på sikt kommer att leda till färre men starkare konkurrenter

mobilt bredband, som sattes i kommersiell drift under 2006

och en sundare marknad. Även våra kunders behov förändras

och gjorde det möjligt för våra kunder att lansera en helt ny

när de nu i större utsträckning också börjar införa helt IP-

generation mobildatatjänster. Vad gäller dessa nät betjänar de

baserade nät och bredband med hög hastighet. Vår senaste

det stora flertalet användare av HSPA. Kombinationen av snabb

omorganisation och våra förvärv av Marconi under 2006 och

abonnenttillväxt, ökad användning och nya applikationer – som

Redback Networks under 2007, har ytterligare ökat våra möjlig

att surfa på Internet, ladda ner musik och se på mobil TV –

heter att uppfylla nya behov hos världens ledande operatörer.

kommer att kräva kontinuerliga investeringar av operatörerna

Vår förmåga att leda telekomindustrin genom tider av föränd-

för att förbättra täckning, kapacitet och funktionalitet.

Antalet B-aktier
(och A-aktier, där så
förekommer), inkluderar
aktieinnehav av när
stående fysiska eller
juridiska personer.

Torbjörn Nilsson

Henry Sténson

Senior Vice President och
chef för koncernfunktion
Strategy & Product
Management (t o m
31 december 2006)

Senior Vice President,
informationsdirektör
och chef för
koncernfunktion
Communications

Född: 1953
Aktieinnehav:
69 541 B-aktier



B r ev f r å n vå r V D

Marita Hellberg
Senior Vice President,
personaldirektör och chef
för koncernfunktion
Human Resources
& Organization
Född: 1955
Aktieinnehav:
47 091 B-aktier

Född: 1955
Aktieinnehav:
42 574 B-aktier

Carl Olof Blomqvist

Vice VD och chef för
affärsenhet Access

Senior Vice President,
chefsjurist och chef för
koncernfunktion
Legal Affairs

Född: 1958

Född: 1951

Aktieinnehav:
229 522 B-aktier

Aktieinnehav:
6 080 A-aktier
46 491 B-aktier

Kurt Jofs

Joakim Westh
Senior Vice President och
chef för koncernfunktion
Operational Excellence
Född: 1961
Aktieinnehav:
124 886 B-aktier

Den drivande kraften i en kommunikationsintensiv värld

kunders behov, har vi skapat en miljö som är inriktad på att

Genom att hjälpa operatörer att utöka sina mobilnät och fasta

vi ska kunna hjälpa våra kunder bättre än någon annan. Inom

nät, så att de kan nå ut till fler människor, hjälper vi också till

Ericsson finns en enorm samlad kompetens – jag är stolt över

att förbättra livskvalitet, stimulera socio-ekonomisk utveckling

våra medarbetare och det jobb vi gör över hela världen. När

och skapa ömsesidig förståelse. Genom att utveckla och

vi nu lämnar 2006 och går in i 2007, ser jag entusiastiskt på

förbättra näten, och genom att ta fram nya multimediatjänster

framtiden för telekommunikation och på branschens betydelse

till marknaden, skapar vi också en värld där alla människor,

för den globala utvecklingen. Att leverera den teknik och de

när som helst, kan nå information och underhållning och kan

tjänster som berikar livet för miljarder människor över hela

kommunicera med varandra – var de än befinner sig. Samtidigt

världen… vilket fantastiskt företag att jobba för!

lanserar vårt joint venture Sony Ericsson attraktiva mobil
telefoner med mängder av funktioner som gör det lätt att
använda dessa tjänster.

Vår strävan mot Operational Excellence
Våra framgångar skulle inte ha varit möjliga utan vårt fokus på
Operational Excellence. Genom att identifiera de bästa metoCarl-Henric Svanberg

derna inom nyckelområden i vår verksamhet, och genom att
sträva efter att arbeta smartare och att bättre förstå våra

Carl-Henric
Svanberg
VD och koncernchef
Född: 1952
Aktieinnehav:
15 683 577 B-aktier

Bert Nordberg
Vice VD och chef
för koncernfunktion
Sales & Marketing
Född: 1956
Aktieinnehav:
43 817 B-aktier

Karl-Henrik
Sundström
Vice VD, finanschef och
chef för koncernfunktion
Finance
Född: 1960
Aktieinnehav:
34 230 B-aktier

VD och koncernchef

Sivert Bergman
Håkan Eriksson
Senior Vice President,
teknisk direktör och
chef för koncernfunktion
Research & Development
Född: 1961

Senior Vice President
och chef för affärsenhet
Broadband Networks
Född: 1946
Aktieinnehav:
7 260 B-aktier

Hans Vestberg
Björn Olsson
Vice VD och chef för
affärsenhet Systems
Född: 1956
Aktieinnehav:
40 176 B-aktier

Vice VD och chef
för affärsenhet
Global Services
Född: 1965
Aktieinnehav:
27 364 B-aktier

Aktieinnehav:
22 980 B-aktier
B r ev f r å n vå r V D



VÅRT AFFÄRSFOKUS 2006

1

Nå ut till fler

Ericsson levererade kommunikationslösningar som
når fler människor i fler delar av världen än någonsin
tidigare. Vi installerade nät på landsbygden och
ökade kapaciteten på många tillväxtmarknader över
hela världen. Antalet abonnemang i världen ökade

2

Öka hastighet
och kapacitet

Våra lösningar för fast och mobilt bredband förbättrar nätens
hastighet och kapacitet avsevärt. Denna nätutveckling höjer
servicekvaliteten och gör att operatörerna kan lansera nya
datatjänster till sina abonnenter. På mobilsidan levererade vi
46 av alla de 96 3G-nät med hög hastighet (3G/HSPA) som
lanserats. När det gäller fasta nät, levererade vi IP-DSL-nät till
fler än 100 kunder vilket placerade Ericsson bland de främsta
leverantörerna av bredbandsaccess runt om i världen 2006.

med hela 500 miljoner och landade på 2,7 miljarder vid
årets slut. Med våra kostnadseffektiva och utbyggbara
lösningar, som kräver färre radiobasstationer med
bibehållen prestanda kan vi hjälpa våra kunder att
minska sina driftskostnader och nå nya användare
som tidigare saknade täckning.

Möjligheter i en konvergerande värld
Många av världens ledande operatörer har börjat konvergera

stora erfarenhet av att integrera och driva nät, gör Ericsson till

sina fasta nät och mobilnät till ett nät. Det finns många fördelar

en idealisk partner för operatörer som vill ha hjälp att, på ett

med konvergens: för operatörerna minskar kostnaderna och

tillförlitligt och kostnadseffektivt sätt, utveckla sina nät till att

det går snabbare att få ut nya tjänster till marknaden; för konsu

rymma olika tekniska lösningar.

menten blir det lättare att nå innehåll och applikationer och därmed
få en rikare upplevelse. Det här skapar i sin tur nya möjligheter

Samma tjänster i alla enheter

för leverantörer, till exempel Ericsson, med specialistkunskap

IP Multimedia Subsystem (IMS) är nyckeln som gör att abon-

inom både den mobila och fasta världen.

nenten kan nå samma innehåll och tjänster från en rad olika

Under 2006, kompletterade vi vår etablerade tätposition inom
mobilitet genom att stärka vår portfölj inom fasta nät. Vårt tekniska ledarskap, globala närvaro, konsumentförståelse och vår
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enheter. Vi är världens största leverantör av IMS – med 34
kontrakt för kommersiell drift och fler än 70 i testdrift.

3

Förbereda
för framtiden

4

Utöka rollen

Vi hjälper operatörer att utveckla sina verksamheter genom
att ta fram innovativa erbjudanden och genom att sänka
deras driftskostnader. Vi tar också på oss en utökad roll
som integrationsansvarig och partner för driftstjänster. Våra

I och med introduktionen av bredbandsaccess kan

24 000 servicetekniker i mer än 140 länder, står för lokal

abonnenterna använda en stor mängd olika multimedia-

kompetens och global expertis inom konsultverksamhet,

applikationer. Men för att hantera den här trafiken måste

nätutbyggnad, systemintegration, driftstjänster, utbildning

många operatörer även se över sina kärnnät. Under

och support. Under 2006 hade vi dygnet-runt-support för

2006 tog Ericsson en tätposition i att hjälpa operatörer

nät med sammanlagt en miljard abonnenter.

förbereda för helt IP-baserade nät genom att installera
softswitch, IMS och lösningar för optisk överföring och
överföring via mikrovågslänk. Via Ericsson Mobility World
arbetade vi också med olika partners för att ta fram nytt
multimediainnehåll för användning i mobilnäten.

En imponerande kundbas
Vi har fler än 600 kunder i över 175 länder, inklusive de

Erövra nya affärer

största mobiloperatörerna i Europa, Nordamerika, Sydamerika,

Vi fortsatte att både expandera vår marknad och ta mark-

Asien, Mellanöstern och Afrika. Vi har alla världens tio största

nadsandelar under året. Vi skrev 48 nya eller utökade kontrakt

operatörer som kunder – tillsammans representerar de nästan

för leverans av nätutrustning och/eller tjänster. Tack vare

50 procent av världens alla mobilabonnemang.

nyligen gjorda förvärv utökar vi vårt produktutbud och kan
därmed attrahera nya kunder och skapa mervärde för våra

Mångfald minskar risken

befintliga kunder.

Våra olika kundkategorier och bredden i vårt totala erbjudande,
innebär att ingen kund står för mer än 7 procent av vår försäljning under året. Under 2006 var försäljningen jämnt fördelad
mellan tillväxtmarknader och utvecklade marknader.

Vå r t a ffä r sf o kus 2 0 0 6



Möjlighet
Vår kund Telstra i Australien ville snabbt förse hela landet med
tillförlitligt mobilt bredband.

Resultat
Ericsson arbetade tillsammans med Telstra och installerade
mobilt bredband (3G/HSPA) på bara tio månader, den snabbaste
utrullningen någonsin. Detta höghastighetsnät når 98 procent av
befolkningen och hjälper dem att få tillgång till – bland annat –
sjukvård och utbildning.


k a p i te l r u b r i k

ERICSSONS STYRKA

1

Våra långsiktiga
kundrelationer

På de flesta av våra marknader har vi funnits i över 100 år och byggt starka, långsiktiga relationer med världens ledande

operatörer. Det är kombinationen av vår storskalighet, våra helhetslösningar och vår lokala närvaro på varje betydande
marknad som gör att vi är en pålitlig partner som kostnadseffektivt kan leverera lösningar och support till många olika
kunder. Eftersom operatörerna oftare väljer att ha nära samarbete med färre leverantörer, är vår starka portfölj av pro
dukter och tjänster, våra anställdas engagemang – tillsammans med det förtroende vi byggt upp under decennier – nyckeln
till vår framtida framgång.

2

Vår världsledande teknik

Ericsson har blivit känt för sitt nytänkande och sin världsledande teknik genom att vi under åren utvecklat öppna standarder

och tagit fram tillförlitliga och kostnadseffektiva systemlösningar. Vårt tidiga engagemang i att skapa ny teknik gör
att vi ofta är först på marknaden med nya lösningar – en tydlig konkurrensfördel för de operatörer som väljer oss som
huvudleverantör. I vår portfölj med över 22 000 patent finns en rad lösningar för både fast och mobil teknik, till exempel
GSM och WCDMA – standarder som används av mer än 80 procent av världens mobilabonnenter.

3

Vårt fokus på
Operational Excellence

Vårt uppdrag – att på bästa möjliga sätt hjälpa våra kunder, operatörerna, att utvecklas – kräver enkla och effektiva
processer som konsekvent levererar produkter och tjänster med hög kvalitet till låg ägandekostnad. Detta kombinerat
med våra grundläggande värderingar – professionalism, respekt och uthållighet – är centralt för vårt sätt att arbeta.
De tre senaste åren har vårt fokus på Operational Excellence möjliggjort en ökad försäljning utan motsvarande ökning
av omkostnaderna. Dessutom reducerade vi under 2006 ledtiderna inom FoU med mer än 20 procent. Därför kan vi
lansera produkter på marknaden snabbare än någonsin och till en lägre kostnad.

e r i c ss o n s st y r k a



VÅRA PRODUKTER OCH TJÄNSTER
Segmentet Systems:
Mobilnät och fasta nät

Kärnnät för IP (Växlar, routrar, kontroll och transport)
Övergången till Internet Protocol (IP) börjar i kärnnätet. Våra
lösningar för kärnnät innehåller branschledande softswitch,
IP-infrastruktur, IMS, media gateways och mikrovågs- och

Mobilaccess

optiska transportlösningar för kostnadseffektiv hantering av

Ericsson är störst i världen inom mobilnät för 2G (GSM) och

röst- och datatrafik. Med förvärvet av Redback Networks

3G (WCDMA/HSPA). Och nu – genom att installera vår skal-

stärks vår produktportfölj inom IP ytterligare.

bara lösning Ericsson Expander för att täcka nya områden
– kan operatörerna få lönsamhet även där användarna inte

Multimediatjänster och applikationer

spenderar så mycket pengar, genom att totalkostnaden blir

Ett bredbandsnät med IP-kärnnät ger operatörerna näs-

minst 30 procent lägre.

tan allt de behöver för att kunna leverera multimediatjänster.

Över 40 procent av de operatörer som börjat rulla ut mobilt

De sista pusselbitarna är multimediaapplikationer och enhe-

bredband har valt Ericssons WCDMA/HSPA radionät. Utveck-

ter (mobiltelefoner, PC etc.) som tilltalar abonnenterna, ökar

lingen från GSM till HSPA betyder att sådant som förut tog

användningen och skapar intäkter.
Inom fast kommunikation har multimediaapplikationer och

flera minuter att genomföra – som att till exempel ladda ner en

innehåll länge funnits i överflöd. Nu har operatörerna bör-

låt – nu går på bara några sekunder. GSM och WCDMA/HSPA
har gemensamt kärnnät, vilket betyder att investeringar kan

jat lansera attraktiva tjänster även för mobilanvändarna. Vår

bibehållas när operatörerna går från röstbaserat nät till multi-

förmåga att förstå behoven som finns hos konsumenter och

medianät. Vi arbetar också aktivt för att ta fram standarder för

företag – och våra relationer med alla partners som skapar

den långsiktiga vidareutvecklingen av 3G (Long Term

innehåll och applikationer – gör att vi kan leverera sådana lös-

Evolution, LTE), något som ytterligare kommer att förbättra

ningar och skapa framtidens multimedia för mobilanvändare.

den totala upplevelsen för konsumenten.

Fungerande helhetslösningar

Fast bredbandsaccess

Med Sony Ericssons avancerade multimediatelefoner, våra

Genom förvärvet av Marconi stärkte vi vårt erbjudande när det

teknikplattformar för mobiltelefoner samt vårt globala service-

gäller IP-DSL för fiber- och kopparbaserad bredbandsaccess.

team, blir vårt helhetserbjudande komplett. Genom att se till

Att utöka vårt erbjudande inom fast bredband var ett viktigt

att alla delar i kommunikationskedjan – telefonen, access och

steg för oss, för att stärka våra möjligheter att hjälpa de ope-

kärnnät, applikationer och tjänster – fungerar ihop, skapar vi

ratörer som börjar integrera sina mobilnät och fasta nät.

ett kraftfullt erbjudande till våra kunder.

12,0
Fakturering mobilnät
(miljarder SEK)

Fakturering inom segmentet Systems
per affärsaktivitet.

Fakturering fasta nät
(miljarder SEK)

123,4

112,6
Mobilnät

Fasta nät

Professionella tjänster

82,1

7%

150

Vå r a p r o dukte r o c h tj ä n ste r

4,6
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2004

2005

19%
2003
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8,0

98,2

74%

120

2004

2005

2006

2003
12
10
8

90

2006

det konvergerade nätet

TJÄNSTER

MULTIMEDIATJÄNSTER &
APPLIKATIONER

MOBIL

ANVÄNDARE

SWITCHING/
ROUTING

SWITCHING/
ROUTING

KONTROLL

TILL
INTERNET
OCH
ANDRA NÄT

FAST
TRANSPORT

ACCESS

KÄRNNÄT

ACCESS

KÄRNNÄTET

Mobil: Radiobasstationer kopplar ihop
användare med mobilnätet.

Switching/Routing: Routrar, media gateways
och AXE-växlar kopplar ihop röst- och
bredbandstrafik mellan användare och
multimediatjänster.

Fast: AXE-produkter står för traditionella
rösttjänster. DSL- (Digital Subscriber
Line) och “fiber till hemmet”-lösningar
kopplar ihop användare med det fasta
eller konvergerade nätet.

Kontroll: Softswitch och IMS kontrollerar
trafikflödet mellan användare och hanterar
det stora utbudet av tjänster som finns i nätet.
Softswitch och IP Multimedia Subsystem (IMS)
är “hjärnorna” i nätet.
Transport: Optisk- och mikrovågstransmission
kopplar ihop alla delar av nätet och möjliggör
höghastighetstransport av röst och data.

MULTIMEDIATJÄNSTER OCH
APPLIKATIONER
Exempel:
- e-post
- Internet
- Musik
- Mobil-TV och IP-TV
- MMS för att dela video, bilder etc.
- Positioneringstjänster
- Supportsystem för till exempel
betalnings- och faktureringstjänster

Vå r a p r o dukte r o c h tj ä n ste r
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Våra produkter och tjänster forts.

Tjänster som andel av faktureringen
inom segmentet Systems

Tjänster
Genom att outsourca delar av sin verksamhet till Ericsson, kan

2006

32%

operatörer fokusera på sin kärnverksamhet – att öka antalet
kunder, ge dem bra service och göra det så bra att kunderna
stannar kvar. Vi insåg tidigt den strategiska betydelsen av tjänster och i slutet av 1990-talet skapade vi som första leverantör en
affärsenhet för detta område. Idag är vi branschledande med
24 000 medarbetare i 140 länder. Genom vår erfarenhet, kunskap
och storlek gör vi allt vi kan för att våra kunders affärer ska växa.

Professionella tjänster

2005

28%

Driftstjänster

Vi kan på ett effektivt sätt driva och sköta mobilnät och fasta
nät till en förutsägbar kostnad. Vi kan dessutom – i egenskap av
ledande leverantör av lösningar för “hosting” – hjälpa operatörer
att snabbt, enkelt och kostnadseffektivt lansera multimediatjänster. Vi är branschledare när det gäller driftstjänster och
sammanlagt betjänar vi mer än 100 miljoner abonnenter.
2004

25%

Systemintegration

Operatörer kan minimera sina risker genom att låta Ericsson
integrera utrustning från olika leverantörer, svara för introduktion
av ny teknik, och utveckla och integrera nya lösningar. Fler och
fler operatörer som står inför krävande teknikskiften eller introduktioner av multimediatjänster ber oss vara huvudansvariga för
integrationen.
Konsulttjänster och utbildning

IP- och bredbandsutvecklingen gör att teknik och affärsmodeller blir
alltmer komplexa. Därför tar många kunder hjälp av våra konsulFakturering tjänster
(miljarder SEK)

ter när de ska välja tekniska lösningar, när de vill hitta lönsamma
53,7
21,3

Kundsupport

40,2
15,4
31,1
11,0

multimediatjänster och när de vill utbilda sina medarbetare.

En viktig del i vårt serviceprogram är att ha erfarna medarbetare
32,3

tillgängliga för våra kunder dygnet runt. Med vår hjälp kan de
maximera effektiviteten i sin verksamhet. De ökar driftsäkerhe-

24,9
20,1

ten i sina nät och sänker sina totala kostader.

Nätinstallation
2004

2005

2006

Nätinstallation
Professionella tjänster
P. g. a. avrundning kan summan av delarna
i en stapel avvika från totalsumman.
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Vår förmåga att effektivt installera nät ger oss betydande försäljning. Under 2006 höjde vi ribban när det gäller effektivitet:
på bara tio månader lanserade vi världens, geografiskt största
nationella HSPA-nät åt Telstra i Australien.

Ericssons avancerade Network
Operations Centers (NOC) har en
nyckelroll när det gäller att hantera
den dagliga verksamheten åt
många kunder – både när det gäller
nät och “hosting” av innehåll och
applikationer. Sju globala NOC:s
levererar driftstjänster på lokal nivå åt
operatörer och företag.

Segmentet Other Operations
Ericsson har även en rad andra viktiga och kompletterande tekniska lösningar. Enheterna inom
Other Operations är små, men strategiskt betydelsefulla.

Ericsson Mobile Platforms är en ledande leverantör av teknikplattformar (GSM/GPRS,
EDGE och WCDMA/HSPA) för mobiltelefoner och PC-kort. Under 2006 såldes mer än 17 miljoner 3G/WCDMA-telefoner
utrustade med vår teknik. Vi licensierar ut dessa plattformar till 19 mobiltelefontillverkare vilket gör att de kan lansera
nya produkter snabbare och med lägre teknisk risk.

Ericsson Network Technologies (Kabel) är en ledande leverantör av kopparoch fiberkabel för telekom- och kraftnät.

Ericsson Enterprise levererar kommunikationssystem och tjänster för företag, myndigheter och
utbildningsinstitutioner, för att de lätt ska ha tillgång till sina applikationer och tjänster från många olika platser.

Ericsson Power Modules är en ledande leverantör av DC/DC-omvandlare och regulatorer,
i första hand till kommunikationsindustrin.

Ericsson Microwave Systems såldes till Saab AB under september 2006.
Vå r a p r o dukte r o c h tj ä n ste r
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ETT REKORDÅR FÖR
SONY ERICSSON
3G telefoner

Sony Ericsson Mobile Communications är ett 50/50 joint venture
som kombinerar Ericssons ledande tekniska kunnande med

Några av Sony Ericssons mest sålda WCDMA-telefoner under

Sonys expertis inom konsumentelektronik. Ett kraftfullt part-

2006 var K800, K610 och W850. Framgången med dessa 3G-

nerskap som levererar innovativa produkter och ger oss en

modeller med uppskattad design och mängder av funktioner

värdefull länk till konsumenten.

har gjort att Sony Ericsson kunnat ta en nära nog dubbelt så
stor marknadsandel inom 3G som på den totala marknaden.

Ett rekordår

Detta är lovande inför framtiden eftersom 3G-telefoner förvän-

Under 2006 firade Sony Ericsson Mobile Communications

tas representera en mycket större del av marknaden under

sitt femårsjubileum med att leverera ett rekordresultat: antal

kommande år.

levererade mobiltelefoner ökade med 46 procent, faktureringen
ökade med 51 procent och vinsten mer än fördubblades.

Att ta andelar på en växande marknad

Framgången för detta joint venture kan delvis tillskrivas en

Sony Ericssons förmåga att differentiera sig genom attraktiva

bredare produktportfölj, med bland annat lanseringen av

och funktionsrika telefoner gör att de kan gå in i 2007 med full

kameramobilen Cyber-shotTM med 3,2 megapixlar och flera

kraft. Sony Ericssons exklusiva modeller är populära och har

olika modeller av musiktelefonen Walkman .

skapat varumärkeskännedom över hela produktlinjen, något

®

som gjort att Sony Ericsson blivit ett favoritmärke för allt fler.

En komplett produktportfölj

Med mer än 980 miljoner sålda mobiltelefoner i hela bran-

Även om det var Sony Ericssons multimediamobil Cyber-shotTM

schen under 2006 och en marknad som förväntas överskrida

och Walkman®-modellerna som fick mest uppmärksamhet

miljardgränsen under 2007, är Sony Ericsson väl rustade att

under året, lanserades sammanlagt mer än 75 nya mobiltele-

dra fördel av den fortsatta tillväxten.

foner, inklusive ett stort antal bas - och mellanklassmodeller.
De senaste åren har Sony Ericsson utvecklats till en komplett

Cyber-shot™ är ett varumärke tillhörande Sony Corporation
WALKMAN ® är ett registrerat varumärke tillhörande Sony Corporation

leverantör och detta avspeglas i ökningen av deras marknads

1 298

andelar under 2006.

Antal levererade enheter (miljoner)

Fakturering (miljoner Euro)

Resultat före skatt (miljoner Euro)

10 959
74,8

7 268

51,2

486

6 525

512

42,3

22,9

2002

4 176

27,2

2003

2004

2005

2006

2002

4 673

2003

2004

2005

2006

2002

2003
-130
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ett r ek o r då r fö r s o n y e r i c ss o n

-291

2004

2005

2006

Möjlighet
Utvecklingen av mobilt bredband gör att efterfrågan ökar
snabbt på telefoner med många funktioner, där innehåll
och de senaste applikationerna är lätta att nå.

Resultat
Under 2006 firade Sony Ericsson femårsjubileum med över
20 miljoner sålda Walkman ® -mobiler sedan lanseringen av
den första modellen hösten 2005.

k a p i te l r u b r i k
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EN KOMMUNIKATIONSINTENSIV
VÄRLD
– fler människor som kommunicerar på flera sätt
Kommunikation för alla

nästan fördubblades antalet abonnemang för 3G/WCDMA till

Som en följd av rekordökningen av nya mobilabonnemang

över 100 miljoner globalt. Vi räknar med att denna siffra ska

under 2006, förväntar vi oss att det totala antalet mobilabon-

växa betydligt under de kommande fem åren. Trafikökningen

nemang kommer att passera tre miljarder redan under 2007.

i fasta bredbandsnät kommer att bli ännu större.

Denna snabba tillväxt är möjlig tack vare introduktionen av
kostnadseffektiva lösningar som Ericsson Expander. Det är
en utbyggbar radiobasstation med stor räckvidd, som gör att
operatörer på ett lönsamt sätt kan lansera nät i glest befolkade områden, eller i områden under utveckling, med ARPU
(genomsnittlig intäkt per användare ) betydligt under 10 USD.
Vi har också lösningar som gör det möjligt för operatörerna att
öka kapaciteten i sina befintliga nät utan att skaffa fler radiobasstationer. Dessa lösningar ökar operatörernas lönsamhet,
och bidrar också till att öka människors livskvalitet genom att
överbrygga avstånden och lägga grunden för mer avancerade
datatjänster.

Multimedia
Tack vare HSPA och övergången till helt IP-baserade nät har
anden nu lämnat flaskan och det finns ingen ände på vad
mobilt bredband kan åstadkomma: snabb nedladdning av
musik, bilder, mobil- TV och andra multimediaapplikationer.
Operatörerna tar stora steg framåt inom det här området när
de börjar lansera attraktiva erbjudanden och börjar skapa
intäkter på denna mycket konkurrensutsatta marknad. Under
2006 var multimediamarknaden värderad till omkring 25 miljarder USD och den väntas passera 100 miljarder USD år 2011.
I Ericssons helhetsperspektiv ingår vårt Consumer and
Enterprise Lab som årligen genomför mer än 20 000 per-

Att göra bredband mobilt

sonliga intervjuer och som förser oss och våra kunder med

Under de senaste tio åren har Internet revolutionerat världen

värdefull kunskap samt tillgång till unikt innehåll genom drygt

och kopplat samman mer än en miljard hem och kontor i ett

250 000 utvecklare knutna till Ericsson Mobility World. Dessa

gigantiskt globalt nätverk. Redan under tidigt 1990-tal var det

tillgångar i kombination med vår expertis inom nät- och mobil-

möjligt att surfa på nätet och ladda ner information, men med

telefonteknik – samt våra abonnenttjänster, betalnings- och

analoga telefonmodem och “smalband” var det ofta frustre-

meddelandelösningar – har gjort oss väl rustade att hjälpa

rande eftersom det gick så långsamt. Men sen kom digitala

operatörer som vill lansera nya tjänster och ta tillvara på de

DSL-anslutningar och bredband!

möjligheter multimedia erbjuder.

Idag sprids fast bredband över hela världen och i och med
detta har det anmärkningsvärda inträffat… bredband har frigjort sig från hem och kontor och blivit mobilt! Under 2006

1876 öppnar Lars
Magnus Ericsson en
telegrafverkstad i
Stockholm. Samma
år tar Alexander
Graham Bell patent
på telefonen.
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Vid sekelskiftet
bygger Ericsson
fasta telefonnät i fem
världsdelar. På 1920talet övergår man från
manuella växlar till
automatiska.

På 1980-talet
lanseras de första
analoga mobilnäten.
På 90-talet kommer
fast bredband och
ATM. Internetåldern
har startat.
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Källa: Ericsson

Trafik i fasta accessnät
300

Mobilt data
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Idag finns det mer än 270 miljoner linjer med fast
bredband globalt, och den siffran förväntas mer än
fördubblas till nästan 600 miljoner vid 2011.

Med dagens 40-procentiga penetration finns det
fortfarande en enorm potential för tillväxt. Under de
närmaste fem åren tror vi att 80 procent av alla nya
abonnenter kommer från tillväxtmarknader, framför allt
Indien och Kina.
Källa: Ericsson
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Mobilt Internet, TV, video, musik och det mobila
kontoret – allt detta förväntas leda till en betydande
trafikökning i världens alla mobilnät. Vid slutet av
detta årtionde förväntas data passera röst inom
mobiltrafiken.
Källa: Ericsson

Det nya millenniet
börjar med en enorm
ökning av datatrafiken
tack vare Internet.
Det första mobila
bredbandsnäten –
3G – lanseras.

2002 överstiger antalet mobil
abonnenter antalet fasta. Vid 2006
passerar internetanvändarna en miljard
och mobilabonnemangen 2,7 miljarder.
Operatörer börjar gå över till IP-baserade
nät för att öka prestandan och sänka
kostnaderna.
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Idag går operatörer över till helt IP-baserade nät och
har precis börjat lansera IPTV. Den uppskattade
ökningen av IPTV-användningen baseras på antagandet
att den dagliga användningen uppgår till 4 timmar,
räknat på 50 miljoner abonnenter år 2011.
Källa: Ericsson

Inom några år kommer fler
än fyra miljarder människor
att ha tillgång till fast eller
mobilt bredband för röst och
data. Detta för oss närmare
vår vision om en värld där alla
kommunicerar.

e n k o mmu n i k at i o n s i n te n s i v vä r l d
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LEDA, FÖRÄNDRA OCH VÄXA

Ericsson har alltid legat långt framme när det gäller utveck-

Affärsenhet Global Services – Vår specialistkunskap inom

lingen av telekommunikation. Ända sedan introduktionen

nätinstallation, konsultverksamhet, utbildning, integration,

av de fasta näten i slutet på 1800-talet och fram till fast och

kundsupport och driftstjänster gör att vi kan utnyttja den

mobilt bredband av idag, har vi skapat en meritlista som är

trend som finns bland operatörer att outsourca fler delar av

svår att slå – ett resultat av vår förmåga att förutsäga, agera

sin verksamhet till utrustningsleverantörer.

på och dra nytta av förändringar.
Den 1 januari 2007 omorganiserade vi oss för att spegla
marknadstrenderna. På så sätt stärker vi vårt ledarskap och vår
marknadsställning. Genom att på ett effektivt sätt fördela våra
resurser på tre affärsenheter, kan vi fokusera på de marknader
där vi ser störst möjligheter. Vi kan på det sättet uppfylla

Affärsenhet Multimedia – Med våra lösningar för hantering
av applikationer och innehåll hjälper vi våra kunder att öka
sin försäljning. Via Ericsson Mobility World får våra operatörer
och deras abonnenter tillgång till en stor mängd musik, bilder,
spel och positioneringstjänster. Genom samarbetet med Sony
Ericsson Mobile Communications och Ericsson Consumer

behoven hos våra kunder runt om i världen.

and Enterprise Lab får vi ytterligare konsumentinsikter och

Affärsenhet Networks – Med vår solida portfölj med teknik för

kan skapa starkare helhetserbjudanden.

mobil och fast bredbandsaccess, kärnnät, transport och nästa
generations IP-nät, kan vi på ett effektivt sätt möta våra kunders
kommande behov av täckning, kapacitet och nätutveckling.

Den drivande kraften
i en kommunikationsintensiv värld

Göra människors liv enklare och rikare
Göra kommunikation tillgänglig för alla
Skapa nya sätt för företag att göra affärer

Excellera

Expandera

Etablera

inom
nätinfrastruktur

vår
tjänsteverksamhet

vår position inom
multimedialösningar

Operational Excellence i allt vi gör
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Networks
har varit nummer ett inom mobilnät i många år, och har nu åter blivit en
”Ericsson
ledande spelare inom fasta nät. Det här har gjort att vi både kunnat utvidga våra
affärer med befintliga kunder, och skapa nya viktiga relationer med andra. Under
de närmaste åren kommer fast och mobilt bredband att rullas ut i allt fler delar
av världen och Ericsson Networks kommer att vara den drivande kraften bakom

”

denna utveckling.

Kurt Jofs
Vice VD och chef
för affärsenhet Networks

Global Services
är världsledande inom tjänsteområdet (professionella tjänster och nätin”Vistallation)
– både när det gäller storlek och resultat. Operatörerna spenderade
uppskattningsvis 61-65 miljarder USD på tjänster under 2006, och marknaden har visat jämn tillväxt under åren. Vår förmåga att hjälpa våra
kunder att expandera sin verksamhet, öka sin effektivitet och sänka sina

”

driftskostnader avsevärt, förklarar varför våra tjänster är så eftertraktade.

Hans Vestberg
Vice VD och chef
för affärsenhet Global Services

Multimedia
är här och nu, och den handlar om att ta med sig musik, om mobil
”TVFramtiden
och om att ha tillgång till Internet och e-post var du vill. Ericsson är med och
utvecklar den totala upplevelsen av multimedia – vi hjälper våra kunder att framgångsrikt utveckla sin verksamhet och fylla konsumenternas liv med ett rikt,
spännande och differentierat innehåll. Vår innovativa teknik, våra applikationsplattformar, våra avancerade Sony Ericsson-telefoner och vårt samarbete med ledande
utvecklare av innehåll och applikationer, gör oss till en värdefull partner för de

”

operatörer som söker nya lönsamma intäktskällor.

Jan Wäreby
Senior Vice President och chef
för affärsenhet Multimedia

Led a , fö r ä n d r a o c h vä x a
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FRÅGOR OCH SVAR

Varför ökar antalet anställda på Ericsson?
Som ett kunskapsföretag är våra medarbetare vår viktigaste tillgång. Under året ökade vi antalet medarbetare
med 7 726, bland annat genom vårt förvärv av Marconi. Den övriga ökningen skedde främst inom tjänsteområdet för
att tillgodose den ökade tillväxten på 33 procent där. Framöver kommer vi att öka antalet medarbetare efter
behov. Vi har redan annonserat att vi avser att anställa 500 nya forskningsingenjörer inom de närmaste åren för att
ytterligare stärka Ericssons tekniska försprång och driva på forskningen, speciellt inom nästa generations IP-nät
och multimediateknik.

Hur ser Ericssons förvärvsstrategi ut?
Under de senaste tre åren har vi konsekvent vuxit snabbare än marknaden, samtidigt som vi behållit en branschledande lönsamhet. Detta har åstadkommits främst genom organisk tillväxt med kompletterande förvärv, som
bidragit med avancerad teknik eller expertis. Vår strategi förblir densamma framöver.

Vad är Ericssons största utmaning i framtiden?
Våra största utmaningar, och nyckeln till framgång, handlar om att behålla vårt försprång, att ge marknaden kostnadseffektiva och vinstgivande lösningar och att möta våra kunders behov bättre än våra konkurrenter. Visserligen
har vi varit ett ledande telekomföretag i många decennier, men branschen utvecklas hela tiden och vi måste
utvecklas med den för att behålla vårt försprång. Under de senaste 20 åren har vi sett en enorm ökning av antalet
mobilabonnemang. I framtiden kommer ökningen av nya abonnemang successivt att avta och tillväxt måste skapas
på andra sätt. Ökat antal minuter per användare och en snabb ökning av datatrafik i både mobilt och fast bredband
förändrar vår bransch. Våra senaste förvärv har utökat vår teknikportfölj, och vår växande tjänsteverksamhet
kommer att spela en allt viktigare roll i framtiden.
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Hur ligger Ericsson till när det gäller patent?
Med omkring 22 000 patent, har vi nog flest patent av alla inom en rad viktiga teknikområden, inklusive GSM,
EDGE, WCDMA, HSPA och MBMS. Vi har också en betydande andel viktiga patent inom en rad andra områden
för fast och mobil teknik, som innefattar VoIP, ATM, WAP, WiMAX, W-LAN och TD-SCDMA. Dessa patent är
mycket värdefulla. De sänker våra kostnader och skapar ytterligare en inkomstkälla för bolaget.

Vad menar Ericsson med Operational Excellence?
Inom Ericsson använder vi uttrycket Operational Excellence som en sammanfattning av vår idé att göra saker
smartare idag än igår och att göra dem på ett smartare sätt än våra konkurrenter. Genom att använda Operational
Excellence och nytänkande i allt vi gör, skapar vi konkurrensfördelar. Mycket av det vi åstadkom under 2006 är
en konsekvens av Operational Excellence, till exempel förbättringen av ledtiderna inom FoU, den framgångsrika
integrationen av Marconi. Vi omorganiserade också vår verksamhet i tre affärsområden och skapade därmed en
mer kundorienterad organisation och förberedde för en fortsatt effektivitetsförbättring.

Ericsson avslutade året med en nettokassa på
40,7 miljarder SEK. Hur ska ni använda den?
Att bibehålla en stark kassaposition är oerhört viktigt för oss och vi avser att hålla den på en stark nivå även
framöver. Vår kassa ger oss flexibilitet i denna konkurrensutsatta och kapitalintensiva bransch. Vår kassa kommer
att användas till att finansiera organisk tillväxt, att genomföra stora projekt, att selektivt ge kundfinansiering, att göra
kompletterande förvärv och till att betala den årliga utdelningen till aktieägarna. Utdelningen har ökat från 0,25 SEK år
2004, till 0,45 SEK år 2005 och styrelsen har föreslagit en utdelning på 0,50 SEK för 2006. Allteftersom vi fortsätter
att generera fritt kassaflöde kommer styrelsen att föreslå lämpliga utdelningsnivåer och besluta om hur vi på bästa
sätt använder vår kassa till att maximera långsiktigt värde för aktieägarna.

F r åg o r o c h sva r
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ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE
– vårt bidrag till en bättre värld

Ansvarsfullt företagande (Corporate Responsibility)
handlar om att bygga hållbara värden – ekonomiska,
miljömässiga och sociala – för vårt företag och våra
intressenter. Vårt mål är att göra nytta genom vår
affärsverksamhet och försäkra oss om att vi har alla kontrollfunktioner på plats för att minimera risker.

Att minimera risker
Vårt förhållningssätt säkerställer att vi har de kontrollfunktioner
som krävs för att kunna fördjupa förtroendet hos våra intressenter och minska de operativa riskerna.

• Vår etiska kod innehåller riktlinjer för de förväntningar vi har
på våra medarbetare. Denna kod ses över med jämna mellan-

Att skapa nytta genom vår verksamhet
Vi arbetar för att skapa lösningar som ökar vår egen och våra
kunders positiva påverkan på vår planet. Under 2006:

rum och under 2006 ombads alla medarbetare att bekräfta att
de läst och förstått denna kod.

• Ericsson ställde sig tidigt bakom FN:s Global Compacts
principer som rör mänskliga rättigheter, rättvisa arbetsför-

• Vi introducerade nya så kallade “grön sajt”-lösningar för att

hållanden, miljöfrågor och antikorruption. Dessa principer

främja användningen av förnyelsebara energikällor för att driva

avspeglas i vår uppförandekod och gäller alla medarbetare

våra radiobasstationer. Vi annonserade vårt banbrytande

och leverantörer.

biobränsleprojekt med den afrikanska operatören MTN och
GSMA Development Fund i Nigeria.

• Under 2006 genomförde vi ett pilotprojekt där vi använde
ett riskbaserat förhållningssätt till kodens implementation för

• Ericsson Consumer and Enterprise Lab genomförde stu-

att på så sätt kunna utvärdera våra leverantörer och minska

dier i Kenya och Nigeria som gav oss ökad förståelse för hur

de operativa riskerna.

mobilkommunikation kan fungera som en katalysator för
socio-ekonomisk utveckling i byar med mycket låg inkomst
per capita.

• Vi ökar marknadspenetrationen och antalet abonnenter i
växande ekonomier genom att introducera nya tekniska lösningar och affärsmodeller. Operatörerna kan då sänka sina
kostnader för att etablera nät på landsbygden och i låginkomstområden. Vi minskar ”det digitala gapet” genom att öka

• Vi anslöt oss till Business Leaders' Initiative on Human Rights
(BLIHR), ett näringslivsinitiativ som handlar om hur företag kan
utveckla och leda arbetet för mänskliga rättigheter.

• Ericsson uppfyller kraven i EU-direktivet om RoHS
(Restriction of the use of certain Hazardous Substances in
Electrical and Electronic Equipment).

• Ericsson har påbörjat en global implementering av Ecology

tillgängligheten till tjänster och gör det ekonomiskt överkom-

Management Provision som introducerades 2002. Det handlar

ligt att ta del av dem.

om att vi tar tillbaka våra kunders alla uttjänta produkter på

• Ericsson Response är ett program där medarbetare frivilligt

alla marknader.

kan hjälpa till vid katastrofer. Vi gav till exempel stöd i Pakistan

• Ericssons mål är att överträffa EU:s direktiv för WEEE

under nio månader efter den förödande jordbävningen.

(Waste Electrical and Electronic Equipment) som innebär att

• Som en av grundarna av KTHs Centrum för hållbar kommunikation i Sverige, undersöker vi vilken betydelse avancerade
kommunikationslösningar har i ett hållbarhetsperspektiv.
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man ska återvinna eller återanvända 75 procent av den utrustning som tagits tillbaka, och säkerställa att mindre än 25
procent hamnar på soptippen.

Möjlighet
Telekommunikation är en energisnål sektor. Mobilsystemen och telefonerna kräver
dock energi, både vid framställningen och i drift. Fossila bränslen, som används vid
energiframställningen, ger koldioxidutsläpp (CO 2). Ericsson levererar tekniska lösningar och expertis för att hjälpa mobiloperatörerna att optimera energieffektiviteten
i sina nät och på så sätt minska både utsläppen av CO 2 samt sin totala driftkostnad.

Resultat
Under 2006 förbättrade vi energieffektiviteten i vår portfölj av radiobasstationer för
WCDMA med 35 procent och överträffade därmed vårt mål på 25 procent. Till 2008 är
vårt mål att nå en total förbättring på 50 procent jämfört med 2005 års nivåer. Vi minskar koldioxidutsläppen med 2,2 miljoner ton för radiobasstationerna levererade under
2006, räknat på deras totala livslängd. Detta kommer också att på ett betydande sätt
sänka driftskostnaderna för våra kunder.

k a p i te l r u b r i k
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styrelsen
Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av minst fem och

Enligt svensk lag har fackföreningar dessutom rätt att utse

högst tolv ledamöter med högst sex suppleanter.

ytterligare tre styrelseledamöter med tre suppleanter till

Ledamöterna väljs årligen på ordinarie årsstämma för perioden fram till och med slutet av nästa ordinarie årsstämma.

styrelsen. Styrelsens ledamöter (per den 31 december 2006)
framgår nedan:

Torbjörn Nyman

Anna Guldstrand

Marcus Wallenberg

Katherine Hudson

Börje Ekholm

(Född 1961) Utsedd 2004

(Född 1964) Utsedd 2004

(Född 1956) Invald 1996

(Född 1947) Invald 2006

(Född 1963) Invald 2006

Ledamot i Finanskommittén

Arbetstagarledamot, suppleant

Aktieinnehav: 52 000 B-aktier

Arbetstagarledamot

Aktieinnehav: 4 146 B-aktier
Optionsinnehav: 900

Vice styrelseordförande
Ordförande i Finanskommittén

Ledamot i Kompensations
kommittén

Aktieinnehav: 710 000 B-aktier

Ulf J. Johansson

Aktieinnehav: 58 803 B-aktier

Aktieinnehav: 10 440 B-aktier

(Född 1945) Invald 2005

Nancy McKinstry

Per Lindh

Michael Treschow

Ledamot i Revisionskommittén

Monica Bergström

(Född 1959) Invald 2004

(Född 1957) Utsedd 1994

(Född 1943) Invald 2002

Aktieinnehav: 32 176 B-aktier

(Född 1961) Utsedd 1998

Ledamot i Kompensations
kommittén

Arbetstagarledamot, suppleant

Styrelseordförande

Aktieinnehav: 203 B-aktier

Ordförande i Kompensations
kommittén

Sir Peter L. Bonfield

Kristina Davidsson

Ledamot i Finanskommittén
och i Valberedningen

Ledamot i Revisionskommittén

Aktieinnehav: Inga

Carl-Henric Svanberg

(Född 1955) Utsedd 2006

(Född 1952) Invald 2003

Arbetstagarledamot, suppleant

VD och koncernchef

Aktieinnehav: 1 026 B-aktier

Aktieinnehav: 15 683 577 B-aktier

(Född 1944) Invald 2002

Aktieinnehav: 770 000 B-aktier

Aktieinnehav: Inga

Sverker Martin-Löf

Jan Hedlund

(Född 1943) Invald 1993
Vice styrelseordförande
Ordförande i Revisionskommittén
Aktieinnehav: 52 000 B-aktier

(Född 1946) Utsedd 1994
Ledamot i Revisionskommittén

Ledamot i Kompensations
kommittén
Arbetstagarledamot
Aktieinnehav: 3 694 B-aktier

Anders Nyrén
(Född 1954) Invald 2006
Ledamot i Finanskommittén
Aktieinnehav: 33 428 B-aktier

Arbetstagarledamot
Aktieinnehav: 1 603 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.
Antalet B-aktier (och optioner där så förekommer) inkluderar
aktieinnehav av närstående fysiska eller juridiska personer.
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Mer information om vår styrelse finns på www.ericsson.com.
(Information på våra Internet-sidor utgör inte del av detta dokument.)

brev från styrelsens
ordförande
Bästa aktieägare,
För fem år sedan påbörjades en för Ericsson viktig förändrings

kraftiga och ta hänsyn till de höga

process som inleddes med bildandet av Sony Ericsson Mobile

krav som vi ställer på bolagets

Communications JV och följdes av en omfattande omdaning av

ledning. Vi anser att ersätt

Ericssons hela verksamhet. Nu ser vi resultatet av dessa åt

ningarna inom den plan som

gärder i form av en kraftfull kombination av storlek och bredd.
För år 2006 rapporterade Ericsson en rekordvinst och Sony

Kompensationskommittén över
vakar, med stöd av externa exper

Ericsson firade sitt femårsjubileum med fakturering, intäkter och

ter, är skäliga, stabila och är i linje

leveranser på rekordnivå. Denna förändring skulle inte ha varit

med branschens normer.

möjlig utan starkt aktieägarestöd, speciellt viktigt var det positiva
gensvaret på Ericssons nyemission 2002, som gav den finan

Styrelsen är fast besluten om
att säkerställa att Ericssons

siella styrka som krävdes för att framgångsrikt fullfölja föränd

b olagsstyrning stödjer bolagets

ringsprocessen.

främsta uppgift; att skapa mer

Vår ambition är att skapa ett varaktigt mervärde till alla Er

värde för Er som aktieägare. Jag

aktieägare. För att tillvarata affärsmöjligheter och därmed ytterli

rekommenderar Er att läsa om de förbättringar som gjorts under

gare stärka ställningen på marknaden krävs den finansiella flexi

året, vilka beskrivs i Bolagsstyrningsrapporten . Tillsammans

bilitet som en stark balansräkning ger. Den främsta ambitionen

med koncernledningen fortsätter vi inom styrelsen att värna

är organisk tillväxt men vissa förvärv kan bli nödvändiga för att

Ericssons kultur av integritet, respekt och professionalism:

snabbare nå ut på marknaden. Ni kan vara förvissade om att vi

grundläggande delar i en effektiv bolagsstyrning.

kommer att fortsätta att utöva den strikta tillsyn som behövs för

Styrelsearbetet har varit synnerligen omfattande under 2006,

att vara säkra på att de förvärv som görs motsvarar bolagets

med 10 möten för att behandla så skilda frågor som förvärv,

behov och är ekonomiskt rimliga.

strategier och en ny organisation för bolaget. Dessutom hade vi

Dagens telekommarknad är både lovande och utmanande –
möjligheterna är större men kraven är också högre än tidigare.
Marknaden är mer global, och kunder såväl som konkurrenter

utbildningspass inom bland annat FoU, personalfrågor och an
svarfullt företagande.
Vi kommer att gå vidare i vårt arbete med att ständigt för

blir färre och allt starkare. Ericsson måste fortsätta att anpassa

bättra bolagets prestation till gagn för medarbetare, för samhället

sig till dessa förändrade marknadsförutsättningar för att behålla

i stort och naturligtvis också för alla Ericssons aktieägare.

sin tätposition. Ledningen har gjort ett bra arbete för att säker

Telekombranschen kännetecknas av långsiktiga tillväxtutsikter

ställa att Ericsson är strategiskt, operativt och finansiellt rustad

och kommer också att spela en allt större roll i våra dagliga liv.

för en ny fas i utvecklingen.

Som världens ledande leverantör av kommunikationsnät och

Ericssons grundläggande styrka är dess kompetenta med

tjänster har Ericsson en avgörande roll i branschen. Jag är stolt

arbetare. Deras engagemang när det gäller Ericssons kärn

över att vara en del av detta spännande bolag och tackar er för

värden och deras positiva sätt att möta förändringar bekräftas av

att ni har gett mig möjlighet att vara det.

årets enastående resultat. Jag vill för styrelsens räkning tacka
alla medarbetare för deras engagerade arbete och utomordent

Med vänlig hälsning,

liga insatser.
Förmågan att dra till sig och behålla den bästa kompetensen
på alla nivåer inom bolaget, inte minst i ledningsfunktioner, är
avgörande för Ericssons tillväxt och framtida resultat. Chefser
sättningar är en av de mest omdebatterade förtroendefrågorna i
näringslivet idag och korrekta ersättningsnivåer är viktiga för

Michael Treschow

företaget. Ericssons chefsersättningar måste vara konkurrens

Styrelsens ordförande

brev från st yrelsens ordförande
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förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen innehåller en diskussion och analys av
Ericssons koncernbokslut och verksamhetens resultat. Den
omfattar även ”framtidsinriktad information” om olika frågor som
exempelvis framtida marknadsförhållanden, strategier och
förväntade resultat. Den framtidsinriktade informationen bygger
på antaganden och uppskattningar som kan påverkas av risker
och osäkerhetsfaktorer. Därför kan de faktiska resultaten skilja
sig väsentligt från dem som beskrivs eller antyds i denna
framtidsinriktade information. För mer information, se
”Framtidsinriktad information” och ”Riskfaktorer”.
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 föregående år, d v s 2005.

fakturering 2004 –2006 (SEK miljarder)
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en god balans mellan vinst och tillväxt redan har förbättrat bolagets

Sammanfattning

utsikter på flera tillväxtområden, t ex inom tjänster och nästa genera-

År 2006 var ett bra år för Ericsson. Koncernen ökade sin fakturering

tions nät för operatörer av fasta nät och mobilnät.

med 17 % och genererade ett rörelseresultat på SEK 35,8 (33,1)
miljarder och SEK -2,6 (11,3) miljarder i kassaflöde före finansiella

Marknad och trender

investeringsaktiviteter. Exklusive förvärven av Marconi och Netwise

År 2006 var ett rekordår i fråga om nya mobilabonnemang: omkring

samt avyttringen av försvarsverksamheten uppgick kassaflödet till

500 (450) miljoner nya mobilabonnemang tecknades och omkring

SEK 12,2 miljarder.
Förutom att leverera starka finansiella resultat lyckades Ericsson

980 (800) miljoner mobiltelefoner såldes. Även marknaden för nätutrustning hade en positiv utveckling under 2006, med en särskilt stark

även mycket väl inom strategiskt viktiga områden – inom systemseg-

tillväxt inom mobilsystem, fast bredbandsaccess och optisk trans-

mentet stärkte bolaget sin ställning på flera områden, bl a inom

mission.

mobilt och fast bredband och professionella tjänster. Särskilt tjänsteförsäljningen uppvisade en stark tillväxt och vi tror att vi nu har uppnått den storlek som krävs för en fortsatt lönsam tillväxt.
Förvärvet av Marconi genomfördes och den förvärvade verksamheten integrerades och uppnådde lönsamhet före årets slut.

Priskonkurrensen var särskilt intensiv detta år när det gäller den
strategiska prissättning som krävs för att vinna vissa nya kontrakt.
I och med att flera av våra konkurrenter har gått samman förväntar vi
oss dock att prissättningen framöver kommer att ligga mer i linje med
de historiska trenderna. Den historiska pris/prestandatrenden inom

Ericssons och Marconis sammanslagna verksamhet har redan lyck-

både mobiltelefoner och nätinfrastruktur har lett till att den tillgäng-

ats vinna flera viktiga nya kontrakt tack vare den utökade produkt-

liga marknaden har vuxit betydligt och till att leveransvolymerna har

portföljen.

ökat i en omfattning som mer än uppväger de lägre genomsnittliga

Ericssons ledande ställning som systemleverantör stärktes ytterligare med flera större kontrakt för utbyggnad av nya mobilnät över
hela världen, bl a i Australien, Brasilien, Indien, Japan och USA.

försäljningspriserna.
Även om GSM utgör merparten av systemmarknaden är tillväxten
inom GSM långsammare än inom 3G/WCDMA, som accelererar.

I Kina påverkades utbyggnaden negativt av senareläggningen av

Marknaden för nya GSM-nät finns främst på tillväxtmarknader, sär-

utdelning av licenser och operatörsinvesteringar för 3G.

skilt i Asien, Afrika och Latinamerika. Om den nuvarande trenden

Under året tillkännagav bolaget 48 nya eller utökade kontrakt om
leverans av nätutrustning och/eller tjänster till operatörer världen över.
Detta kan jämföras med 78 år 2005, 59 år 2004 och 58 år 2003.
Även om kontrakten var färre det här året än de föregående tre åren

håller i sig kommer marknaden för 3G/WCDMA inom några år att
vara större än GSM-marknaden.
De pågående sammanslagningarna bland utrustningsleverantörer
är en sund process som drivs av konkurrensbehovet att uppnå en

bidrog deras samlade ordervärde, tillsammans med befintliga kon-

kritisk massa inom FoU, tillverkning och support. Som marknadsle-

trakt, till att lyfta vår orderstock för system till den högsta nivån på

dande bolag baseras Ericssons expansionsstrategi på organisk

fyra år.

tillväxt i kombination med kompletterande förvärv. Möjligheten att

Vårt joint venture Sony Ericsson Mobile Communications uppvi-

Ericssons skalfördel inom mobilsystem kan komma att minska gör att

sade ett rekordresultat. Företaget ökade sin marknadsandel och

bolaget i allt högre grad kommer att fokusera på innovation och

slutade året som den fjärde största mobiltelefonleverantören, men är

operational excellence, samt på att öka faktureringen inom fasta nät,

på god väg att nå målet om att bli en av de tre största leverantörerna.

professionella tjänster och nya områden inom multimedia.

Ericssons framsteg under 2006 visar att strategin att upprätthålla
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Sammanslagningar av olika operatörer fortsätter att vara en viktig

trend i flera regioner. I Nord- och Sydamerika har betydande konsoli-

lar och kostnadsbesparingar som kan uppnås genom outsourcing av

dering ägt rum och lett till att antalet operatörer mer än halverats de

vissa nätdriftstjänster. Med hostingtjänster gynnas särskilt mindre

senaste åren. En följd av sammanslagningarna är att ett antal opera-

operatörer som får tillgång till tjänster och innehåll som vida översti-

törer i Latinamerika har valt GSM/WCDMA-tekniken, inom vilken

ger vad de normalt skulle ha råd med, samtidigt som de minskar sina

Ericsson är marknadsledande. I Europa ser vi en ökning av expansio-

risker och kan nå ut på marknaden snabbare.

ner över gränserna när operatörerna försöker uppnå intäktsökningar
och stordriftsfördelar. I andra regioner fortsätter operatörskonsolide-

Mål, strategi och finansiella resultat

ringen genom etableringen av ett antal snabbt växande pan-regio-

Vårt främsta mål är att bolaget ska generera tillväxt och en konkur-

nala operatörer.

renskraftig lönsamhet som är uthållig på lång sikt. Ericssons ambi-

Nya mobilabonnemang har lett till ökad användning, särskilt på

tion är att vara den affärspartner våra kunder helst väljer, i synnerhet

tillväxtmarknader, vilket tillsammans med en allt snabbare utbyggnad

världens ledande nätoperatörer. Ericsson strävar efter att vara mark-

av 3G-nät över hela världen genererade tillväxt på mobilsystemmark-

nads- och teknikledande inom leverans och drift av nätinfrastruktur.

naden. Vid årets slut motsvarade de 2,7 miljarderna mobilabonne-

Genom att vara ledande på marknaden kan bolaget dra nytta av

mang över hela världen en abonnemangspenetration på 41 (34)

ekonomiska skalfördelar för att ta fram förstklassiga produkter och

procent. Bolaget förväntar sig att antalet mobilabonnemang kommer

tjänster och därmed erbjuda våra kunder konkurrensfördelar. När vår

att överstiga tre miljarder före slutet av 2007. Detta kommer att leda

nätutrustning och våra tjänster inom Systemsegmentet kombineras

till utbyggnad av ett betydande antal nya nät och skapa möjligheter

med vår teknik för mobilplattformar och med mobiltelefoner från

för nätinstallation och professionella tjänster vid sidan om utbudet av

Ericssons joint venture Sony Ericsson omfattar Ericssons erbjudande

utrustning för mobilsystem.

dessutom kompletta helhetslösningar.

Den totala rösttrafiken i mobilnäten över hela världen ökade med
uppskattningsvis 30 (30) procent 2006 till följd av nya abonnemang
och en ökning av den genomsnittliga användningstiden i minuter
(MOU, minutes of use). Västeuropa har bland de högsta penetrationssiffrorna på mobilmarknaden vad gäller abonnemang. Samtidigt är

Resultat i förhållande till finansiella mål
Bolagets resultat har legat i linje med följande finansiella mål:

•	En försäljning som ökar snabbare än marknadstillväxten. Marknaden för GSM/WCDMA-mobilsystem växte med uppskattningsvis

användningen (MOU) per abonnent i Västeuropa betydligt lägre än

5 procent, medan Ericsson ökade sin försäljning av mobilsystem

det globala genomsnittet. En ökad avgiftskonkurrens mellan operatö-

med nästan 10 procent.

rerna börjar stimulera mobilanvändningen i Västeuropa och få den att
närma sig det globala genomsnittet. Detta förväntas kräva en ökning
av kapaciteten i mobilnäten de närmaste åren.
Vid årets slut var 146 (91) 3G/WCDMA-nät i kommersiellt bruk,
varav Ericsson är leverantör till 91 (49). 3G/WCDMA uppgraderat
med höghastighetstekniken HSPA (High Speed Packet Access) är nu

• Uppnå en branschledande rörelsemarginal, d v s bättre än huvudkonkurrenternas. Med en rörelsemarginal på 16 procent för seg-

mentet Systems och 20 procent för hela koncernen, hade Ericsson
den högsta rörelsemarginalen, jämfört med sina huvudkonkurrenter.

•	Bibehålla kreditbetyget Investment Grade.

i kommersiellt bruk i 96 nät i 51 länder. Ericsson är leverantör till 46

Bolaget uppnådde inte målet att ”generera ett positivt kassaflöde

av dessa nät. Vad gäller dessa nät betjänar de det stora flertalet

före finansiella investeringsaktiviteter”. Kassaflödet exklusive större

användare av HSPA. Antalet WCDMA-abonnemang nästan fördubb-

förvärv/avyttringar uppgick emellertid till SEK 12,2 miljarder.

lades 2006 till nära 100 miljoner, och takten i utbyggnaden av HSPA

Vid sidan om dessa mål baseras långsiktiga program för rörlig

ökar snabbt. Antalet 3G/WCDMA-nät i kommersiellt bruk utgör

lön för chefer, som har godkänts av aktieägarna, på målet att en viss

mindre än en fjärdedel av antalet 2G/GSM-nät – vilket skapar bety-

ökning av vinst per aktie ska uppnås över en treårsperiod för varje

dande affärsmöjligheter för leverantörer av 3G/WCDMA-utrustning

program. Se även Noter till koncernens bokslut – Not K29, ”Informa-

när 2G-näten ska uppgraderas.
Inom fasta nät ställer många operatörer om till en all-IP (Internet

tion angående anställda, styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare”.

Protocol)-bredbandsmiljö. Detta kommer att möjliggöra effektivare
hantering av fast och mobil tal-, data- och bildkommunikation samt

Fakturering

skapa en plattform för konvergerade tjänster. Medan fastnätoperatö-

Koncernens fakturering ökade med 17 procent. Detta berodde

rernas investeringar i nätutrustning totalt sett ökade något 2006

främst på en högre fakturering inom Systems, där försäljningen av

uppvisade vissa områden som är av grundläggande betydelse för

tjänster steg med 33 procent och förvärvet av Marconi tillförde upp-

nästa generations nät – optisk transmission, IP-bredbandsaccess,

skattningsvis 7 procent. Fluktuationer i växelkurser hade en obetydlig

IP-routing och IMS/softswitch – en starkare tillväxt. Bolaget tror att

effekt på den rapporterade faktureringen.

efterfrågan på IP-bredbandsutrustning kommer att stiga till följd av
den ökade trafiken och användarnas krav på multimediatjänster via
bredband
Utöver nätutbyggnads- och systemintegrationstjänster ökar möj-

Segmentet Systems
Inom Systemsegmentet låg ökade leveransvolymer bakom faktureringstillväxten inom mobilnät. Försäljningen av nätutbyggnadstjänster

ligheterna att erbjuda nätdrifts- och hostingtjänster i snabb takt.

för Systems steg med 39 procent under 2006, vilket speglade en

Marknaden för sådana tjänster förväntas även i fortsättningen ha

ökad efterfrågan på nyckelfärdiga lösningar och vår starka position

goda tillväxtutsikter när operatörer upptäcker vilka konkurrensförde-

inom mobilsystem. Faktureringen inom professionella tjänster var
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särskilt positiv, med en tillväxt på 30 procent, eftersom bolaget

fakturering och omkostnader 2003 –2006,

fortsatte att få kontrakt på nätdrift och hostingtjänster. Vid utgången

sek miljarder

av 2006 levererade Ericsson nätdrifttjänster för nät med omkring 100

200

(53) miljoner användare.
Baserat på Ericssons egen rapporterade fakturering och våra
huvudkonkurrenters publicerade faktiska och uppskattade fakture-

CAGR: 16,1%
150

ring tror vi att marknaden för mobilsystem under 2006 växte med
cirka 5 (11) procent uttryckt i respektive redovisningsvaluta. Under

100
CAGR:
12,0%

denna period ökade Ericssons fakturering inom mobilsystem med
nästan 10 procent (mätt i SEK), vilket visar att Ericsson hade en

50

snabbare tillväxt än marknaden.
Den framgångsrika integreringen av Marconis verksamheter
stärkte Ericssons systemutbud betydligt, i synnerhet utbudet för
operatörer av fasta nät, där faktureringen för året ökade med 162

0
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Fakturering
Omkostnader
CAGR
fakturering
CAGR opex

2006

procent. Bolagets konkurrenskraftiga samlade produktportfölj gjorde
att det tilldelades ett antal kontrakt på bredbandsaccess och utrustning för optisk transmission. Vi är optimistiska beträffande tillväxt-

rats och rationaliserats.
Kostnadsbesparingsprogram har genomförts inom flera områden.

möjligheterna för IP-routing, bredbandsaccess, optisk transmission

För att uppnå skalfördelar har det t ex i flera regioner inrättats ett

och nästa generations nät. Bolaget fortsätter att satsa på dessa

antal gemensamma service centra (Shared Service Centers) som

områden och förvärvet av Redback Networks innebär att produkt-

tillhandahåller tjänster inom redovisning och personaladministration

portföljen utvidgas till att även omfatta IP-routing.

för säljorganisationerna. Antalet anställda i supportfunktioner reducerades genom ett ökat utnyttjande av IT-applikationer. Genom att

Segmentet Other Operations

fokusera på operational excellence (dvs. processeffektivitet) har vi

Fakturering och rörelseresultat utvecklades positivt inom mobila

lyckats öka faktureringen utan att behöva öka vare sig antalet an-

plattformar och kabelverksamheten (Ericsson Network Technologies).

ställda eller omkostnaderna inom försäljning och administration i

Den totala faktureringen inom Other Operations ökade med 6 (-4)

motsvarande utsträckning.

procent och rörelseresultatet med SEK 0,9 (0,3) miljarder. Den avyttrade försvarsverksamheten inräknas i fakturering och rörelseresultat

Övriga resultatposter

för Other Operations fram till avyttringen i början av september 2006.

Resultatandelar i joint ventures och intresseföretag steg med SEK

Faktureringen fram till dess uppgick till ungefär SEK 1,4 miljarder, vilket

3,5 miljarder (före skatt), främst tack vare ett ökat bidrag från Sony

kan jämföras med faktureringen för helåret 2005 på SEK 2 miljarder.

Ericsson Mobile Communications. Ericssons andel på 50 procent av
Sony Ericssons resultat före skatt ökade från SEK 2,3 miljarder år

Segmentet Phones
Se Sony Ericsson Mobile Communications på s. 33 under rubriken
”Samarbetsavtal och joint ventures”.

2005 till SEK 5,9 miljarder 2006.
Finansnettot sjönk något från SEK 0,3 miljarder 2005 till SEK 0,2
miljarder 2006.
Resultatet efter finansiella poster var SEK 36,0 (33,3) miljarder.

Marginalutveckling och omkostnader

Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare steg till SEK

Vår målsättning är att Ericsson ska generera en konkurrenskraftig

26,3 (24,3) miljarder. Vinst per aktie efter utspädning uppgick till SEK

avkastning i procent av faktureringen. Med rörelsemarginaler på 20,2

1,65 (1,53).

(21,8) procent fortsatte bolaget att prestera på branschledande nivå.
Sony Ericsson bidrog till rörelsemarginalen med 3,3 (1,5) procenten-

Balansräkning

heter, medan Marconi påverkade systemsegmentets marginaler

Tillgångarna uppgick vid årets slut till totalt SEK 214,9 (209,3) miljar-

negativt innan lönsamhet uppnåddes i slutet av tredje kvartalet. Den

der. Den post som bidrog mest till ökningen med 3 procent var högre

lägre bruttomarginaln på 41,2 (45,7) procent berodde främst på

kundfordringar till följd av den starka affärsvolymen under årets sista

produktmixen inom Systemsegmentet, där försäljning av tjänster

kvartal på marknader med längre betalningsvillkor.

utgjorde en betydligt större andel, samt på effekterna av de verksamheter som förvärvades från Marconi, eftersom båda har lägre bruttomarginaler än koncerngenomsnittet.
Rörelsemarginalerna har varit fortsatt stabila med en koncernfak-

Uppskjuten skatt minskade med SEK 5,0 miljarder till följd av
utnyttjande av förlustavdrag och temporära skillnader.
Återbetalningar av långfristiga lån uppgick till SEK 9,3 miljarder.
Nettokassan sjönk från SEK 50,6 miljarder till SEK 40,7 miljarder,

turering som har uppvisat en ackumulerad årlig tillväxttakt (CAGR) på

främst till följd av förvärvet av Marconi. De förvärvade tillgångarna

16,1 procent de senaste tre åren, medan omkostnaderna bara har

utgjordes huvudsakligen av immateriella rättigheter.

stigit med 12,0 procent. Omkostnaderna i procent av faktureringen
ökade från 27 procent år 2005 till 28 procent år 2006. De förvärvade
Marconi-verksamheterna hade en negativ effekt på omkostnaderna
under de första nio månaderna innan verksamheterna hade integre-
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Eget kapital ökade till SEK 120,9 (102,5) miljarder och soliditeten
förbättrades till 56,2 (49,0) procent.
Avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) var 27 procent jämfört
med 29 procent 2005.

omkring 2 procent. Förutom de normala investeringsutgifterna finns

avk astning på sysselsatt k apital 2004 –2006

				 Procent

emellertid åtaganden om att betala av SEK 0,1 miljard i skulder och

2004				
2005				
2006				

att förvärva Redback Networks för USD 1,9 miljarder, motsvarande

26,4
28,7
27,4

SEK 13,4 miljarder samt att förvärva Entrisphere. Med en nettokassa
vid årets slut på SEK 40,7 miljarder räknar vi med att bolaget ska
kunna finansiera alla investeringar och kundfinansieringsåtaganden
under 2007 med medel från rörelsen, utan ytterligare lån.

Kassaflöde före finansiella investeringsaktiviteter

Merparten av våra fastigheter såldes under 2000 och 2001. Vi

Kassaflödet före finansiella investeringsaktiviteter var SEK -2,6 (11,3)

anser att de fastigheter som vi nu nyttjar passar våra nuvarande

miljarder. SEK 17,6 miljarder användes för att förvärva vissa tillgångar

behov på de flesta platser. Den 31 december 2006 hade inga materi-

från Marconi. Exklusive större förvärv och avyttringar var kassaflödet

ella belopp avseende fastigheter, byggnader, maskiner eller utrust-

SEK 12,2 miljarder. De ökningar av sysselsatt kapital för pågående

ning ställts som säkerhet för utestående skulder.
Följande tabell sammanfattar årliga investeringar under 2002–

arbeten och av kundfordringar som berodde på ökningen av stora

2006:

nätutbyggnadsprojekt hade också en negativ inverkan. Effekten på
kassaflödet av omstruktureringsåtgärder uppgick till SEK 2,3 (2,0)
miljarder, där SEK 0,8 (1,5) miljarder är hänförligt till omstrukture-

Investeringar 2002–2006

ringsprogram som initierades 2001–2003.

2006

2005

2004

2003

2002

Investeringar
– varav i Sverige

3,8
1,0

3,4
1,0

2,5
1,1

1,8
1,1

2,7
1,2

i procent av fakturering

2,2

2,2

1,9

1,5

1,9

(Miljarder SEK)

Tack vare arbetet med att förbättra kapitaleffektiviteten steg
lageromsättningshastigheten jämfört med 2005. Den genomsnittliga
kredittiden (dagar) steg på grund av den ökade försäljningen på
tillväxtmarknader och andra marknader med längre betalnings
terminer. Arbetet med att förbättra kapitaleffektiviteten kommer att
fortsätta.

Kreditbetyg

effektivitetsmått för rörelsek apital

2006, medan Standard & Poor’s (S&P) senast uppgraderade sitt

Moody’s kreditvärderingsinstitut höjde Ericssons kreditbetyg under
Mål
Genomsnittlig kredittid (dagar)
Lageromsättningshastighet
Kreditdagar, leverantörer 1)
1)

<90
>5,5
>45

2006
86
5,1
54

2005

2004

81
5,0
52

75
5,7
51

betyg 2005. Vid årets slut motsvarade båda institutens betyg på
Ericssons kreditvärdighet ”Investment Grade”, d v s Baa2 (Baa3) för
Moody’s och BBB- för Standard & Poor’s.
Ericssons kreditbetyg vid årets slut 2004 –2006

Kreditdagar, leverantörer: Leverantörsskulder dividerade med kostnader för
fakturerade varor och tjänster multiplicerat med 365 dagar.

		

Investeringar
Vi följer kontinuerligt upp bolagets nyinvesteringar för att bedöma om

Moody’s		
Standard & Poor’s		

2006

2005

2004

Baa2	Baa3	Ba2
BBB–	BBB–	BB+

justeringar är nödvändiga mot bakgrund av marknadsförhållanden
och andra ekonomiska faktorer. Merparten av investeringsutgifterna

Forskning och utveckling

gäller normalt investeringar i testutrustning som används för att

Ett starkt FoU-program är avgörande för att upprätthålla Ericssons

utveckla, tillverka och installera nätutrustning. Ökningen av investe-

konkurrensförmåga och säkra framtida framgång. Den största delen

ringsutgifterna mellan 2005 och 2006 berodde emellertid främst på

av vår forskning och utveckling satsas på infrastruktur för mobilnät,

investeringar för data- och nätdriftscentra som behövdes för att

vilket gör Ericssons program till ett av de största i branschen. FoU-

stödja den snabbt växande verksamheten inom tjänsteområdet.

verksamheten har blivit effektivare, vilket har gjort det möjligt att få ut

Exklusive förvärv förväntas investeringsutgifterna i förhållande till
faktureringen inte förändras avsevärt under 2007 utan ligga kvar på

nya produkter på marknaden snabbare och att öka satsningarna
inom nya områden som t ex multimedialösningar, men samtidigt

fakturering fördelat på segment och geografisk a regioner 2006

(SEK miljoner)
Västeuropa
Central- och Östeuropa, Mellanöstern och Afrika
Asien och Oceanien
Latinamerika
Nordamerika
Totalt

Systems
45 396
48 699
41 991
16 234
15 250
167 570

Förändring 	Other
i procent
Operations
27%
23%
45%
–14%
–19%
18%

6 542
1 602
1 211
246
612
10 213

Förändring		 Förändring 	Andel av
i procent	Totalt i procent
totalen
7%
36%
–16%
2%
–7%
6%

51 938
50 301
43 202
16 480
15 862
177 783

24%
23%
42%
–14%
–18%
17%

29%
28%
25%
9%
9%
100%

f ö r va lt n i n g s b e r ät t e l s e

29

minska FoU-kostnaderna i procent av faktureringen. Bolaget reduce-

Förvärv och avyttringar

rade ledtiden inom FoU med 20 procent det här året och har som mål

Förvärvet av vissa tillgångar som rör bredbandsaccess, system för

att reducera ledtiden med ytterligare 30 procent de närmaste åren

optisk transmission och radiotransmission, datanät och tjänstelagret

och att även nyanställa uppemot 500 forskningsingenjörer inom

från Marconi slutfördes den 23 januari 2006 med en kontantbetalning

multimedia- och IP-teknik.

motsvarande SEK 17,6 miljarder. Värdet på nettotillgångarna uppgick

FoU-program

avsåg immateriella rättigheter som patent, varumärken, etc. som

till SEK 4 miljarder, varför merparten av anskaffningskostnaden
		

2006

2005

2004

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

27,9
15,7%

24,5
16,1%

23,4
17,7%

17 000
22 000

16 500
20 000

16 000
16 000

kommer att skrivas av över en tioårsperiod. De förvärvade verksamheterna integrerades i Ericssons redovisning från och med den 1
januari 2006.
De förvärvade verksamheterna rationaliserades och integrerades
under året i Ericssons verksamhet. Följden blev att Marconis tidigare
arbetsstyrka minskades med 24 procent, vilket gav en uppskattad
årlig kostnadsbesparing på omkring SEK 2,0 miljarder, med verkan

Antalet anställda och patent är ungefärliga.

från och med fjärde kvartalet 2006. Omstruktureringskostnaderna

Under 2007 förväntas FoU-kostnaderna, exklusive effekterna av

uppgick till SEK 2,2 miljarder, varav ungefär en tredjedel användes

förvärvet av Redback Networks, vara i stort sett oförändrade i abso-

2006 medan återstoden förväntas bli utnyttjade under första halvåret

luta tal jämfört med 2006, inräknat anställningen av ytterligare forsk-

2007. Av dessa kostnader avser SEK 1,4 miljarder friställningen av

ningsingenjörer och ökade avskrivningar av immateriella tillgångar

1 600 anställda och SEK 0,8 miljarder uppsägning av IT-avtal och

förvärvade från Marconi.

lokalkontrakt som inte längre behövs men som betalades i förskott
i samband med förvärvet.

Samarbetsavtal och joint ventures

Under 2006 gjordes också flera mindre förvärv för att öka kapaci-

Under 2006 rapporterade Sony Ericsson Mobile Communications AB

teten i syfte att stödja huvudsakligen den växande system

en kraftig ökning av fakturering och antal sålda enheter, vilket ledde

integrationsverksamheten. För att utöka system- produktportföljen

till en väsentlig förbättring av resultatet före skatt under året. Det

gjorde bolaget också flera små teknikförvärv, varav det största var

förbättrade resultatet beror främst på fokuseringen på kamera-,

svenska Netwise, som förvärvades för SEK 0,3 miljarder.

musik- och företagstelefoner, samtidigt som antalet billigare modeller
ökade. Sony Ericssons ambition är att uppnå en fortsatt lönsam

Ericssons försvarsverksamhet, Ericsson Microwave Systems AB,
och dess innehav av 40 procent i Saab Ericsson Space såldes till

tillväxt genom att ta tillvara de möjligheter som skapas tack vare

Saab AB för SEK 3,8 miljarder i kontanter med en realisationsvinst på

kombinationen av teknik och expertis från moderbolagen. Sony

SEK 3,0 miljarder. Den försvarsverksamhet som förvärvades av Saab

Ericssons resultat redovisas enligt kapitalandelsmetoden. För mer

hade en fakturering på omkring SEK 2 miljarder 2005 och 1 250

information, se Noter till koncernens bokslut – Not K1, ”Väsentliga

anställda vid tidpunkten för ägarbytet.

redovisningsprinciper”.

I december lade Ericsson ett bud på amerikanska Redback
Networks på USD 1,9 miljarder och köpet genomfördes den 25
januari 2007.

SONY ERICSSONS RESULTAT 2004 –2006

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

År 2004 lade Ericsson ett kontantbud på aktier i Ericsson S.p.A. i

	Föränd2006 ring (%)

2005

2004

Italien, vilket ledde till att Ericssons ägande ökade till 93 procent. För-

74,8
10 959

46%
51%

51,2
7 268

42,3
6 525

och Ericsson S.p.A avnoterades senare från Milanobörsen. Totalt

1 298
997

154%
185%

512
350

486
316

5,9

157%

2,3

2,1

sta kvartalet 2005 lade bolaget ett kontantbud på resterande aktier
betalades SEK 2,2 miljarder för aktierna, varav SEK 0,6 miljarder
betalades under 2005. Under 2006 köptes de återstående aktierna
för SEK 0,1 miljarder och ägandet i Ericsson S.p.A. är nu 100 procent.
Utöver dessa transaktioner har inga väsentliga förvärv eller avytt-

För mer information om transaktioner med Sony Ericsson, se även

ringar genomförts 2004, 2005 eller 2006.

Väsentliga kontrakt och kontraktsenliga åtaganden

Noter till koncernens bokslut – Not K30, ”Transaktioner med närstå-

De främsta kontraktsenliga åtagandena sammanfattas i tabellen

ende”.

nedan. Operationell leasing gäller främst kontors- och fabrikslokaler.
Inköpsåtaganden omfattar i första hand outsourcad tillverkning, FoU
och IT-tjänster samt komponenter till egen tillverkning. Förutom de
ovannämnda transaktionerna har Ericsson inte varit part i några
väsentliga kontrakt de senaste tre åren utöver de som ingås som en
normal del av verksamheten.
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Bolagsstyrning

kontraktsenliga åtaganden 2006

Även om Ericsson sedan länge haft interna policies och direktiv för

	Förfallostruktur
		
<1
1–3
3–5
(MSEK)	Totalt
år
år
år
Långfristiga skulder 1) 2)
Leasingåtaganden 3)
Operationell leasing 3)
Övriga långfristiga
skulder
Inköpsåtaganden 4)
Åtaganden för
kundfinansiering 2)
Totalt

>5
år

12 020
2 207
11 225

427
180
2 198

6 689
334
3 318

4 401
253
2 205

503
1 440
3 504

2 868
8 238

187
8 238

991
–

15
–

1 676
–

hur verksamheten 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 svenska koden för bolagsstyrning och den
amerikanska Sarbanes-Oxley Act.
I enlighet med den svenska koden för bolagsstyrning har en
särskild Bolagsstyrningsrapport, som innehåller ett avsnitt om intern
kontroll, sammanställts. Inga tillägg eller undantag har gjorts för
någon styrelseledamot eller högre befattningshavare vad gäller

6 795
43 353

6 795
18 025

–
11 332

–
6 874

–
7 122

	Inklusive ränta.
	Se även Noter till koncernens bokslut – Not K20, ”Finansiell riskhantering och
finansiella instrument”.
3)
	Se även Noter till koncernens bokslut – Not K27, ”Leasing”.
4)
Inköpsåtaganden anges som bruttovärden före avdrag för relaterade reserver.

1)

2)

Ericssons kod för affärsetik och uppförande.

Riskhantering
Risktagande är en naturlig del av all affärsverksamhet. Riskerna
hanteras i våra verksamhetsprocesser, där de identifieras och där det
görs en sannolikhetsbedömning av att de inträffar och en uppskattning av potentiella följder. Därefter vidtas åtgärder för att minska eller
lindra riskexponeringen och begränsa potentiella negativa följder.

Viktiga bedömningar för redovisningsändamål
Diskussionen om och analysen av våra verksamhetsresultat och

Vi gör en grov indelning av riskerna i operativa risker och finansiella risker. Vårt sätt att hantera risker utnyttjar storleken och mång-

finansiella förutsättningar baseras på vårt koncernbokslut som har

falden av våra affärsaktiviteter och balanserar central samordning

upprättats i enlighet med IFRS. Upprättandet av bokslutet kräver att

mot ett väl definierat riskhanteringsansvar inom varje operativ enhet.

ledningen tillämpar redovisningsmetoder och redovisningsprinciper

För mer information om riskhantering, se även s. 89, ”Riskfaktorer”.

som baseras på svåra, komplicerade eller subjektiva bedömningar
eller på beräkningar utifrån tidigare erfarenheter och antaganden

Operativ riskhantering

som anses vara rimliga och realistiska under rådande omständighe-

Riskhantering har integrerats i Ericssons Group Management System

ter. Dessa beräkningar och antaganden påverkar redovisade värden

och i affärsprocesserna. Ramverket för operativ riskhantering tillämpas

för tillgångar och skulder samt för eventualtillgångar och ansvarsför-

universellt på alla affärsaktiviteter och baseras på följande principer:

bindelser på balansdagen samt redovisade belopp avseende intäkter
och kostnader under redovisningsperioden. Med andra antagenden
och förutsättningar hade redovisade resultat blivit annorlunda.
Se Noter till koncernens bokslut – Not K2, ”Viktiga bedömningar

Varje risk ägs och hanteras av en operativ enhet som hålls ansvarig och övervakas 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

för redovisningsändamål” för ytterligare information om de redovis-

transaktioner (offerter/kontrakt, förvärv, investeringar, produktut-

ningsprinciper som enligt vår uppfattning har störst inverkan på

vecklingsprojekt etc.).

Ericssons redovisade resultat och finansiella ställning.

Gränser för godkännande är tydligt fastställda med eskalering
enligt en väl definierad delegering av bestämmanderätt.

Ny organisation
Utvecklingen av bredbandsfunktionalitet för både mobil- och fast-

Vissa risker, t ex informationssäkerhets-/IT-risker, fysiska säkerhetsrisker och försäkringsbara risker samordnas centralt. Ett kris-

nätsoperatörer och övergången till nästa generations nät förväntas

hanteringsråd hanterar vid behov enstaka händelser av allvarlig

skapa en efterfrågan på mer innehållsrika multimediatjänster och

karaktär.

accelerera tillväxtmöjligheterna. I detta läge ser vi möjligheter för
Ericsson att ytterligare stärka sitt marknads- och teknikledarskap

Finansiell riskhantering

genom att införa en mer kundorienterad organisation med tre

Vi har en etablerad policy som styr koncernens finansiella riskhante-

affärsenheter, optimerade för specifika men närliggande marknads-

ring som hanteras av finansfunktionen inom moderbolaget och över-

segment.

vakas av styrelsens Finanskommitté.

Networks inkluderar access-, kärn- och transportnät samt kraftmoduler och kabel, som ingick i segmentet Other Operations.
Global Services, som består av nätutbyggnad och professionella
tjänster, förblir oförändrad.

För mer information om mål, policy och strategier för finansiell
riskhantering, se Noter till koncernens bokslut – Not K19, ”Räntebärande skulder” och Not K20, ”Finansiell riskhantering och finansiella
instrument”.

Multimedia inkluderar Multimedia systems samt mobilplattformar
och företagslösningar, som ingick i segmentet Other Operations.
Den nya organisationen gäller från och med januari 2007.
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Valutarisker

Likviditets- och refinansieringsrisker

Med betydande transaktionsvolymer i andra valutor än SEK har

Vi förväntar oss att bolagets kassagenererande förmåga och starka

Ericsson en nettoexponering i flera valutor. Exponeringens varaktig-

kassaposition kan tillgodose alla kortsiktiga likviditetsbehov. Under

het är också betydande eftersom många kontrakt har långa ledtider

2006 har det inte förekommit några betalningsförsummelser beträf-

mellan beställning och leverans. Dessa valutarisker hanteras genom

fande amorteringar eller ränta eller någon annan väsentlig försum-

en rad kurssäkringsåtgärder för, i genomsnitt, de kommande 6–9

melse beträffande Ericssons eller något av dess dotterbolags skuld-

månaderna.

sättning.

Den största valutaexponeringen är mot intäkter i USD och relaterade valutor och motsvarade 49 (46) procent av faktureringen 2006.

Ansvarsfullt företagande

Med en i övrigt oförändrad valutaexponering skulle effekten på vårt

Genom att hantera sociala, miljörelaterade och etiska frågor på ett

resultat av en förändring på +/–10 procent i USD/SEK-kursen uppgå

effektivt sätt kan det bli lättare för bolaget att upprätthålla sin värde-

till uppskattningsvis SEK +/– 3,8 (3,3) miljarder före kurssäkringar.

skapande förmåga och sina konkurrensfördelar. Ericsson stöder FN:s

Dessa effekter kan dock kompenseras över tid med nya kontrakt

Global Compact och dess tio vägledande principer. Vi ser dessa

med justerade priser och kostnader.

principer inte bara som vägledande principer i vårt dagliga arbete
utan också som en förutsättning för en sund och långsiktig verksam-

Ränterisker

het och ställer oss därför bakom ansvarsfullt företagande för en

Ericsson är exponerat för ränterisker på grund av att vissa balansräk-

hållbar ekonomisk tillväxt som gynnar alla våra intressenter. Våra

ningsposters marknadsvärde fluktuerar och på grund av förändringar

utfästelser gentemot våra anställda, kunder, aktieägare och det

av räntekostnader och ränteintäkter. Med en oförändrad nettokassa-

globala världssamfundet understryks av det externa erkännandet av

position på SEK 40,7 (50,6) miljarder skulle den årliga effekten på

våra ansträngningar. Ericsson har under 2006 än en gång inkluderats

finansnettot av en varaktig ränteförändring på +/– 0,25 procentenhe-

i indexet FTSE4Good och Dow Jones Sustainability Index samt

ter uppgå till omkring SEK 72 (135) miljoner.

listats bland världens mest miljövänliga företag (Global 100 Most
Sustainable Corporations).

Kreditrisker i kundfordringar

Ericsson publicerar varje år en särskild Corporate Responsibility

Vid årets slut 2006 uppgick kundfordringarna till SEK 51,1 (41,2)

Report som innehåller utförlig information om vårt ansvar som före-

miljarder, minus avsättningar på SEK 1,4 (1,4) miljarder. Förlängda

tag och våra aktiviteter i detta sammanhang.

betalningsvillkor för kundfordringar och förfallna fordringar granskas
regelbundet och avsättningar görs för att täcka eventuella förluster.

Mänskliga rättigheter

Kreditförlusterna har historiskt sett varit minimala, främst på grund av

Ericsson anser att allmänt tillgänglig och ekonomiskt överkomlig

att kundbasen huvudsakligen består av väl etablerade och ekono-

telekommunikation är en grundläggande förutsättning för social och

miskt stabila operatörer.

ekonomisk utveckling. Som en av världens största leverantörer av

Kundfinansieringsrisker

get en viktig roll i denna process, i synnerhet på tillväxtmarknader.

I slutet av 2006 var bruttoexponeringen för kundfinansiering SEK 4,1

Ericsson har anslutit sig till nätverket Business Leaders’Initiative on

(7,0) miljarder, varav en procent var utanför balansräkningen. Operatö

Human Rights (BLIHR), vars mål är att finna praktiska tillämpningar

kommunikationsutrustning och kommunikationstjänster spelar bola-

rer i Central- och Östeuropa, Mellanöstern och Afrika svarade för

inom näringslivet för den allmänna deklarationen om de mänskliga

hälften av exponeringen medan återstoden främst avsåg Latinamerika.

rättigheterna och att inspirera andra företag att göra detsamma. Erics-

I de flesta av kundfinansieringsavtalen täcks kreditrisker genom
säkerheter, vanligtvis i form av pantsatt utrustning, pantsättning av

sons deltagande i BLIHR befäster än en gång bolagets långvariga
engagemang för mänskliga rättigheter och ansvarsfullt företagande.

vissa av låntagarens tillgångar och/eller pantsättning av bolagets
aktier. Utöver dessa säkerheter görs också avsättningar och kostna-

Samhällsengagemang

derna rapporteras som en del av försäljningskostnaderna. Riskav-

Bolaget är angeläget om att vara en ansvarsfull medlem av det glo-

sättningarna uppgick till 13 (29) procent av bruttoexponeringen.
Outnyttjade utestående kundfinansieringsåtaganden uppgick vid

bala samfundet och i de samhällen där vi verkar. Vi uppmuntrar och
skapar förutsättningar för medarbetarna att ge ett positivt bidrag till

årets slut till SEK 6,8 (3,6) miljarder.

samhället. Dessa bidrag är av olika slag och bestäms av våra medar-

Finansiella kreditrisker

sjukvård, socialt och humanitärt bistånd, stipendier och annat utbild-

betare utifrån lokala behov. De kan till exempel handla om hälso- och
Finansiella instrument medför en risk att motparten inte har möjlighet

ningsstöd, konst och kultur, miljö, barns välfärd och många andra

att fullgöra sina betalningsåtaganden. Alla derivattransaktioner om-

samhällsinsatser.

fattas av ISDA-avtal för att begränsa kreditrisken. Under 2006 uppstod inga kreditförluster till följd av sådana instrument.

Vi tror att telekommunikation i sig har en konstruktiv roll i det
proaktiva arbetet för att hantera lokala ekonomiska, miljörelaterade
och sociala utmaningar. Vi uppmuntrar ekonomisk tillväxt på tillväxtmarknader genom vårt program Communications for All, som vi är
övertygade om kommer att ge ett väsentligt bidrag till bekämpningen
av fattigdom.
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Ericsson Response är ett globalt initiativ för att snabbt kunna
sätta in kommunikationsutrustning och specialister var som helst i
världen för att lindra mänskligt lidande till följd av katastrofer. Ericsson Response bistår vid katastrofinsatser som görs av FN:s kontor
för samordning av humanitära frågor (OCHA), FN:s livsmedelspro-

för att stödja den växande verksamheten inom tjänsteområdet. Under året lämnade 6 432 (2 377) anställda bolaget medan 14 158 (7
898) nyanställdes. Se även Noter till koncernens bokslut – Not K29,
”Information angående anställda, styrelsemedlemmar och ledande
befattningshavare”.

gram (WFP) och Internationella federationen för Röda Korset och
Röda Halvmånen (IFRC). Under 2006 fortsatte Ericsson Response

Ersättningar till ledande befattningshavare

att under sex månader ge stöd till det jordbävningsdrabbade Pakis-

Kompensationskommittén fortsätter att ta hänsyn till debatten runt

tan. Under Libanonkrisen gav Ericsson Response stöd till Telecom

om i världen om chefers löner och förmåner. Vi är säkra på att nuva-

Sans Frontiers insatser i landet via vårt kontor i Libanon.

rande policy och praxis när det gäller godkännande, regeltillämpning
och kontroll av ersättningar till högre chefer inom Ericsson är lämplig

Miljö och hälsa

och rimlig. Principerna för ersättning och andra anställningsvillkor för

Vår största inverkan på miljön gäller den energi som våra produkter

höga befattningshavare godkändes på årsstämman 2006 och be-

förbrukar under användningsfasen och vi har satt upp ambitiösa mål

skrivs mer ingående i Noter till koncernens bokslut – Not K29, ”Infor-

på detta område. Senast 2008 har bolaget för avsikt att förbättra

mation om anställda, styrelsemedlemmar och andra ledande befatt-

energieffektiviteten i våra 3G/WCDMA-basstationer med totalt 50

ningshavare”.

procent jämfört med 2005 års nivåer. Under 2006 överträffades det
årliga förbättringsmålet på 25 procent betydligt.
Vi arbetar också aktivt med energilösningar för miljövänliga mobil-

Den 31 december 2006 fanns inga utestående lån, och ej heller
några garantier, utfärdade eller övertagna av Ericsson till förmån för
någon styrelseledamot eller någon i högsta ledningen. Se även Noter

nätssiter, däribland sol-, vind-, bränslecells- och biobränsleteknik.

till koncernens bokslut – Not K29, ”Information angående anställda,

Ericsson har nyligen gjort gemensam sak med GSM Associations

styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare”.

utvecklingsfond i Nigeria för att visa att biobränsle är ett bärkraftigt
alternativ för att driva basstationer på landsbygden. Ett annat och

Rättsliga och skatterelaterade tvister

mer omfattande pilotprojekt som rör biobränsle är på gång i Indien.

Ericsson och Sony Ericsson Mobile Communications är involverade i

Nät som drivs med biobränslen kan ge positiva samhällsekonomiska

flera patenttvister i USA, Storbritannien, Tyskland och Nederländerna

och miljömässiga effekter, samtidigt som operatörernas totala

som rör GSM/GPRS/EDGE/WCDMA-standarder med den koreanska

ägandekostnader blir lägre.

mobiltelefontillverkaren Samsung, bl a i ett mål i den amerikanska

Vi anser att bolaget i allt väsentligt följer lagar och föreskrifter om
miljö, hälsa och säkerhet som gäller för dess verksamhet och affärs-

handelskommissionen (ITC) enligt paragraf 337 i The Tariff Act of
1930. Båda sidors klagomål inför ITC grundar sig på svarandenas

aktiviteter. Ericsson lämnar offentlig information om radiovågor och

påstådda olagliga import och försäljning i USA av produkter, som –

hälsa samt stöder oberoende forskning för att ytterligare öka kun-

enligt målsägarna – utgör intrång i deras amerikanska patent. Erics-

skapen inom detta område. Ericsson är för närvarande medfinansiär

son och Sony Ericsson, liksom Samsung, begär att svarandenas

i mer än 45 olika pågående forskningsprojekt som rör elektromagne-

import av dessa produkter till USA skall stoppas.

tiska fält (EMF), radiovågor och hälsa och har sedan 1996 gett sam-

I oktober 2005 inkom Ericsson med ett klagomål till EU-kommis-

manlagt över EUR 40 miljoner till mer än 80 studier. Statliga hälso-

sionen med en begäran om att kommissionen skulle utreda och

myndigheter och oberoende expertgrupper har granskat all tillgänglig

stoppa USA-baserade Qualcomms konkurrensbegränsande age-

forskning och har genomgående dragit slutsatsen att den samman-

rande vid beviljandet av licenser för standardtäckande patent för 3G-

lagda forskningen inte visar på några hälsoeffekter av exponering för

mobilteknik. Samtidigt inkom Broadcom, NEC, Nokia, Panasonic

radiovågor från vare sig mobiltelefoner eller radiobasstationer.
Ericsson har sedan den 13 augusti 2005 följt EU-direktivet om

Mobile Communications och Texas Instruments med liknande klagomål, i vilka de hävdade att Qualcomm bryter mot EU:s konkurrenslag-

hantering av elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE). Vårt globala

stiftning och inte fullgör de åtaganden som bolaget har gjort inför

sluthanteringsprogram heter Ecology Management Provision och

internationella standardiseringsmyndigheter över hela världen om att

infördes tre år innan direktivet trädde i kraft i EU. Denna proaktiva

bevilja licenser för sin teknik på rättvisa, skäliga och icke-diskrimine-

strategi ger Ericsson ett effektivt verktyg att hantera avfallshanterings-

rande villkor. I december 2005 inledde kommissionen en första utred-

frågor på alla våra marknader världen över. Ericsson har sedan den

ningsfas. Klagandena väntar fortfarande på kommissionens beslut

1 juli 2006 följt EU-direktivet om minskning av farliga ämnen (RoHS).

att inleda en andra utredningsfas.

Anställda

kommunikationsbranschen varit svarande i sex mål i USA där grupp-

Varje år genomförs en medarbetarenkät med ett högt deltagande

talan har väckts och där målsägarna hävdar att användning av mobil-

bland de anställda. År 2006 deltog mer än 90 (92) procent av medar-

telefoner kan skada hälsan. Under 2006 drog målsägarna frivilligt

betarna enkäten, som utvisade förbättringar inom områden som

tillbaka fyra av dessa stämningar. De två mål som återstår behandlas

processeffektivitet, möjligheter och inflytande i arbetet samt engage-

för närvarande i distriktsdomstolen i Maryland och i domstolen i

mang i bolaget, och samarbete, inlärning och ledarskap.

District of Columbia.

Ericsson har tillsammans med de flesta andra bolag inom mobil-

Vid årets slut hade Ericsson 63 781 (56 055) anställda. Merparten
av ökningen kan hänföras till förvärvet av Marconi och nyanställningar

I ett annat mål i USA stämde teknikföretaget Freedom Wireless
Inc. Cingular Wireless LLC och Ericsson och gjorde gällande att de
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två svarandena hade baserat sin förbetalda trådlösa telefonitjänst på

Faktureringen för året uppgick till SEK 0,6 (1,1) miljarder och

Freedom Wireless-patent som gör det möjligt för mobiltelefonkunder

resultatet efter finansiella poster till SEK 13,6 (14,0) miljarder. 2006

att köpa mer samtalstid för vilken mobiltelefon som helst.
Ericsson är involverat i en rättstvist med det australiska företaget

utgjorde exporten 100 (96) procent av faktureringen. Inga koncernföretag ingick som kunder i moderbolagets försäljning 2006 eller 2005.

QPSX i Australiens federala domstol. QPSX gör gällande att Ericsson

Av moderbolagets totala inköp av varor och tjänster har 29 (27) pro-

har brutit mot ett patentlicensavtal. Ericsson har bestridit detta.

cent gjorts från koncernföretag. Avyttringar och nedskrivningar av

I december 2006 friade Stockholms tingsrätt alla nuvarande och
tidigare anställda i moderbolaget från det åtal om försvårande av
skattekontroll som hade väckts av Ekobrottsmyndigheten. Delar av
domen har av åklagaren överklagats till Svea hovrätt.
Svenska skattemyndigheter har underkänt avdrag gällande inkomstskatt för moderbolaget och koncernföretagen Ericsson Tele-

aktier, inklusive Ericsson Microwave Systems AB, bidrog med en
vinst på SEK 2,9 (6,6) miljarder till resultatet.
Större förändringar i moderbolagets finansiella ställning för helåret
inkluderar minskade kort- och långfristiga fordringar på koncernföretag med SEK 31,4 miljarder samt minskad kassa och kortfristiga
placeringar med SEK 21,0 miljarder. Kort- och långfristiga skulder till

com AB och Ericsson Radio Systems AB (namnändrat till Ericsson

koncernföretag minskade med SEK 41,9 miljarder och kortfristig del

AB) avseende utbetalningar av försäljningskommission till försälj-

av långfristiga skulder minskade med SEK 9,7 miljarder. Vid utgången

ningsagenter i vissa länder via externa serviceföretag. Merparten av

av året uppgick kassa och kortfristiga placeringar till SEK 54,0 (75,0)

dessa skatter har betalats och återstoden har reserverats. Beslutet

miljarder.

avseende räkenskapsåret 1999 har överklagats. I december 2006

I enlighet med villkoren i Ericssons aktiesparplaner och options-

dömde länsrätten i Stockholms län till skattemyndigheternas fördel.

program för anställda såldes eller tilldelades under året 17 051 349

Styrelsen

17,1 miljoner och de utgör mindre än 1 procent av det totala aktie

egna aktier till anställda i Ericsson. Kvotvärdet av dessa aktier är SEK
Mer information om styrelsen och dess ledamöter samt om styrelsen

kapitalet. Motsvarande redovisad ersättning uppgår till SEK 124,9

och dess kommittéer finns i Bolagsstyrningsrapport 2006.

miljoner. Innehavet av egna aktier uppgick den 31 december 2006 till
251 013 892 B-aktier. Det kvotvärdet av dessa aktier är SEK 251,0

Förändringar av styrelsen

miljoner, och aktierna representerar 2 procent av det totala aktie

Styrelsen väljs årligen på ordinarie årsstämma för tiden intill nästföl-

kapitalet. Motsvarande anskaffningskostnad uppgår till SEK 558,6

jande ordinarie årsstämma. Vid den ordinarie årsstämman den 10

miljoner.

april 2006 omvaldes Michael Treshow som styrelseordförande och
Marcus Wallenberg som vice styrelseordförande. Sverker Martin-Löf
valdes till vice styrelseordförande. Sir Peter L. Bonfield, Ulf J. Johansson, Nancy McKinstry och Carl-Henric Svanberg blev omvalda till

Händelser efter bokslutet
Förvärv av Redback Networks

styrelsen. Börje Ekholm, Katherine Hudson och Anders Nyrén valdes

Den 20 december 2006 meddelade Ericsson och Redback Networks

som nya ledamöter till styrelsen.

Inc (NASDAQ:RBAK) att de hade undertecknat ett slutgiltigt avtal om

Ersättningar till styrelseledamöter

omkring USD 1,9 miljarder (SEK 13,4 miljarder). Köpet genomfördes

Styrelseledamöter som ej är anställda i koncernen har inte erhållit

den 25 januari 2007.

att Ericsson skulle köpa Redback för USD 25,00 per aktie eller totalt

någon ersättning utöver arvode för styrelsearbete enligt Noter till

Redback har mer än 700 operatörskunder i mer än 80 länder och

koncernens bokslut – Not K29, ”Information angående anställda,

cirka 800 anställda, däribland 500 FoU-ingenjörer. Femton av värl-

styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare”. Ledamöter, eller

dens 20 främsta nätoperatörer använder Redbacks teknik, inklusive

deras suppleanter, som är anställda inom koncernen, d v s VD och

bredbands-routrar för hantering av IP-baserade data-, röst- och

arbetstagarledamöter, har inte erhållit något arvode eller andra för-

videotjänster. Redback har en stark position inom edge routing-

måner utöver dem som är förenade med anställningen, förutom ett

teknik för multitjänster, vilket hjälper operatörer att leverera bredband,

litet arvode till styrelsens arbetstagarledamöter för varje styrelsemöte

telefoni, TV- och mobiltjänster över Internetbaserad infrastruktur.

de deltar i.

Kombinationen av Redbacks intelligenta routing-teknik och Ericssons ledande teknik inom IMS (IP Multimedia Subsystem), optisk

Moderbolaget

transport och bredbandsaccess placerar Ericsson i en ledande

Moderbolagets verksamhet utgörs huvudsakligen av koncernled-

position med IP-baserade helhetslösningar för operatörer av både

nings- och holdingbolagsfunktioner samt internbanksverksamhet.

mobilnät och fasta nät.

Moderbolagets verksamhet omfattar även kundkredithantering som
utförs på kommissionsbasis av Ericsson Credit AB.

Förvärv av Entrisphere

Moderbolaget äger större delen av alla immateriella rättigheter

Den 12 februari 2007 tillkännagav Ericsson förvärvet av Entrisphere,

och förvaltar patentportföljen, däribland patentansökningar, licensie-

ett företag inom fiberbaserad accessteknologi. Entrisphere grunda-

ring och korslicensiering av patent, samt försvarar patenten vid

des år 2000 i Santa Clara, Kalifornien, och har cirka 140 medarbe-

tvister.

tare, inklusive viktiga resurser inom forskning och utveckling.

Moderbolaget har 7 (8) filialer. Sammanlagt har koncernen 51 (51)
filialer och representationskontor.
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Förvärvet av Entrisphere tillför en ledande IP-baserad plattform
för bredbandsaccess, färdig för volymutrullning, och som uppfyller

både nordamerikanska och internationella standarder. Entrisphere

Till grund för sitt förslag till utdelning har styrelsen enligt 18 kap. 4 § i

levererade den första fiberaccesslösningen 2003 och har sedan dess

aktiebolagslagen bedömt moderbolagets och koncernens konsolide-

samarbetat med stora operatörer för att leverera IP-baserade tjänster

ringsbehov, likviditet, ekonomiska ställning i övrigt samt förmåga att

till kunder i Nordamerika. Entrispheres GPON-lösning (Gigabit Pas-

på sikt infria sina åtaganden. Koncernens soliditet uppgår enligt

sive Optical Network) är således redan implementerad i Nordamerika

årsredovisningen till 56,2 (49,0) procent och nettokassan till SEK 40,7

och dess system utvärderas nu av ledande nätoperatörer runt om i

(50,6) miljarder.

världen. Därför är förvärvet en viktig byggsten i Ericssons “Full Ser-

Styrelsen har också tagit hänsyn till moderbolagets och koncer-

vice Broadband “-erbjudande.

nens ställning i övrigt. Styrelsen har härvid tagit hänsyn till kända
förhållanden som kan ha betydelse för moderbolagets och koncern-

Förslag till vinstdisposition

bolagens ekonomiska ställning.

Styrelsen föreslår att en utdelning om SEK 0,50 (0,45) per aktie

Den föreslagna utdelningen begränsar inte bolagets investerings-

utbetalas till aktieägare registrerade på avstämningsdagen den 16

förmåga eller likviditetsbehov och det är vår bedömning att den

april 2007 och att återstoden av fritt kapital behålles i bolaget. För

föreslagna utdelningen är väl avvägd med hänsyn till verksamhetens

moderbolagets innehav av egna B-aktier utgår ingen utdelning.

art, omfattning och risker samt moderbolagets och koncernens

Med antagandet att inga egna aktier kvarstår på avstämningsda-

kapitalbehov.

gen föreslår styrelsen att vinsten disponeras enligt nedan:

Styrelsens försäkran

Belopp att utdelas till registrerade
aktieägare	SEK 8 066 129 339

I enlighet med avsnitt 3.6.2 i den svenska koden för bolagsstyrning

Belopp att överföra i ny räkning	SEK 24 920 658 097

försäkrar härmed styrelsen och verkställande direktören att, såvitt de

Totalt fritt eget kapital i moderbolaget	SEK 32 986 787 436

god redovisningssed för aktiemarknadsbolag, att lämnade uppgifter

känner till, årsredovisningen är upprättad i överensstämmelse med
stämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting av väsentlig
betydelse har utelämnats som skulle kunna påverka den bild av
bolaget som ges i årsredovisningen.

Stockholm den 23 februari 2007
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
Org. nr. 556016-0680
	Sverker Martin-Löf
Vice ordförande

Michael Treschow

Marcus Wallenberg

Ordförande

Vice ordförande

	Nancy McKinstry 	Sir Peter L. Bonfield	Anders Nyrén
	Börje Ekholm
Torbjörn Nyman

Ulf J. Johansson

Katherine Hudson

Monica Bergström

Jan Hedlund

		

Carl-Henric Svanberg

		

Verkställande direktör och koncernchef
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koncernens resultaträkning
Januari-december MSEK		

2006

2005

2004

Fakturering		
Kostnader för fakturerade varor och tjänster 		
Bruttomarginal

177 783
–104 487
73 296

151 821
–82 369
69 452

131 972
–70 864
61 108

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

–27 921
–21 422
–49 343

–24 454
–16 800
–41 254

–23 421
–15 921
–39 342

Övriga rörelseintäkter		
Andelar i joint ventures och intresseföretags resultat		
Rörelseresultat

5 941
5 934
35 828

2 491
2 395
33 084

2 617
2 323
26 706

Finansiella intäkter		
Finansiella kostnader 		
Resultat efter finansiella poster		

1 954
–1 789
35 993

2 653
–2 402
33 335

3 541
–4 081
26 166

Skatter		
Årets resultat		

–9 557
26 436

–8 875
24 460

–8 330
17 836

Årets resultat hänförligt till:
moderbolagets aktieägare		
minoritet		

26 251
185

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) 		

15 871
1,65
1,65

15 843
1,53
1,53

15 829
1,11
1,11
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
2006

2005 1)

TILLGÅNGAR
Långfristiga tillgångar
Immateriella tillgångar
	Balanserade utvecklingskostnader		
	Goodwill		
Varumärken/produkträttigheter		

4 995
6 824
15 649

6 161
7 362
939

Materiella anläggningstillgångar		

7 881

6 966

9 409
721
1 921
2 409
13 564
63 373

6 313
805
1 322
2 796
18 519
51 183

21 470

19 208

Kundfordringar		
Kortfristig kundfinansiering		
Övriga kortfristiga fordringar		

51 070
1 735
15 012

41 242
3 624
12 574

Kortfristiga placeringar		
Kassa och likvida medel		
			
Summa tillgångar		

32 311
29 969
151 567
214 940

39 767
41 738
158 153
209 336

120 113
782
120 895

101 622
850
102 472

6 968
602
382
12 904
2 868
23 724

5 891
904
391
14 185
2 740
24 111

13 280
1 680
18 183
37 178
70 321
214 940

17 764
10 784
12 584
41 621
82 753
209 336

31 december, MSEK

Finansiella tillgångar
	Kapitalandelar i joint ventures och intresseföretag		
Aktier och andelar 		
	Långfristig kundfinansiering		
Övriga långfristiga fordringar		
Uppskjutna skattefordringar		
		
Kortfristiga tillgångar
Varulager		

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare		
Minoritetsintressen i koncernföretag		
			
Långfristiga skulder
Ersättningar efter avslutad anställning		
Långfristiga avsättningar		
Uppskjutna skatteskulder		
Långfristig upplåning		
Övriga långfristiga skulder		
			
Kortfristiga skulder
Kortfristiga avsättningar		
Kortfristig upplåning		
Leverantörsskulder		
Övriga kortfristiga skulder		
		
Summa eget kapital och skulder 2) 			
1)

2)

Från och med 1 januari 2006 redovisar Ericsson aktuariella vinster och förluster direkt i eget kapital i enlighet med de förändringar som skett i IAS 19. Tidigare perioder har omarbetats. För mer information, se Årsredovisning 2006, Noter till koncernens bokslut, Not K17 ”Ersättning efter avslutad anställning”.
Varav räntebärande skulder och ersättningar efter avslutad anställning 21 552 (30 860).
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KASSAFLÖDESANALYS
FÖR KONCERNEN
2006

2005

2004

RÖRELSEN
Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare		

26 251

24 315

17 539

Icke likviditetspåverkande poster		
				

6 245
32 496

10 845
35 160

10 490
28 029

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

–2 553
1 186
–10 563
-3 729
1 652
18 489

–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 av dotterföretag och verksamheter 		
Försäljning av dotterföretag och verksamheter 		
Balanserade utvecklingskostnader		
Övriga investeringsverksamheter		
Kassaflöde från investeringsaktiviteter inom rörelsen

–3 827
185
–18 078
3 086
–1 353
–1 070
–21 057

–3 365
362
–1 210
30
–1 174
13
–5 344

–2 452
358
–1 648
14
–1 146
86
–4 788

Kassaflöde före finansiella investeringsaktiviteter		

–2 568

11 325

17 691

Kortfristiga placeringar		
Kassaflöde från investeringsaktiviteter		

6 180
–14 877

6 375
1 031

–26 050
–30 838

3 612

17 700

–8 359

Finansieringsaktiviteter
Upptagande av lån		
Återbetalning av lån		
Försäljning/återköp av egna aktier		
Betald utdelning		
Kassaflöde från finansieringsaktiviteter

1 290
–9 510
124
–7 343
–15 439

657
–2 784
174
–4 133
–6 086

1 100
–15 407
41
–292
–14 558

Omräkningsdifferenser i likvida medel		
Förändring av likvida medel

58
–11 769

–288
11 326

214
–22 703

Likvida medel vid årets början

41 738

30 412

53 115

Likvida medel vid årets slut

29 969

41 738

30 412

Januari–december MSEK

Kassaflöde före finansieringsaktiviteter
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aktieinformation
Börshandel

vardera. En handelspost på Stockholmsbörsen är 1000 aktier.

Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B-aktier).

Den 31 december 2006 ägde Ericsson 251 013 892 egna B-

B-aktien noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan

aktier. Inga återköp av egna aktier skedde under 2006.

också handlas i form av American Depositary Shares (ADS) på
NASDAQ i USA under symbolen ERIC. En ADS representerar 10

Aktieägare

B-aktier. De 24 augusti 2006 ändrades Ericssons beteckning på

Den 31 december 2006 var 814 841 aktieägare registrerade hos

NASDAQ från ERICY till ERIC.

Värdepapperscentralen (VPC), varav 1 640 med adress i USA.

Under 2006 omsattes cirka 40 (43) miljarder aktier. Av dessa

Enligt Citibank så fanns det vid samma tidpunkt 117 866 408

omsattes cirka 88 (73) procent på Stockholmsbörsen, 12 (16)

ADS (American Depositary Shares) utestående. Antalet direk-

procent på NASDAQ och mindre än 1 (1) procent på London-

tregistrerade aktieägare på NASDAQ var 5 892. Den största

börsen. Handeln i Ericssonaktien på Stockholmsbörsen ökade

delen av alla ADS är förvaltarregistrerade och den 31 december

med cirka 14 procent och på NASDAQ-börsen minskade han-

2006 fanns det 242 519 konton.

deln med cirka 27 procent jämfört med 2005.

Vid årsskiftet ägdes totalt över 80 procent av Ericssons aktier
av svenska och internationella institutioner.

Kursutveckling
Marknadsvärdet för Ericsson ökade med omkring 1 procent

de tio största ägarländerna

31 december
2006
2005
50,0%
54,1%
27,1%
26,5%
6,8%
4,3%
3,9%
3,8%
1,9%
1,8%
1,4%
1,1%
1,3%
0,9%
1,1%
0,9%
0,9%
0,9%
0,7%
1,1%
4,9%
4,0%

under 2006 och uppgick vid årets slut till cirka SEK 446 miljarder
(441 miljarder 2005). Under 2006 ökade Stockholmsbörsens
OMX SP Index med cirka 24 procent, NASDAQ-börsens ”telecom index” ökade med cirka 21 procent och NASDAQ-börsens
”composite index” ökade med cirka 7 procent.

Aktiekapitalet
Aktiekapitalet i Ericsson uppgick den 31 december 2006 till SEK
16 132 258 678 (16 132 258 678), fördelat på 16 132 258 678
aktier (16 132 258 678). Det nominella värdet på aktien är SEK
1,00. Aktierna var per 31 december 2006 fördelade på 1 308 779
918 (1 308 779 918) A-aktier, som vardera ger en röst, samt

Procent av kapital
Sverige
USA	
Storbritannien
Luxemburg
Schweiz
Frankrike
Belgien
Nederländerna
Danmark
Tyskland
Övriga länder
Enligt SIS Ägarservice AB, 31 december 2006.

14 823 478 760 (14 823 478 760) B-aktier med en tiondels röst

Kursut veckling på Stockholmsbörsen 2004 –2006 (SEK)

Aktiehandel 2006 (miljoner aktier)
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AKTIEÄGARINFORMATION
Årsstämma hålls onsdagen den 11 april 2007 kl 15.00 i Globens
Annex, Globentorget, Stockho lm.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare, som önskar delta i årsstämman, ska

• vara införd i den av VPC förda aktieboken tisdagen den 3 april
•

2007; och

Utdelning
Styrelsen kommer att föreslå årsstämman att besluta om en
utdelning för 2006 av SEK 0,50 per aktie och att måndagen den
16 april 2007 ska vara avstämningsdag för utdelning.

Ekonomisk information från Ericsson

• Delårsrapporter 2007:

anmäla sig till bolaget senast kl 16:00 tisdagen den 3 april,

26 april 2007

2007 på bolagets hemsida www.ericsson.com, per telefon 08–

20 juli 2007

775 01 99 på vardagar mellan kl 10:00 och kl 16:00, eller per

25 oktober 2007

telefax 08–775 80 18.

1 februari 2008

Anmälan kan också göras skriftligen till:

• Årsredovisning 2007
mars 2008

Telefonaktiebolaget LM Ericsson,
Group Function Legal Affairs

Årsredovisningar och rapporter kan laddas ner eller beställas via

Box 47021, 100 74 Stockholm.

Internet på adressen: www.ericsson.com/se/investerare, eller
beställas via e-post.

Vid anmälan vänligen uppge namn, personnummer, adress,
telefonnummer samt antalet biträden. Uppgifterna som lämnas

För tryckta publikationer, kontakta:

vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för

Strömberg Distribution i Huddinge AB

årsstämman 2007.

SE–120 88 Stockholm

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank
eller annan förvaltare, måste begära att tillfälligt vara införd i
aktieboken tisdagen den 3 april 2007 för att ha rätt att delta i
årsstämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i
god tid före denna dag.

Behörighetshandlingar

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

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för

Telefon: 08–719 0000

ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall kopia

E-post: investor.relations.se@ericsson.com

av registreringsbevis (eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling) för den juridiska personen bifogas.

Investerarrelationer för Nord- och Sydamerika:

Dokumenten får inte vara äldre än ett år. För att underlätta inpas-

Ericsson

seringen vid årsstämman bör fullmakt i original samt registre-

The Grace Building

ringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhan-

1114 Ave of the Americas, Suite #3410

da under ovanstående adress senast tisdagen den 10 april 2007.

New York, NY 10036
USA
Telefon: +1 212 685 4030
E-post: investor.relations@ericsson.com
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All-IP
En gemensam IP-infrastruktur
som kan hantera alla nättjänster, inkl.
fast kommunikation och mobilkommunikation, för röst och datatjänster
samt videotjänster såsom TV.
ATM
(Asynchronous Transfer Mode)
En kommunikationsstandard för
överföring i, och hantering av,
paketkopplade höghastighetsnät.
Bredband
En tillräckligt hög överföringshastighet, i data- eller telenätet, för att
överföra multimediatjänster.
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 fasta telelinjer, exempelvis
IP-DSL, ADSL och VDSL.

*Kapitel som täcks av Revisionsberättelsen

EDGE
En tredje generationens mobilstandard, utvecklad som en
kapacitetsökning av GSM för att
klara stora datamängder i hastig
heter på upp till 250 kbps.
GPRS
(General Packet Radio Service)
En paketkopplingsteknik som til�låter GSM-nät att hantera mobil
datakommunikation i hastigheter
på upp till 115 kbps, exempelvis för
Internetanslutning. Kallas ofta 2,5G.
GSM
(Global System for Mobile Communication) Standard för digital mobilkommunikation, världens mest
använda mobilteknik.
HSPA
(High Speed Packet Access)
Vidareutveckling av 3G/WCDMA,
som gör mobilt bredband möjligt.
En abonnent kan ladda ner filer till
sin 3G-utrustning med hastigheter
på flera Mbps.
IMS
(IP Multimedia Subsystem)
Standard för röst- och multimediatjänster över mobilnät och fasta nät
som baseras på IP-teknik.
IP
Ett standardiserat kommunikations
protokoll som bestämmer hur
information färdas mellan Internets
olika delar.

IPTV
(IP Television) En teknik som ger
digital TV via fast bredbandsaccess.
LTE
(Long-Term Evolution) kallas den
standard för vidareutvecklingen av
mobilteknik bortom dagens HSPAteknik. Standarden är under
utveckling och kommer att stödja
hastigheter över 100 Mbps.
MBMS
(Multimedia Broadcast Multicast
Service) En broadcast- och multicast-teknik för att sända TV över
mobil bredbandsaccess.
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. Binder ihop
IP-telefoni med den kretskopplade
delen av nätet.

TD-SCDMA
En 3G-teknik som utvecklas i Kina.
Tillväxtmarknad
Ett land med BNP per capita som
ligger under Världsbankens medelvärde, och där mobilpenetrationen
är lägre än 60 procent.
WAP
(Wireless Access Protocol) En
standard som definierar hur kommunikationen mellan Internet och
mobiltelefoner skall gå till via ett
mobilt nät.
WCDMA
(Wideband Code Division
Multiple Access) En tredje generationens mobilteknik som utnyttjar
koddelningsteknik över ett brett
frekvensspektrum. WCDMA bygger
på samma kärnnät som GSM.
WiMAX
(Worldwide Interoperability for
Microwave Access) En accessteknik för trådlöst bredband som
används framför allt som alternativ
till kabel eller DSL.
WLAN
En bredbandsteknik för överföring
inom ett begränsat område (t. ex.
på flygplatser, hotell).
WLL
(Wireless Local Loop) Access för
trådlös kommunikation vad gäller
traditionella telefonitjänster och
Internet via bredband till användaren. Det finns flera system och
tekniker för WLL.

Osäkerhet om framtiden
Årliga publikationer
Ericssons Årsredovisning är avsedd att på ett korrekt sätt beskriva Ericssons
verksamhet och finansiella resultat under 2006. I denna publikation ingår en
Bolagsstyrningsrapport.
Ericssons Årsredovisning i Sammandrag är ett utdrag ur den kompletta rapporten.
Vi ger ut en separat ”Corporate Responsibility Report”. Ett sammandrag finns på
sidan 22 i detta dokument.

ERICSSON ÅRSREDOVISNING 2006

ERICSSON ÅRSREDOVISNING I SAMMANDR AG 2006

ERICSSON CORPOR ATE RESPONSIBILIT Y REPORT 2006

ATT DRIVA FÖRÄNDRING OCH SKAPA MÖJLIGHETER

ATT DRIVA FÖRÄNDRING OCH SKAPA MÖJLIGHETER

driving change

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.

Vår hemsida www.ericsson.com uppdateras regelbundet och innehåller information
om bolaget, samt nedladdningsbara versioner av ovan nämnda rapporter.
här får du veta mera:
Vår hemsida: www.ericsson.com
Vår aktie: www.ericsson.com/investors
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Möjlighet
Bredbandsrevolutionen har precis börjat. Avancerade
applikationer och innovativa tjänster ökar behovet av nät med
högre hastighet och högre kapacitet, som kan göra vår
vision om en kommunikationsintensiv värld till verklighet.

Resultat
Vid årets slut hade Ericsson installerat totalt 46 bred
bandsnät med hög hastighet (HSPA) på fem kontinenter
och därmed gjort bredband till en naturlig del av livet
för människor över hela världen.
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