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   :
I november etablerade itu wcdma som standard
för g, med benämningen imt Direct Spread.
Beslutet välkomnas av Ericsson, som nu kan erbjuda sina operatörskunder alla de tre viktigaste varianterna av denna standard.
: Övertagandet av Qualcomms infrastrukturdivision var den största enskilda affären –
räknat i antal anställda – under året. Det gav Ericsson en komplett produktportfölj inom både andra
och tredje generationens mobilsystem. Dessutom
innebar förvärvet att standardiseringsarbetet
påskyndades, något som uppskattades av hela branschen – inte minst av operatörerna.
: För att ytterligare stärka
Ericssons ställning på marknaden för ip- och datakomlösningar, förvärvades amerikanska företagen
Torrent och TouchWave samt det danska företaget
Telebit a/s.

ERICSSONS UPPGIFT är
att förstå sina kunders
möjligheter och behov
och att tillhandahålla
kommunikationslösningar
bättre än någon av sina
konkurrenter.

GENOM ATT göra
detta, ska Ericsson
ge sina aktieägare en
konkurrenskraftig
avkastning på
satsat kapital.

: I december tillkännagav Ericsson och
Microsoft att de båda företagen ska samarbeta
kring utveckling och marknadsföring av totallösningar för trådlös Internet-access. Parterna bildar
ett gemensamt bolag för att marknadsföra och
leverera mobila e-post lösningar. Ericsson blir
majoritetsägare i det nya bolaget.
: Ericsson hade under  stora framgångar för engine, en lösning för migration av kretskopplade nät för fast telekommunikation till en ny
nätgeneration som klarar både kretskopplad trafik
och ip-baserad, paketkopplad trafik. bt i Storbritannien, kpn i Nederländerna, Telia i Danmark
och Telefónica i Spanien valde engine under året.
 : I början av juli fick Ericsson en ny
verkställande ledning. Kurt Hellström blev ny vd
efter Sven-Christer Nilsson, som lämnade företaget.
Lars Ramqvist, koncernens styrelseordförande,
utsågs till ny koncernchef.
•

OSÄKERHETER I FRAMTIDEN

R380, dual band-telefon med
inbyggd PDA, baserad på Epoc.
Kommunikationsverktyg,
kalender, inbyggt modem.

“Safe Harbor”-uttalande i enlighet med den amerikanska
“Private Securities Litigation Reform Act of 1995”:
Vissa uttalanden i denna rapport är framåtblickande
och faktiska utfall kan komma att skilja sig väsentligt
från de förutsedda. Förutom de faktorer som diskuteras,
kan de faktiska utfallen påverkas av bland annat sådana
faktorer som produktefterfrågan, konjunktureffekter,
valutakurs- och räntefluktuationer, inverkan av
konkurrerande produkter och deras prissättning,
produktutveckling, kommersiella och tekniska
svårigheter, politiska risker i de länder i vilka Ericsson
har verksamhet eller försäljning, leveransstörningar och
följder av kundfinansiering.
•
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1999
MSEK

1998 Förändring
MSEK
procent

Orderingång

223 828

187 415

Fakturering

215 403

184 438

17

Resultat före skatter

16 386

18 210

–10

Vinst per aktie, SEK

6,17

6,66

–7

Vinst per aktie enligt U.S. GAAP, SEK

7,68

7,87

–2

Utdelning per aktie, SEK

2,00 *

2,00

-

103 667

-

103 290

Antal anställda, 31 december

19

* 1999, styrelsens förslag
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Aktiekapitalet i Ericsson uppgick den  december
till     (   ) sek, fördelat på
    aktier. Det nominella värdet på aktien
är , sek. Aktierna är per  december  fördelade på    A-aktier, som vardera ger en
röst, samt     B-aktier med en tusendels
röst vardera. En handelspost på om Stockholmsbörsen är  aktier.
Under  har antalet aktier genom konverteringar av konvertibla förlagsbevis ökat med totalt
  . Under perioden --–--
har förlagsbevis, hänförliga till  års konvertibla
förlagslån, konverterats till   B-aktier. Ytterligare förlagsbevis, hänförliga till  års konvertibla förlagslån, kan under perioden  januari
– februari  ha kommit att konverteras
till B-aktier, med rätt till utdelning för .

Ericsson-aktien noteras på om Stockholmsbörsen
(A- och B-aktier). B-aktien noteras på börserna i
Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, London, Paris och
på ”Swiss Exchange” i Schweiz. Ericsson-aktien kan
också handlas i form av adr (American Depositary
Receipts) genom Nasdaq-systemet i USA under
symbolen ericy. Varje adr representerar en B-aktie.
Handel på Nasdaq sker även med så kallade add
(American Depositary Debentures) under symbolen
ericz. Varje add motsvarar en konvertibel avseende det konvertibla förlagslånet ⁄. Sedan
den  januari  noteras Ericsson-aktien i euro i
Frankfurt och i Paris.
Under  omsattes över fem miljarder aktier.
Av dessa omsattes cirka  () procent på om
Stockholmsbörsen,  () procent på Nasdaq och
 () procent på London-börsen. Övriga börser
motsvarade cirka  () procent av omsättningen.

Marknadsvärdet för Ericsson steg med  procent
under  och uppgick vid årets slut till  

KURSUTVECKLING 1995–1999

600
520
440
360


Totalt ägs cirka  procent av Ericssons aktier av
svenska och internationella institutioner. Vid 
års slut uppgick andelen aktieägare utanför Sverige
till cirka  () procent, fördelat på  () procent
i USA,  () procent i Storbritannien,  () procent
i Tyskland och  () procent i övriga länder.
 
Ericssons Allemansfond startade . Fonden har
  andelsägare och gör placeringar i Ericssonaktien. Vid årsskiftet uppgick innehavet i fonden
till   aktier. Andelskursen uppgick vid årets
slut till   sek (  sek).
Ett konvertibelt förlagslån uppgående till  
sek emitterades under  med företrädesrätt för
Ericssons anställda.
Anställda efter  oktober  erbjuds att köpa
konvertibler av Ericsson-bolaget ab Aulis.
År  infördes ett optionsprogram för 
nyckelpersoner, vilka tilldelas sjuåriga köpoptioner i
Ericsson. Tilldelningens storlek bestämdes av vinst
per aktie och den anställdes lön och bonuskategori.
Efter samma tilldelningsprinciper kommer
omkring   personer att erhålla sjuåriga köpoptioner baserat på resultatet för . Vid en extra
bolagsstämma i november  beslutades om införande av ytterligare ett optionsprogram även för år
. I enlighet med detta beslut kommer ,
miljoner optioner tilldelas cirka   anställda.
  
Styrelsen föreslår en fondemission, genom vilken
aktiernas nominella värde skall öka från , sek
till , sek, följt av en split :. Handeln med
aktier med det nya nominella värdet , sek
beräknas inledas i början av maj .
•

AKTIEOMSÄTTNING 1999

Afv generalindex

B-aktien

miljarder sek. Affärsvärldens Generalindex för
om Stockholmsbörsen steg under året med ,
procent.
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AKTIEDATA

1999

1998 4)

1997 4)

1996 4)

1995 1) 4)

6,17

6,66

6,08

3,64

2,92

1) Värden efter split 4:1

P/E tal, B-aktie 2)

89

29

25

29

22

Utdelning

2,0 3)

2,00

1,75

1,25

0,88

Direktavkastning %

0,4

1,0

1,2

1,2

1,3

2) Pris per aktie per 31
december delat med
vinst per aktie efter
skatter samt efter full
konvertering

Vinst per aktie

OM Stockholmsbörsen, aktiekurser i SEK
A per 30 December

575,0

209,5

157

109

69

B per 30 December

548,0

193

149

106

65

B årshögsta

571,0

268

192

106

89

B årslägsta

175,0

118,5

102,5

56,5

48

FÖRÄNDRINGAR I AKTIEKAPITALET 1995–1999

1995

1 januari

1995

Split

1995

Nyemission

1995
1996

4:1

Antal aktier

Aktiekapital

217 229 118

2 172 291 180

651 687 354

-

87 009 390

217 523 475

Konverteringar

1 689 035

4 222 588

Konverteringar

3 547 308

8 868 270

1997

Konverteringar

13 333 854

33 334 635

1998

Bonusemission

975 097 150

2 437 742 875

1998

Konverteringar

1 759 181

4 397 952

1999

Konverteringar

1999

31 december

1:1

5 786 131

14 465 328

1 957 138 521

4 892 846 303

DE RÖSTMÄSSIGT STÖRSTA AKTIEÄGARNA I BOLAGET DEN 31 DECEMBER, VAR:

Aktier, antal

Procent
av rösterna

AB Industrivärden

46 520 000

28,0

Investor AB

68 376 700

22,3

Wallenberg-stiftelser

27 293 024

16,5

Svenska Handelsbankens Pensionsstiftelse

10 640 000

5,6

Livförsäkrings AB Skandia

21 855 843

5,0

Pensionskassan SHB Försäkringsförening

7 920 000

4,8

Oktogonen, Stiftelsen

4 020 000

1,9

SEB-stiftelsen

3 140 000

1,5

Svenska Handelsbankens personalstiftelse

2 460 000

1,5

Fjärde AP-Fonden

75 998 018

1,4

SEB-Trygg Försäkring

19 893 560

1,3

Svenska Handelsbankens aktiefonder

10 782 600

0,8

800 000

0,5

897,506,209

2

Wallanders och Hedelius’ stiftelse
Utländska ägare

3) För 1999, styrelsens
förslag
4) Värden efter fondemission 1:1
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Vi går väl rustade
in i det nya millenniet

D
D

   blev spännande och
händelserikt för Ericsson.  började
trögt men slutade i högt tempo. Under
fjärde kvartalet nådde koncernen ett
resultat före skatter som var rekordhögt – , miljarder kronor. Med en värdeökning på hela 
procent, hade Ericssonaktien en mycket god
utveckling under året. Det innebar att aktieägarnas
investering i koncernen steg i värde med  miljarder kronor under .
Ericsson är världsledande inom mobil kommunikation. Mobila system och terminaler svarar för
mer än  procent av koncernens intäkter. Det är av
avgörande betydelse för koncernens framtida möjligheter att det är här Ericsson har sin verkliga
styrka, för detta är det största och snabbast växande
området i vår bransch. En bransch som de senaste
åren genomgått snabbare och mer omfattande förändringar än vad någon annan bransch hittills har
gjort.
Mobilt Internet och mobil datakommunikation
är nu på väg att bli en realitet. Den utvecklingen
blir allt tydligare i föregångsländer som Japan och
USA. I Japan är det i-Mode – en lösning för direktuppkoppling till Internet via mobila terminaler
som blivit en verklig succé under  och i USA
märks den här utvecklingen bland annat genom att
operatörer av Mobitexnät från Ericsson under 
kunnat notera en mycket kraftig tillväxt i antalet
abonnenter.
Den här utvecklingen kommer inte som någon
överraskning för Ericsson. Tvärtom har vi förberett
oss länge för den. I mer än ett decennium har vi
arbetat med att utveckla tredje generationens
mobila system. Vi är idag den enda leverantören
som levererat ett stort antal testsystem till kunder
världen över – närmare bestämt  stycken. Vi har
under  också fått kommersiella order på sådana
system, bland annat från ntt DoCoMo i Japan.

 
Det ökande antalet mobilabonnenter skapar efterfrågan och utveckling på marknaden. Vi räknar nu
med att det redan år  ska finnas en miljard
abonnenter i de mobila näten. En betydande del av
dessa kommer snart att använda den tredje generationens system – enligt våra prognoser  miljoner
abonnenter redan år .
Mobilt Internet medför betydande affärsmöjligheter för Ericsson och då inte bara därför att mobilnäten behöver uppgraderas och kompletteras med
utrustning för den nya generationens system. Efter-

frågan på mobila datatjänster av olika slag medför
också ett starkt ökat behov av kapacitet i de mobila
näten, med åtföljande krav på nya investeringar i
infrastruktur från operatörernas sida. Abonnenterna
å sin sida kommer att behöva nya och avancerade
mobila terminaler för att fullt ut kunna tillgodogöra sig den nya tekniken – terminaler som vi på
Ericsson nu är i full färd med att utveckla.

   
Det första större steget mot mobilt Internet tas nu
med hjälp av wap-teknologin. Att den står i så
starkt fokus för marknadens intresse är en tydlig
demonstration av hur betydelsefullt mobilt Internet kommer att bli. Detta trots att wap-teknologin
än så länge inte kan utnyttjas med de högre överföringshastigheter som den tredje generationens
system kommer att kunna erbjuda.
Som en av initiativtagarna till wap-standarden
är Ericsson väl positionerat på detta område. Vi har
idag marknadens bredaste kunnande inom wapteknologin. Det gäller såväl hårdvara – i form av
wap-servers och terminaler – som applikationsutveckling och konsulttjänster. I en kampanj under
senhösten gick vi ut och erbjöd marknaden 
kvalificerade konsulter till företag som vill ha hjälp
att utveckla wap-tjänster.
gprs är ett annat steg på vägen mot tredje generationens system. Det är en paketkopplad teknologi
för att avsevärt höja kapaciteten i de mobila näten
som också gör det möjligt att införa nya tjänster
och ge bättre service till abonnenten. Under 
har Ericsson vunnit mer än hälften av alla gprsorder i världen.
Vi är också ledande när det gäller edge – en
tredjegenerationsteknologi för befintliga frekvensband. Med beräknad introduktion i USA i början
av  kommer det att vara den första varianten av
tredje generationens mobilsystem som tas i kommersiell drift. Ericsson har under året installerat
testsystem för edge och skrivit de första viktiga
kontrakten. Det är ytterligare en bekräftelse på att
det är vi som intagit den ledande positionen på väg
mot nästa systemgeneration.
   
Förutom teknologin krävs också applikationer för
att mobilt Internet ska utvecklas. Det gäller att
kunna erbjuda kunderna enkla, snabba och säkra
lösningar för elektronisk handel. Under året har
Ericsson fått till stånd flera viktiga överenskommelser på detta område. Ett strategiskt partnerskap
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Lars Ramqvist, ordförande och koncernchef.

med Visa International och ett samarbete med
Sonera SmartTrust är två exempel på hur koncernen
nu hjälper ledande företag att ta fram lösningar för
säkra e-handelstransaktioner. Projektet med Sonera
SmartTrust syftar dessutom till att ta fram världens
första system för digitala signaturer för elektronisk
handel via wap-telefoner.
Under  har Ericsson samlat sina resurser
inom serviceerbjudanden och affärskonsultation.
Ericsson Services erbjuder operatörerna en kraftfull
portfölj av service- och tjänsteerbjudanden och
stärker på så vis Ericssons position som helhetsleverantör, systemintegratör och partner. Ericsson Business Consulting, som riktar sin verksamhet mot
företagen, hade vid årsskiftet   kvalificerade
medarbetare i  länder. Det gör Ericsson till
ledande leverantör av Internet-baserade affärslösningar. Bland kunder vi skrivit avtal med under
året märks Reuters, den nederländska tidningen
de Telegraaf, Scania, lycos och sas.
Ericssons mål är att leda utvecklingen av mobilt
Internet. Det kan vi göra i kraft av vår ställning
som komplett leverantör av kommunikationslösningar. Vårt utbud omfattar allt från stamnät och
mobil infrastruktur till applikationer, konsultverksamhet och användarterminaler.

     
Under året har Ericsson gradvis stärkt sin ställning
när det gäller nästa generations ip-baserade stamnät. Ericssons lösning för hur ett existerande kretskopplat nät gradvis kan byggas ut till att också
klara ip- och atm-baserade tjänster har haft stor
framgång. Året inleddes med en genombrottsorder

Kurt Hellström, verkställande direktör.

från bt. Den följdes senare av order från Diginet i
Latinamerika, Telia i Danmark, holländska kpn
och spanska Telefónica. Under hösten genomfördes
en bred lansering av engine – det samlande namnet för Ericssons lösning.
För tredje generationens mobilsystem har Ericsson utvecklat en ny plattform som kan hantera
både atm- och ip-trafik. Som realtids-ip-router
kallas den rxi .
Under året genomfördes ett antal viktiga strategiska förvärv för att ytterligare stärka Ericssons
ställning på marknaden för ip- och datakomlösningar. De amerikanska företagen Torrent och
TouchWave tillför Ericsson ett brett kunnande på
området och kompletterar koncernens portfölj av
egna produkter inom datakommunikation.
Införlivandet i koncernen av det danska företaget Telebit a/s, som är världsledande när det gäller
nästa generation av Internet-protokollet, ip version
, innebär att Ericsson nu förfogar över spetskompetens på ett strategiskt mycket betydelsefullt
område.

  
Det största enskilda förvärvet, räknat i antalet
anställda, var övertagandet av Qualcomms infrastrukturdivision. Det gav Ericsson en komplett
produktportfölj inom både andra och tredje generationens mobilsystem. Dessutom innebar förvärvet
att standardiseringsarbetet påskyndades, något som
uppskattades av hela branschen – inte minst av
operatörerna.
Andra exempel på strategiska samarbeten som
fördjupats eller ingåtts under året är det som
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bedrivs med Juniper och Ericssons samarbete med
Microsoft. Tillsammans med Microsoft startas ett
bolag som skall utveckla applikationer för mobilt
Internet, till exempel trådlös e-post.
Det gemensamma utvecklingsarbetet inom
Symbian-konsortiet kring operativsystemet epoc
har framgångsrikt drivits vidare under året. Bland
annat introducerades de första epoc-baserade produkterna.

   
Affärssegmentet Konsumentprodukter visade ett
otillfredsställande resultat under största delen av
året. Den negativa trenden i början av  vände
dock under fjärde kvartalet. I slutet av året uppnåddes den produktionstakt som satts som mål. Under
året har flera nya telefonmodeller introducerats –
fler än någonsin tidigare. Ett antal nya tillbehör
togs också fram, flera av dem var utpräglat innovativa och rönte stor uppmärksamhet på marknaden,
inte minst bland yngre konsumenter. Ericssons
Chatboard, fm-radiotillsats och mp-spelare är
bevis på att innovationer nu ges stort utrymme i
koncernen.
Ericsson har nu en mycket konkurrenskraftig
produktportfölj, som under år  kommer att
kompletteras med fler produkter baserade på den
helt nya teknikplattform som togs fram under
. Åtgärder har vidtagits med målsättning att
öka vår marknadsandel och föra tillbaka Ericsson
till positionen som nummer två i världen.
   
Vi kan nu konstatera att Ericsson under andra halvan av  kommit tillrätta med många av de
negativa trender som märktes vid halvårsskiftet.
Det ogynnsamma operativa resultat som visades vid
halvårsskiftet har vänts, den dramatiska kostnadsstegringen har brutits och det negativa kassaflödet
har vänts till ett positivt. Ericssons verksamhet är
med andra ord nu åter under god kontroll – och
den utvecklas väl.
Ericsson går in i det nya millenniet med god fart
i verksamheten. Vi har en klar bild av vår strategiska inriktning, en förstklassig produktportfölj och
en unik marknadsledande ställning på det mest
expansiva området i branschen. Många tecken tyder
på att år  kommer att bli ett av de intressantaste åren i Ericssons historia. Vi ser framför oss en
fortsatt mycket stark tillväxt för mobil kommuni-

kation på alla marknader, förbättrade förutsättningar på flera nyckelmarknader och ett mycket
starkt marknadsintresse för mobilt Internet.

   
Under år  som helhet tror vi på en fortsatt
stark marknadstillväxt, där Ericsson drar fördelar
av sin ledande ställning inom mobil telefoni och
sin unika förmåga att erbjuda kunderna totallösningar. Våra långsiktiga finansiella mål är oförändrade. Vi avser att växa snabbare än marknaden
som helhet, vilket – med vår huvudsakliga inriktning på systemsidan – betyder en långsiktig tillväxt på minst  procent. Avkastning på det sysselsatta kapitalet ska ligga på ‒ procent och vi ska
ha ett positivt kassaflöde före strategiska förvärv.
Rörelsemarginalen ska ligga på minst  procent.
För år  förväntar vi oss en faktureringsökning på mer än  procent, och därtill en betydande vinstökning. Detta ska uppnås med ett positivt
kassaflöde.
Vi är övertygade om att Ericsson kommer att nå
sitt mål att bli det ledande företaget på framtidens
sammanväxta tele- och datakommarknad. Kombinationen av vårt expertkunnande inom system,
applikationer och terminaler borgar för att Ericsson
också i fortsättningen ska kunna ge sina ägare god
avkastning på deras investering i företaget.
Det är glädjande att en allt större del av Ericssons anställda nu också – via personalkonvertibler
och optionsprogram – kan få del av den goda
utvecklingen för Ericssonaktien. Det är ju deras
kompetens och professionella insatser som banat
väg för Ericssons framgångar.
•

 
Ordförande och koncernchef

 
Verkställande direktör
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Ericsson ska växa
snabbare än marknaden

E

   viktigaste övergripande
mål är att skapa en konkurrenskraftig värdetillväxt för sina aktieägare.

innebär att varje enhet, förutom ansvar för resultatet, också ansvarar för sin del av det sysselsatta
kapitalet.


Ericssons långsiktiga mål är oförändrade. Målsättningen är att koncernen ska växa snabbare än marknaden som helhet. Det betyder att den långsiktiga
tillväxten skall vara minst  procent per år. Detta
tillväxtmål ska ses över en femårsperiod, eftersom
koncernen räknar med att vissa tillväxtmarknader,
framför allt mobil datakommunikation, inte tar
fart förrän en bit in på -talet.
Tillväxtmålet ska uppnås genom att bibehålla
eller förbättra positionerna inom alla Ericssons tre
affärssegment: Nätoperatörer och tjänsteleverantörer, Konsumentprodukter och Företagslösningar.

 
Ett mycket starkt fjärde kvartal med rekordnivåer
för orderingång, försäljning, vinst och kassaflöde
gjorde att utfallet för  blev bättre än väntat
tidigare under året.
Vi lyckades inte uppnå alla våra långsiktiga mål
under , främst på grund av ett svagt resultat
under det första halvåret.
• Försäljningstillväxten var  procent för jämförbara enheter jämfört med målsättningen på +
procent.
• Vi nådde ett positivt kassaflöde före förvärv, ,
Mdr sek.
• Vi nådde en kapitalomsättningshastighet på ,
jämfört med målsättningen på ,.
• roce på  procent var strax under målet på
‒ procent.
• Rörelsemarginalen på , procent av försäljningen är under målsättningen på minst 
procent.

  
Ericsson strävar efter att ha ett positivt kassaflöde
före strategiska förvärv. För att växa med minst 
procent med ett positivt kassaflöde krävs en avkastning på sysselsatt kapital på ‒ procent för
koncernen som helhet. För att klara detta krävs
rörelsemarginaler på i genomsnitt  procent eller
högre och en kapitalomsättningshastighet på i
medeltal två eller bättre.
Avkastningskraven kan dock variera för olika
segment. En lägre rörelsemarginal kan också uppvägas av en högre kapitalomsättingshastighet.
I Ericssons organisation har alla de olika enheterna – affärsenheter, produktenheter och marknadsenheter – ett tydligt lönsamhetsansvar. Det

  
Under  som helhet förväntas en fortsatt stark
marknadstillväxt, där Ericsson drar fördelar av sin
ledande ställning inom mobil telefoni och av tillväxten för mobilt Internet.
Faktureringsökningen väntas bli mer än 
procent och vinsten väntas öka betydligt. Avsikten
är att dessa mål ska uppnås med ett positivt kassaflöde.
•

VÅRA LÅNGSIKTIGA

finansiella mål står fast.
Vi ska växa med minst
20 procent per år, vilket är
snabbare än marknaden.
Avkastningen på sysselsatt kapital ska vara
20–25 procent och
kassaflödet ska vara
positivt före strategiska
förvärv. Vår rörelsemarginal ska vara minst 10
procent.
STEN FORNELL,
FINANSDIREKTÖR
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Explosion för Internet
och mobil kommunikation

Y
U

  den alltmer konvergerande marknaden för tele- och datakommunikation går nu mycket snabbt.
Under  har den präglats av två faktorer mer än några andra: En fortsatt och starkt accelererande tillväxt för mobiltelefoni och en minst
lika snabb expansion för användandet av Internet.
Båda dessa utvecklingstrender leder till ett kraftigt
ökat behov av investeringar i telekommunikation –
till fromma för Ericsson och andra leverantörer till
världens operatörer.
-talets sista år blev höjdpunkten – så här
långt – på de omvälvande förändringar som präglar
den globala telekombranschen. De senaste årtiondena har en våg av privatiseringar och avregleringar
svept över världen, och drivit fram en globalisering
av de stora telekomoperatörerna. Denna globalisering har i sin tur lett till ett flertal sammanslagningar, uppköp, partnerskap och strategiska allianser mellan operatörerna. Nya operatörer har samtidigt fått fantastiska möjligheter att etablera sig i
branschen – ofta som nischoperatörer inom något
av de många delsegmenten av tele- och datakommunikation, eller som operatörer inom en begränsad geografisk region.
De globala allianser som nu alltmer präglar
marknaden omfattar också företag som inte är traditionella telekomföretag. Internet-företag, företag
i underhållningsbranschen och företag med utpräglad datakom-inriktning ingår allt oftare i nya allianser. Gränserna mellan tele- och datakom och mot
mediaindustrin suddas alltmer ut.


at&t är en av de riktigt stora operatörer som
under  varit mycket aktiv i byggandet av nya
allianser. Tillsammans med bt har företaget startat
Concert som ett gemensamt bolag för de två operatörernas internationella verksamhet. Genom uppköp av eller samarbeten med flera kabel-tv-företag
har at&t på sin hemmamarknad fått direkt access
till miljontals amerikanska hem.
Mobiloperatörerna Vodafone och Airtouch har
gått samman under året och i slutet av  inledde
Vodafone försöken att ta över tyska Mannesmann –
i vad som kan komma att bli den största affären
hittills mellan två teleoperatörer. Den största
genomförda sammanslagningen hittills i telekommunikationens historia var när mci Worldcom i
oktober tog över den amerikanska operatören
Sprint för  miljarder dollar. Den affären var ett
av flera exempel på hur operatörer av de fasta näten

nu försöker komma in i den attraktiva mobiltelebranschen.
När marknaden för Internet-access nu också
omstruktureras och konsolideras är de stora traditionella teleoperatörerna också aktiva, genom att ta
över framgångsrika nystartade isp:er (Internet
Service Providers).


En del stora operatörer börjar sälja ut – outsourca –
delar av sin verksamhet till sina leverantörer. Det
gäller både etablerade och nya operatörer på marknaden. Cable & Wireless och Global Crossing är exempel på operatörer som på detta vis alltmer fokuserar
på sin egen kärnverksamhet. Å andra sidan märks
också en tydlig utveckling mot ökade affärer för
operatörerna när de tar över televerksamhet från
större företagskunder – som en följd av att dessa
kunder satsar på sina kärnverksamheter, med åtföljande outsourcing av tele- och datakommunikation.
 
Det är flera faktorer som talar för att trafiken i
mobiltelenäten står inför något av en explosion.
Förbetald samtalstid, sänkta taxor för vanliga
mobiltelesamtal och en starkt ökad trådlös datatrafik är viktiga faktorer som bidrar till detta. I vissa
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länder svarar förbetalda abonnemang nu för mer än
 procent av trafiken.
Den mycket starka utvecklingen för Ericssons
försäljning av mobilsystem i Nordamerika under
 är ett bra exempel på hur snabbt trafiken kan
växa i länder där de här trenderna gör sig gällande.
Införandet av gprs – som ett steg mot nästa generations mobiltelefoni – och wap-tjänster är faktorer
som under kommande år starkt kommer att bidraga till trafikökningen i de mobila näten.
I slutet av  fanns närmare  miljoner
mobilteleabonnenter, varav hälften i gsm-system
världen över. I början av år  väntas antalet
mobilabonnenter i världen passera en miljard. Denna kraftiga ökning överträffas vida av ökningen i
trafiken. Den väntas mer än femdubblas under de
kommande fem åren.

     
För de fasta telefonnäten börjar nu tillväxtkurvan
för traditionell rösttelefoni att plana ut. Istället
ökar datakom-trafiken i näten i allt snabbare takt,
särskilt i de så kallade paketförmedlande datanäten,
de som idag alltmer baseras på ip, Internet-protokollet. Det är fortfarande traditionell rösttrafik som
genererar merparten av teleoperatörernas intäkter,
men en snabb utveckling i riktning mot lägre samtalstaxor har inletts.
Internet-trafiken spelar en stor roll för trafiktillväxten i de fasta näten. Under  ökade antalet
Internet-abonnenter i världen från  till  miljoner. År  väntas närmare  miljoner vara
anslutna till nätet. Samtidigt ökar också tiden den
genomsnittlige Internet-användaren är uppkopplad, med cirka  procent per år.

Under  har detta lett till att ”äldre” lösningar för att skapa ökad bandbredd, som isdn och
adsl, rönt en kraftigt ökad efterfrågan. Samtidigt
har investeringarna i nästa generations fasta nät,
atm- och ip-baserade nät, börjat ta fart på allvar.

  
Värdet på mobiltelefoner ligger allt mindre i själva
telefonen. Precis som när det gäller persondatorer
är det tillämpningar och programvara som svarar
för en allt större del av värdet i produkten. Tillverkarna utvecklar redan nu alltmer avancerade produkter, och ökar innehållet av funktionalitet i sina
telefoner.
Redan nu har utbudet av mobiltelefoner – eller
snarare mobila terminaler – ökat avsevärt, och den
trenden kommer att fortsätta. Framtidens mobiltelefon kan komma att vara inbyggd i bärbara cdspelare, i klockor, kameror, fickdatorer och liknande. Detta innebär att också de stora tillverkarna
inom dessa områden kommer att bli konkurrenter
till företag som Ericsson, Nokia och Motorola, men
också att dessa företags behov av Ericssons produkter för trådlös kommunikation ökar.
I en sådan här situation blir varumärket alltmer
betydelsefullt. Det är därför Ericsson sedan några år
gjort så omfattande satsningar på att stärka sitt
varumärke. Ett arbete som bara har inletts, men
som redan börjat ge påtagliga och positiva resultat.
  
Allt fler av Ericssons kunder intresserar sig för hur
deras leverantörer hanterar miljöfrågorna. Dessa
frågor påverkar alltmer kundernas inköpsbeslut.
Trenden är positiv för Ericsson, som är väl positionerat att använda miljöintresset både i sin varumärkesuppbyggnad och när det gäller att stärka företagets rykte, allmänt sett. Koncernen har länge satt
miljöaspekter högt på dagordningen och kan visa
på stora framsteg inom området.
Satsningarna på att minska miljöpåverkan i produktion och i färdiga produkter ger goda ekonomiska resultat. Ericsson har funnit många och
tydliga samband mellan resurs- och kostnadseffektivitet.
  
En omfattande mediabevakning har verksamt
bidragit till att enskilda konsumenter från tid till
annan ger uttryck för oro kring hälsa och säkerhet
vid användande av mobiltelefoner och installation
av radiobasstationer.
Ericsson stödjer bland annat via who, världshälsorganisationen, forskning inom området.
•

MC218, separat WAP-baserad PDA (personlig digital assistent).
Baserad på Psion 5.
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Vi går mot en mobil framtid

Y
U

   lanserade Ericsson
begreppet ”The Power of Mobility”
(styrkan i mobilitet) som tema för sin
marknadsföring mot nätoperatörer och
företag. Valet av det temat återspeglar koncernens
syn på hur den gemensamma marknaden för media
och tele/datakommunikation kommer att utveckla
sig de närmaste åren. Det är på denna bedömning
av den framtida marknaden som Ericsson baserar
sin nya affärsstrategi.
Under de närmaste åren väntas konsolideringen
bland de globala nätoperatörerna fortsätta. Nya
strategier kommer då att krävas av dem, för att
säkra intäkterna från fasta och mobila kommunikationsnät. I den framtida konkurrensen talar allt för
att vinnarna är de operatörer som är fokuserade på
volym och/eller specialisering. Aggressiv marknadsföring, nya innovativa tjänster och paketlösningar där också innehåll – i form av underhållning, information, med mera – ingår i erbjudandena är olika medel som kommer att användas i
kampen om kunderna. Ledande företag kommer att
kännetecknas av sin förmåga att erbjuda personligt
anpassade tjänster, där mobilitet är en av de främsta
förmånerna man erbjuder kunden.


Ericsson tror att marknaden på det här viset nu står
inför ett viktigt paradigmskifte. Ett skifte där
”mobilitet” och ”innehåll” är de centrala begreppen. Användarnas gradering av olika leverantörer
baseras då på deras förmåga att erbjuda både fast
och trådlös access till näten. Man kommer att kräva

Väljarkrets till tredje
generationens/WCDMA-nät.

enkla lösningar – att alltid vara uppkopplad mot
nätet (men bara betala för den tid man använder
det), att ha ett enda telefonnummer och en enda epostadress, få en enda faktura för alla tjänster som
utnyttjas, och så vidare. Och – inte minst – att ha
en enda plats att gå till när man behöver service,
vill beställa nya tjänster eller behöver hjälp att
sköta den personliga kommunikationen.
För att svara upp mot dessa krav från användarna, måste operatörernas nät i framtiden tillåta
mobilitet – i en vid bemärkelse. Det är inte bara
frågan om mobilitet genom trådlös kommunikation utan också till exempel mobilitet i den
meningen att abonnenten kan nås på samma telefonnummer eller e-postadress, varhelst i världen
han eller hon än befinner sig.

   
Nya operatörer börjar nu attrahera abonnenter med
kostnadsfri access till kommunikationsnäten. De
söker istället sina intäkter högre upp i värdekedjan,
genom att erbjuda on line-tjänster som elektronisk
handel och underhållning. Denna utveckling utgör
ett framtida hot för de etablerade operatörerna, som
måste kunna erbjuda samma villkor till sina kunder. Det är därför operatörerna redan nu börjat
erbjuda Internet-portaler och formerar allianser
med innehållsinriktade företag i underhållningsoch mediabranschen.
Det är av vital betydelse för dagens operatörer
att de väljer rätt strategi inför de kommande åren.
Och det gäller för dem att modernisera sina nät så
att de kan klara efterfrågan på allt fler kapacitetskrävande tjänster, sådana som kan förutses idag och
sådana som vi ännu inte kan göra oss någon klar
föreställning om. Den modernisering som nu krävs
måste också ske utan att lönsamheten i dagens
tjänsteutbud äventyras. Det krävs nya initiativ och
i många fall revolutionerande lösningar för att
säkra den framtida konkurrenskraften.
  
Visionen om en framtid där mobilitet står i centrum och där en helt ny affärslogik för branschen
kräver innovativa lösningar har varit grundläggande för Ericssons nya affärsstrategi. Det är en strategi
som utgår ifrån koncernens ställning som
oomstridd global ledare inom mobil kommunikation – sammantaget för alla dess aspekter – och på
koncernens väldokumenterade förmåga att erbjuda
innovativa tekniska lösningar. Vad Ericsson nu
erbjuder sina kunder är lösningar för övergång –
migration - från dagens till morgondagens nätarkitekturer genom en successiv utbyggnad av kapaciteten och kvaliteten i näten.
•
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Så ska koncernen utvecklas
med lönsam tillväxt

ES

  har under  arbetat intensivt med att ytterligare utveckla
den affärsstrategi som formulerades 
och redovisades i fjolårets årsredovisning.
Den strategiska inriktningen för koncernen är nu
ännu tydligare: Ericsson ska bli det ledande företaget på framtidens sammanväxta tele- och datakommarknad, genom en stark fokusering på lösningar för mobilt Internet och mobiltelefoni.
Allt talar för att kommunikation kommer att
spela den centrala rollen i den nya värld som möter
oss i framtiden. Röst, data, bilder och video kan i
denna värld kommuniceras var som helst och när
som helst och med hjälp av många sorters apparater. På så vis ökas livskvalitet och produktivitet
världen över. En ny och mer resurseffektiv värld
kan därigenom skapas.
Många progressiva krafter runtom i världen
bidrar till att skapa dessa möjligheter. Ericsson är
en av de främsta av dessa krafter, en pådrivare för
att skapa framtidens avancerade kommunikationsmöjligheter. Ericsson ska vara en förebild när det
gäller nätverksbaserade organisationer, där framstående innovatörer och entreprenörer arbetar tillsammans i globala team.

 
• SATSA PÅ LÖNSAM TILLVÄXT

Ericsson ska bli ledande i branschen genom att
starkt fokusera på det som koncernen ser som den
mest intressanta sektorn i framtiden – Internetlösningar i vid bemärkelse, men med särskild
inriktning mot lösningar för mobil anslutning
till Internet. Totala nätlösningar, applikationer
och terminaler för mobilt Internet är områden
som erbjuder Ericsson de bästa affärsmöjligheterna och som kommer att stå starkast i fokus om
några år.
När tredje generationens mobiltelefoni är en
realitet förutspås en mycket kraftig tillväxt för
mobilt Internet. Utvecklingen för trådlös datakommunikation har redan börjat ta fart. Under året
kommer den att accelerera ytterligare, när gprs
och andra nya tekniska lösningar ökar hastigheterna för mobil dataöverföring.
• LÖSNINGAR FÖR FRAMTIDENS BEHOV

Eftersom de kontrollerar de publika kommunikationsnäten, har de etablerade operatörerna ett försprång i konkurrensen. Ericsson kan hjälpa dessa
operatörer att dra nytta av sitt försprång, genom att

erbjuda kostnadseffektiva lösningar för den nödvändiga övergången till en ny generation av infrastruktur och applikationer i näten.
Koncernens utbud omfattar inte bara de nya
stamnäten som klarar många olika typer av tjänster, utan också en rad lösningar för access till dessa
nät.
Inom företagskommunikation är Ericsson redan
idag en ledande leverantör av system och tjänster
för trådlös telefoni. Avsikten är nu att ta ledningen
också när det gäller lösningar för trådlösa datanät
inom företagen.
Ericsson ska dra nytta av sin unika förmåga att
erbjuda totallösningar, i form av infrastruktur,
terminaler, tillämpningar och servicetjänster, och
samtidigt fortsätta att stimulera öppna standarder
för tele- och datakommunikation.
• ATT SKAPA ÖKAT VÄRDE FÖR KUNDERNA OCH
STÄNDIGT STÄRKA RELATIONERNA TILL DEM

Detta är en viktig hörnsten i Ericssons affärsstrategi. Här är koncernens nya och starkt marknadsorienterade organisation en stor tillgång. Den innebär
ett tydligt utpekat ansvar på hög nivå för alla existerande globala- och nyckelkunder, men också för
viktiga kunder bland de allt fler nya teleoperatörerna. Stor vikt läggs vid att öka förståelsen för användarnas behov, så att Ericsson kan bli än bättre på att
erbjuda sina operatörskunder de nya lösningar som
användarna kommer att efterfråga.
Ericsson är verksamt i mer än  länder i världen och har under mer än  år byggt upp den
största kundbasen av alla företag i branschen.
Därför är det viktigt för koncernen att – i linje
med Ericssons gemensamma värderingar professionalism, medmänsklighet och uthållighet – inte
lämna existerande kunder i sticket. Koncernens

är
att förstå sina kunders
möjligheter och behov
och att tillhandahålla
kommunikationslösningar
bättre än någon av sina
konkurrenter.

ERICSSONS UPPGIFT

GENOM ATT göra
detta, ska Ericsson
ge sina aktieägare en
konkurrenskraftig
avkastning på
satsat kapital.

E-box, styr och övervakar
intelligent utrustning i hemmet.
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affärsstrategi tar därför fasta på vikten av kontinuitet i affärerna – såväl mellan Ericsson och dess
kunder som för kunderna i deras relation till sina
kunder.
• MINSKA KOSTNADER OCH ÖKA EFFEKTIVITETEN

För att möta marknadens krav måste Ericsson bli
snabbare, kostnadseffektivare och kunna erbjuda en
än högre kvalitet på sina produkter. Det ställs också
allt större krav på förmågan att snabbt ta fram nya
produkter och tjänster. För att bättre kunna möta
dessa krav bedriver Ericsson ett omfattande arbete
inom ramen för projektet ttc Global (Time To
Customer). Syftet är att korta leveranstiderna dramatiskt och göra det avsevärt enklare och säkrare
att köpa koncernens produkter och tjänster. Den
stora upprustning av Ericssons interna it-struktur
som pågår är en annan viktig faktor på väg mot
ökad effektivitet.

EI

    kraftigt stärkt
sin position på marknaden genom företagsuppköp och nya strategiska samarbeten. I
linje med koncernens strategi att koncentrera sig
till mindre och medelstora företag med kompetens
som kompletterar Ericssons egen, har flera företag
förvärvats, medan koncernen gått in som delägare i
andra. I andra fall är det genom långtgående samarbeten som Ericsson breddar sin kompetens.
Mest omtalat under året var det samarbete med
Microsoft som annonserades i början av december,
men det är många viktiga steg som under året
tagits för att stärka Ericssons konkurrensförmåga.
Några av de viktigaste presenteras här bokstavsordning:
ELECTROLUX, SVERIGE

Ett samägt bolag har etablerats av Electrolux och
Ericsson, för forskning, utveckling och marknadsföring av produkter för det nätanslutna hemmet.

• STIMULERA INNOVATION

NÄR TYNGDPUNKTEN

inom tele- och datakommunikation nu förskjuts
mot trådlöst Internet, ska
Ericsson ta ledningen. Vår
dominans inom mobiltelefoni och vårt unika kunnande inom mobil datakommunikation är mycket
starka kort att bygga en
sådan position på.
TORBJÖRN NILSSON,
CHEF FÖR
KONCERNFUNKTION
MARKNADSFÖRING
OCH STRATEGISK
AFFÄRSUTVECKLING

 innebar ett nytt rekord för Ericsson när det
gäller antalet sökta patent. En stark patentportfölj
är mycket viktig i en teknikintensiv bransch som
tele- och datakommunikation. Att skapa en innovativ miljö med snabba utvärderingar av nya produktidéer – så att de snabbt kan introduceras på
marknaden – har därför hög prioritet i koncernen.
Det är viktigt för Ericsson att ständigt arbeta för
att finna nya affärsmöjligheter.

JUNIPER NETWORKS, USA

Ericsson har ingått en strategisk överenskommelse med Juniper kring nästa generations multiservice ip-nät. Koncernen får därigenom rätt att
distribuera Junipers m-router under beteckningen Ericsson axi .
De båda företagen ska tillsammans arbeta vidare
med lösningar för röst- och ip-kommunikation.
MATEC, BRASILIEN

• STÄRKA MARKNADENS BILD AV ERICSSON GENOM
VARUMÄRKESBYGGNAD OCH MARKNADSFÖRING

Med en stor del av koncernens försäljning direkt
till konsument blir det alltmer viktigt att ytterligare stärka varumärket Ericsson. Därför kommer
koncernen att satsa än mer på en aggressiv kommunikation av sina marknadsbudskap och andra aktiviteter för att göra Ericsson mer känt och uppskattat i breda lager. En ökad satsning på myndighetskontakter motiveras av behovet att stärka
koncernens ställning hos myndigheter och organisationer.
• UTVECKLA DEN INTERNA KULTUREN, TÄNKANDET
OCH KOMPETENSEN

Ericssons produkter måste förnyas allt snabbare och
kundernas krav på oss att förstå deras behov ökar
alltmer. Därför måste alla anställda i Ericsson öka
sin förståelse för hur branschen ser ut idag och
utvecklas i framtiden.
Den största satsningen någonsin för att lyfta den
interna kompetensen och insikten om branschens
ständigt förändrade villkor inleddes under .
Samtidigt ses lönesystem och andra förmåner över
för att göra det lättare för Ericsson att attrahera och
behålla topptalanger. Det utökade optionsprogram
som beslutades på en extra bolagsstämma under
hösten är ett exempel på den typ av åtgärder som
nu krävs.
•

Ericsson Telecommunicações i Brasilien har köpt
, procent av aktierna i Matec. Tidigare hade
Ericsson  procent i företaget, som säljer Ericssons lösningar för företagskommunikation på den
brasilianska marknaden.
MICROSOFT, USA

Ett samarbete har inletts kring utveckling och
marknadsföring av totallösningar för trådlös Internetaccess. Samarbetet är baserat på en delad vision
om bekväm och snabb tillgång till information när
som helst, var som helst och från vilken typ av
utrustning som helst. Parterna bildar ett gemensamt bolag för att marknadsföra och leverera mobila e-post lösningar. Ericsson blir majoritetsägare i
det nya bolaget. Överenskommelsen ger Microsoft
tillgång till Ericssons programvaror för wap, medan Ericsson får tillgång till Microsoft Mobile
Explorer för sina mer avancerade mobiltelefoner.
Det gemensamma bolaget ska fokusera på att
bygga, marknadsföra och använda lösningar som
utnyttjar Microsoft Windows nt Server och
Exchange plattformar kombinerade med Ericssons
teknologier för infrastruktur och mobilt Internet.
OZ.COM, ISLAND

Ericsson är delägare i det isländska företaget, som
utvecklar programvara för Internet. Företagen har
samarbetat sedan tidigare, bland annat kring
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iPulse, en Internetportal för enkel Internetkommunikation.
QUALCOMM, USA

Ericsson har tagit över infrastrukturdelen av Qualcomm Inc, med huvudkontor i San Diego. Övertagandet var en del i den större överenskommelse
mellan Ericsson och Qualcomm, som också innebar
att alla patenttvister mellan företagen upplöstes.
I köpet ingick Qualcomms tillverkning och
utveckling av cdma-system i San Diego och Boulder, Colorado. Ericsson övertog samtidigt Qualcomms kundåtaganden för dessa system, inklusive
viss kundfinansiering.
SARAÏDE-COM, USA

Ericsson har gått in som delägare i det San
Francisco-baserade företaget. Saraïde utvecklar och
levererar avancerade datatjänster till mobiloperatörer. Ericssons investering syftar till att stimulera
användandet av innovativa tjänster för mobil datakommunikation.
SYMBIAN, STORBRITANNIEN

Ericssons samarbete inom ramen för Symbiankonsortiet påverkas inte av uppgörelsen med
Microsoft i slutet av året. Symbian, som utvecklar
operativsystem för mobila terminaler, fick under
året ytterligare en viktig delägare: Matsushita
Communication Industrial Co., världens fjärde
största mobiltelefontillverkare. Tidigare delägare är
Ericsson, Motorola, Nokia och Psion.

SYMBOL TECHNOLOGIES, USA

Företagen ska gemensamt marknadsföra och utbyta
teknikkunnande för trådlös lan-baserad telefoni
och datalösningar. Samarbetet är inriktat mot
marknaden för lokal mobilitet inom företag, via ett
gemensamt nät för tal och data. WebSwitch och
andra accessprodukter erbjuds nu Symbol, som
bidrar med telefoner för VoIP, Voice over ip, bärbara datorer, med mera.
TELEBIT A/S, DANMARK

Ericsson har köpt  procent av det danska företaget, som specialiserar sig på utveckling av nästa
generations Internet. Telebit är världsledande inom
ip version  och först att erbjuda kommersiella
routerlösningar för denna nya version av Internetprotokollet. Programvara för ipv och multi-protokoll lösningar ska integreras i Ericsson mobilnätserbjudanden.
TELULAR, USA

Samarbete om produktutveckling och marknadsföring av Telulars terminaler för fasta cellulära
tdma-nät. Detta ger Ericsson möjlighet att
erbjuda nyckelfärdiga lösningar för sådana nät.
Företagen ska tillsammans vidareutveckla Telulars
terminaler genom att bland annat integrera Ericssons radiomoduler för tdma in i produkterna.
TORRENT NETWORKING TECHNOLOGIES, USA

I början av året förvärvade Ericsson det Marylandbaserade företaget. Torrent tillverkar aggregationsroutrar med hög kapacitet. Torrents routerprodukter kompletterar väl Ericssons egna lösningar för ip
över atm-nät. De anställda tillförs Ericssons affärsenhet för Datakom och ip. Företagets namn har
ändrats till Ericsson ip Infrastructure Inc.
TOUCHWAVE, USA

Företaget, som är baserat i Silicon Valley, köptes i
början av året. TouchWave utvecklar och tillverkar
-telefonilösningar för företagskommunikation.
Genom köpet kan Ericsson nu erbjuda helhetslösningar för ip-pbx-system, vilka fungerar ihop
med VoIP. Den viktigaste produkten hittills är
WebSwitch  – en ip-baserad företagsväxel för
mindre företag. TouchWave ingår nu i Ericssons
affärssegment Enterprise Solutions, under namnet
Ericsson Webcom Inc.
•

Bluetooth-modul för trådlös
kommunikation på korta avstånd.
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En komplett produktportfölj
för alla nivåer i framtidens nät

Y
U

   ett arbete med
att ytterligare renodla Ericssons produktportfölj. Den utvecklas nu för att
svara mot koncernens strategiska inriktning – mot trådlöst multimedia- och bredbandsaccess samt den nya generation av nätarkitektur
som krävs.
För att förstå logiken bakom den strategiska
produktportfölj som Ericsson nu bygger upp, behöver man förstå logiken bakom framtidens nät för
tele- och datakommunikation. Nästa generations
kommunikationsnät kommer att vara uppbyggda
enligt en modell med tre tydligt urskiljbara och
från varandra separerade nivåer:

• INNEHÅLL, APPLIKATIONER OCH PORTALER
• KONTROLL OCH STYRNING
• ANSLUTNING OCH TRANSPORT

På innehållsnivån återfinner vi tillämpningar för
den enskilde användaren. De kan finnas tillgängliga på Internet eller på speciella servrar i nätet.
Kontrollnivån består av all den funktionalitet som
krävs för att kontrollera och styra nätet, hålla rätt på
abonnenter, ombesörja mobilitet, övervaka och liknande. Kort sagt allt som behövs för att sätta upp en
förbindelse för tele- eller datakommunikation.
Nivån för anslutning och transport är den som
mest påminner om ett traditionellt kommunikationsnät. Här finns all funktionalitet för access till
nätet och det centrala transport- eller stamnätet.
Detta är enkelt uttryckt själva den fysiska kanalen
för kommunikation och information.
Att betrakta nätet utifrån dessa tre nivåer gör
det enklare att förstå den logiska fördelningen av
olika uppgifter i det framtida kommunikationsnätet. Modellen kan tillämpas på alla typer av nät –
publika eller företagsnät. Detta gäller oavsett om
de är fasta eller mobila, rena telenät eller nät för
datakom, och så vidare. Var och en av nivåerna
spelar en egen roll för hur en nätoperatörs intäkter
genereras.

  
Den främsta intäktskällan för framtidens nätoperatör väntas återfinnas på nivån för innehåll och
tilllämpningar. Här finns de informationsbaserade tjänster som användarna är beredda att betala
för, antingen i relation till den tid man är uppkopplad eller den mängd information som hämtas hem via nätet. Elektronisk handel och andra

on-line tjänster är bra exempel på tillämpningar
som återfinns i den här nivån. En annan och
starkt växande företeelse är asp (Application
Service Provisioning), en teknik som gör det
möjligt för användaren att ladda ner programvara
över Internet – mot en fastställd ersättning –
istället för att köpa den över disk.
Vanlig röstkommunikation med hög kvalitet är
något som i framtiden kommer att vara en del i
många tjänster och tillämpningar. Röstigenkänning är ett exempel på att också de framtida näten
ibland måste förlita sig till röstkommunikation i
realtid.
De olika tjänsterna på den här nivån kommer i
första hand att utvecklas och erbjudas av specialiserade företag som ingår i partnerskap eller på annat
vis samarbetar med nätoperatörerna. Den utrustning som krävs på denna nivå består främst av
serverplattformar med öppna gränssnitt och programvara som möjliggör kommunikationen.
Ericsson har utvecklat ett koncept kallat Open
Service Architecture, osa, för den här nivån. osa
stöder alla former av access, global interoperabilitet
och fungerar ihop med teknisk utrustning från de
flesta leverantörer.
wap-tjänster är ett annat område där Ericsson är
synnerligen aktivt för att understödja tillkomsten
av nya tillämpningar på innehållsnivån. Affärslogiken för Ericssons del är enkel: Ju fler tjänster och
information som kan attrahera slutanvändarna i
den här nivån av näten, desto större blir belastningen på övriga nivåer – och behovet av koncernens
system och lösningar för dem.
Samarbetet med Microsoft som annonserades i
december ska ses mot bakgrund av den här affärslogiken. Det gäller också investeringarna under 
i företagen oz.com och Saraïde. De är båda företag
med inriktning på nya attraktiva tjänster för nätoperatörernas kunder.

   
Internet vore inte möjligt om det inte fanns mekanismer för att knyta samman olika publika och privata nät. Dessa mekanismer – kommunikationsprotokoll och standarder för signalering – kontrolleras
på nivån för kommunikationskontroll och applikationer. För nätoperatören är det av yttersta vikt att
den här nivån fungerar – annars uteblir intäkterna.
Här finns systemlogiken för sådana system som
gsm, fasta telenät, data- och ip-nät och förstås också
för framtida system som tredje generationens mobilsystem och andra multimedianät.
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RXI 820, världens första realtidsrouter
för trådlösa nät.

På den här nivån kommer en mycket stor del av
nätoperatörernas lönsamhet att genereras i framtiden. Affärsmodellen kräver att operatörerna slår vakt
om sin kompetens på området och investerar i de
serverlösningar som krävs för att de ska kunna försvara om sin position på denna nivå i nätmodellen.
Ericsson har utvecklat flera sådana serverlösningar – den under  lanserade Telephony Server, teknik för talkommunikation via ip-nät (Voice
over ip, VoIP) och en lösning för meddelandehantering över ip-nät (Messaging over ip) som också kan
hantera mobilitet.
Koncernen är också ledande när det gäller kontroll- och driftstödssystem för kommunikationsnät.
På detta område samarbetar Ericsson med företag
som Hewlett-Packard, Compaq och Bull.

   
Nivån för anslutning och transport tillhandahåller
mekanismerna för transport av alla typer av information – tal, data eller multimedia. I framtiden
kommer denna mekanism att bygga på både ipteknologi och atm. För operatörerna blir utmaningen att finna de mest kostnadseffektiva lösningarna för att bygga denna nivå i näten. Den arkitektur som här krävs omfattar både näten för transport
(backbone) och access.
Utvecklingen av produkter för framtidens
accessnät har hög prioritet inom Ericsson. Detta är
nämligen det område i nätarkitekturen som svarar
för merparten av investeringarna på den här nivån i
nätmodellen.
För mobil access, där Ericsson är världsledande,
kan koncernen erbjuda system för alla de mobiltelestandarder som idag är i drift. En omfattande
satsning på utvecklingen av gprs – som avsevärt
höjer hastigheterna i gsm-näten – har gjort koncernen ledande också inom detta område. När det

gäller nästa generations mobilsystem – g – har
Ericsson länge varit pådrivande. Ericsson kan
erbjuda g-system enligt alla de varianter av g,
som nu fastställts.

   
g erbjuder mobil bredbandsaccess. För sådan
åtkomst till fasta nät har Ericsson strategiskt fokuserat på tre lösningar: adsl för bredband via vanlig
kopparkabel, lmds (mini-link bas) för bredbandig radioaccess till det fasta nätet och PipeRider för
bredbandskommunikation via kabel-tv-nät.
I framtidens ip-baserade nät kopplas kommunikationen från accessnätet till transportnätet via så
kallade accessroutrar.
Ericsson har utvecklat en gemensam plattform
för accessnätet som kan hantera både ip och atm.
rxi  är en realtidsrouter – den första i sitt slag
– som utvecklats speciellt för trådlösa nät. Den är
avsedd att användas i ip-baserade nät som kräver
realtidsprestanda med låg feltolerans. rxi 
klarar de senaste versionerna av Internet-protokollet, IPv4 och IPv6 och kan gradvis byggas ut när
kapacitetsbehoven ökar. En annan access-router
från Ericsson är axc  (Tigris).
I backbone-nätet kopplas signalerna först vidare av
så kallade aggregationsroutrar. Genom köpet av Torrent Networking Technologies Inc i våras fick Ericsson tillgång till en gigabit-aggregationsrouter, axi
. För trafik i atm-baserade nät har koncernen
utvecklat axd . Det är en skalbar atm-växel som
utgör hörnstenen i koncernens engine-lösning för
att stegvis införa ip och atm-kommunikation i backbone-nät.
På den högsta nivån i näten kan Ericsson genom
sitt samarbete och delägarskap i Juniper Networks
erbjuda axi , en router för datahastigheter på
 Gigabit per sekund och högre.
•
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A2618, dual band-telefon
med utbytbara skal och
utökade möjligheter till
personlig användarprofil

Teknikutveckling i samklang
med koncernens strategier

ES

  produktportfölj
utvecklas ständigt vidare. För att stärka
ställningen på marknaden för datakom- och
ip-nät har koncernen på senare år gjort en
rad strategiska förvärv eller inlett viktiga samarbeten. Inom sina egna kärnområden – som mobiltelefoni och realtidsnät för telekommunikation – leder
Ericsson dock den globala teknikutvecklingen.
Koncernens centrala teknikfunktion har som
främsta uppgift att säkra kopplingen mellan koncernens strategier och dess produktutveckling och
att formulera strategin för när ny teknologi ska
införas. Funktionen ska också identifiera områden

där det går att utnyttja synergier i Ericssons teknikutveckling.
Under  investerade Ericsson   ( )
miljoner sek i teknisk utveckling. Det motsvarar
 procent av koncernens fakturering. Antalet medarbetare inom forskning och utveckling var under
året  , fördelade på utvecklingscentra i totalt
 länder.
Att Ericssons teknikutveckling är så starkt
decentraliserad har främst historiska orsaker. Koncernens forsknings- och utvecklingsorganisation
har expanderat kraftigt under de senaste  åren, i
takt med axe-systemets framgångar. En av förde-
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larna med axe är att den är modulärt uppbyggd.
Detta har medfört att konstruktionsansvaret för
lokala anpassningar varit lätt att lägga ut på enheter i de olika marknader där Ericssons största axekunder varit verksamma. En sådan lokal utbyggnad
av teknikresurser har inte sällan varit en politisk
förutsättning för en framgångsrik affär, i en tid då
operatörskunderna oftast var statligt kontrollerade
monopolbolag.

  
När ett teknikskifte nu förestår, där kretskopplade
system som axe växer ihop med ip- och atmbaserade kommunikationslösningar, förändras
också kraven på Ericssons utvecklingsorganisation.
I framtidens system ställs krav på att marknadsanpassningar ska kunna göras snabbt och inom ramen
för gemensamma, öppna standarder. Det kommer
att kräva en koncentration av utvecklingsresurserna, till färre och mer resursstarka enheter.
Målet är att denna process ska kunna genomföras utan att värdefull kompetens går till spillo. Den
nya teknikorganisation som skapas ska bli flexibel
nog att hantera de starkt varierande kraven på
utvecklingsresurser som idag karaktäriserar en
produkts livscykel.
 
Ericssons produktutveckling sker i särskilda produktenheter. Verksamheten i dessa enheter renodlades under  till att enbart omfatta själva produktutvecklingen. I de fall det till exempel byggts
upp resurser för försäljning och marknadsföring,
överförs detta ansvar till den affärsenhet den enskilda produktenheten sorterar under. Denna renodling
innebär effektiviseringar och ett tydligare fokus för
produktenheterna.
  
Ericssons ställning som tekniskt ledande inom
mobilsystem är oomstridd. Inget annat företag kan
erbjuda sina kunder mobilsystem enligt alla existerande analoga och digitala standarder fram till
och med andra generationens mobilsystem – de
som finns i drift idag världen över. Inte heller kan
något annat företag nu erbjuda kunderna en lika
stor bredd i utbudet av lösningar för det som kallas
g, tredje generationens mobilsystem. I slutet av
 hade Ericsson  fungerande testsystem för g
i drift. Det första godkändes i början av  av
ntt DoCoMo i Japan, som i april  beräknas
vara först i världen med att ha ett kommersiellt
system i drift – till stora delar levererat av Ericsson.
Ända sedan diskussionen om ett nytt globalt
tredje generationens (g) mobilsystem inleddes,
har Ericsson spelat en ledande roll. Koncernen kan
nu glädja sig åt att den teknologi, wcdma, som
Ericsson började utveckla  nu har etablerats
som standard för g. Under  fattades beslut av

etsi och arib – de europeiska och japanska standardiseringsorganen – att välja wcdma som standard för g. Det ledde till formationen av den globala standardiseringsorganisationen gpp.
I mars  gjordes en överenskommelse mellan
Ericsson och Qualcomm som innebar att båda företagen ställde sig bakom en gemensam global
wcdma-standard. Den överenskommelsen banade
vägen för att itu i november  etablerade
wcdma som standard för g, med benämningen
imt- Direct Spread. Den första releasen av
standarden gjordes klar av gpp i december .
Genom köpet av Qualcomms infrastrukturdivision har Ericsson nu också tillgång till is och
dess vidareutveckling till den så kallade imt-
Multi-carrier teknologin.
Ericsson glädjs åt att itu nu även etablerat
edge som en standard för g. edge är en naturlig
vidareutveckling av gsm till g, men kommer att
bli en betydelsefull g-teknologi för dagens tdmaoperatörer i USA och Sydamerika. Dessa kan
använda edge för att införa g i befintligt frekvensband, medan wcdma däremot är speciellt
avsett för det nya  GHz frekvensbandet som
allokerats i större delar av världen för umts och
imt-.

 
Tredje generationens mobilsystem erbjuder trådlös
bredbandskommunikation med upp till  gånger
högre hastigheter än dagens. Användningsområdena
för en sådan teknik är många. Trådlös åtkomst till
Internet, e-post, överföring av multimedia till bärbara terminaler eller vykort direkt från mobiltelefonen
till mottagarna är bara några exempel.
För att klara denna revolution i den trådlösa
överföringen, måste också de fasta näten anpassas.
Därför är g en mycket stark pådrivare bakom den
nya nätarkitektur som förutskickas. Nya lösningar
har tagits fram för att möjliggöra denna arkitektur.
En ny plattform som hanterar både ip och atm
har utvecklats. Den ska fungera som så kallad
Media Gateway och sköta accessen från g-nätet
till backbone-nätet. Den har under  med framgång provats i Japan och beräknas vara kommersiellt tillgänglig när g-näten börjar byggas upp
.
Samma plattform ingår i den nya ip-routern
rxi , som är en del av Ericssons lösning för gnät. Den har utvecklats speciellt för trådlösa bredbandsnät och deras krav på realtidsfunktionalitet för
att klara bland annat synkronisering av basstationer.
 ‒   
Många av Ericssons tekniska lösningar har den
egenskapen att de möjliggjort en enkel övergång
från tidigare installerade lösningar till nya. Så var
till exempel fallet med mobilsystemen för tdma,
där operatörer med analoga amps-nät erbjöds en
teknik som lades till existerande infrastruktur och

ATT ITU UNDER 1999

etablerat WCDMA som
standard för tredje
generationens mobiltelefoni är verkligen något
för oss att glädjas åt. Vi
har ju i flera år förespråkat
den lösningen och varit
pådrivande i arbetet med
att harmonisera de olika
förslagen till 3G-lösningar.
JAN UDDENFELDT,
CHEF FÖR
KONCERNFUNKTION TEKNIK
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därmed digitaliserade nätet. Detta sätt att migrera
från en tekniklösning till en annan är mycket kostnadseffektivt för kunden och medför ofta att teknikbyten kan ske successivt och utan märkbar
påverkan för slutanvändarna.
Ericssons wcdma-lösningar är så konstruerade
att dagens gsm-kunder enkelt kan migrera över till
den nya tekniken.
Motsvarande teknikskifte för fasta nät erbjuds av
engine, som hanterar kretskopplade och paketkopplade tjänster i ett och samma nät. Existerande
axe-växlar byggs ut med axd , Ericssons skalbara atm-växel, för att i samma nät hantera den
växande datakomtrafiken. Denna lösning för nästa
generations nätverk fick sitt kommersiella genombrott under .

  
Under mer än  år har axe varit grunden för
Ericssons framgångar inom både fast och mobil
telekommunikation. Under alla dessa år har axe
fortsatt att utvecklas.
Under  fortsatte arbetet med nästa generations axe, planerad att introduceras under år .
Denna generation innebär ännu ett stort steg mot
ökad kapacitet och minskad storlek för axe-växlarna. Denna utveckling av axe kommer att fortsätta
i ytterligare några år framöver.
 
Under  har Ericsson gjort stora framsteg på
marknaden för ip- och datakommunikation. Målet
att bli en ledande leverantör också inom detta
område är ännu inte till fullo uppnått, men positionen har stärkts avsevärt.
Ericssons egenutvecklade atm-växel, axd ,
har börjat skörda kommersiella framgångar. Ericssons plattform för kombinerad ip- och atm-trafik i
g-näten är en annan tekniskt mycket kraftfull
lösning. Därutöver har koncernen under  stärkt
sin position på routersidan genom flera strategiska
förvärv och samarbeten.
Det redan tidigare inledda samarbetet med
Juniper Networks kring utvecklingen av backboneroutrar fördjupades under året. Ericsson fick rätt att
marknadsföra Junipers -gigabits router under
den egna beteckningen axi .
I mars förvärvades Torrent Networking Technologies i Maryland, USA. Torrents aggregationsroutrar ingår nu i Ericssons produktportfölj under
beteckningen axi . Junipers och Torrents
routrar passar väl in i Ericssons produktportfölj,
tillsammans med accessroutern Tigris från det
under  förvärvade företaget acc i Kalifornien.
Routrar används till exempel för ip-baserad
kommunikation. Genom förvärvet av danska företaget Telebit i Århus under hösten, tillförsäkrade
sig Ericsson spetskompetens när det gäller nästa
version av Internetprotokollet, ip version . Telebit
är världsledande i arbetet med att utveckla detta

Åtta-tums kiselskiva med datakom-kretsar.

viktiga nästa steg i ip-tekniken och har redan världens största installerade bas av sådana routrar.

    
Ericsson har aldrig introducerat så många nya
mobiltelefoner som under . Med t togs
steget över till en helt ny teknikplattform, baserad
på tre volt istället för fyra och med många viktiga
nya tekniska lösningar – en helt ny uppsättning
kiselkretsar, radiodel med så kallad homodyneteknik med mera. På denna plattform kommer flera
nya modeller att introduceras under år .
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Tre olika terminaler som kan utnyttja tekniken (Wireless Application Protocol) för att på
ett mer anpassat sätt förmedla information från
Internet via mobila terminaler introducerades också
under året. mc kom först. Det är en separat liten
handdator som anpassats för mobil kommunikation
med bland annat infraröd port. mc har operativsystemet epoc inbyggt och är därmed för Ericsson
det första mer konkreta resultatet av Symbiansamarbetet. Symbian, som startades av bland andra
Ericsson, Motorola, Nokia och Psion, utökades
under  med japanska Matsushita.
r och r är två wap-telefoner som kommer att kunna levereras i volymer under .
r kan enkelt beskrivas som en t med avsevärt
större display och fler tangenter för wap-navigation i teckenfönstret. Den större r har en större
display som används till bland annat en inbyggd
kalender, läsning av e-post, Internet-access och
annat.
Bluetooth är en ny, liten och billig radiokrets
som Ericsson Components redan har i produktion.
Kretsen bygger på en teknik som Ericsson utvecklat och som företaget redan  erbjöd också till
andra företag. Ett konsortium bildades av Ericsson,
ibm, Intel, Nokia och Toshiba, för att stödja tekni-

ken. Under  växte den speciella intressegrupp
som bildats för Bluetooth från  till ett par tusen
företag. Därmed är Bluetooth den globala de-facto
standarden för radiokommunikation mellan olika
apparater på korta avstånd.
Vid Comdex-mässan i USA under hösten visade
Ericsson sin första kompletta Bluetooth-produkt,
en trådlös öronsnäcka med tillhörande mikrofon.
Den kommunicerar med den egna mobiltelefonen,
som kan förvaras i fickan, i portföljen eller någon
annanstans inom den existerande Bluetooth-teknikens maxavstånd på cirka tio meter.

  
I slutet av året fastlade Ericsson sin strategi för
accessprodukter. Beslutet blev en koncentration av
koncernens utvecklingsarbete till tre områden:
adsl, lmds och ip via kabel-tv-nät. adsl (Asymmetrical Digital Subscriber Line) är en teknik för
att öka kapaciteten i befintliga kopparnät, med
mycket hög bandbredd i ena riktningen. Tekniken
lämpar sig särskilt väl för att via telelinjen beställa
hem video, surfa på Internet och liknande. Här har
Ericsson en framträdande position. Svenska Telia
bygger med hjälp av Ericsson och andra leverantörer upp ett omfattande adsl-nät.
lmds (Local Multipoint Distribution Services)
är en teknik för höghastighetsradionät där mikrovågsöverföring används för att snabbt koppla upp
tal- och Internet-tjänster till små- och medelstora
företag eller bostadshus. Radiotekniken används
med andra ord för att snabbt och kostnadseffektivt
ordna en bredbandsaccess till det fasta nätet.
Ericssons huvudprodukt på området är minilink bas, som finns för både amerikansk och
europeisk radiostandard. Den amerikanska operatörern Diginet hör till dem som redan beställt denna
accesslösning från Ericsson, för sitt nät i Latinamerika.
Under  introducerades en produkt för det
tredje området för bredbandig access – kabel-tv.
PipeRider är ett kabelmodem som används för att
koppla upp tal- och Internet-access i hemmen.
PipeRider är i sin första generation utvecklat för
den amerikanska docsis-standarden. Baserat på
våra routerprodukter utvecklar Ericsson också
infrastruktur för ip-kommunikation med tal och
data över kabel-tv-näten.
•

T28 och T28 World, dual band-telefoner baserade på ny teknik och
konstruktionsplattform. Röststyrning, litiumpolymer-batteri.

MINI-LINK BAS, system för
trådlös access till fasta nät via
så kallade point-to-mulitpoint
lösningar, också kallat LMDS.
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TIME TO CUSTOMER

En väg att spara pengar
och få ännu nöjdare kunder

D
MÅLET MED TTC GLOBAL

är att kraftigt reducera
leveranstiderna och förenkla hela vår leveranskedja. Den ekonomiska
potentialen för en sådan
förbättring är avsevärd.
Vi har möjlighet att
minska personalbehovet i
leveranskedjan med 25
procent. I reda pengar
betyder det minst tre
procent på faktureringen
för alla de produkter som
kan hanteras på det här
sättet.
BJÖRN BOSTRÖM,
CHEF FÖR KONCERFUNKTION
SUPPLY OCH IT

    på marknaden för
data- och telekom måste vara kapabel
att klara snabba förändringar. Ericssons
kunder – nätoperatörer och företag – är
starkt medvetna om detta. Därför ställer de krav på
sina leverantörer, på snabba leveranser, snabb
utveckling av nya lösningar som efterfrågas, snabb
inställelse när något problem behöver åtgärdas, och
så vidare.
Sedan flera år arbetar Ericsson hårt och medvetet
med att reducera sina ledtider i alla led. I samband
med att koncernens nya organisation infördes vid
årsskiftet ‒ sattes kravet på snabbhet
ytterligare i fokus. Under det gångna året har stora
framsteg gjorts inom ramen för ttc Global, det
koncernövergripande projekt för att bland annat
korta ledtiderna som leds av koncernfunktionen
Supply & it.
ttc står för Time To Customer (tid till kund) –
tiden från beställning till leverans. Att korta ner
tiderna från det att kunden beställt en vara tills
dess att den är levererad och klar att tas i bruk.
Målet för ttc Global är att åtminstone halvera
tidigare ledtider i leveranskedjan. Samtidigt skapas
enklare och därmed snabbare rutiner för kunden att
beställa varan – med hjälp av Internettekniken.


Ett av de viktigaste greppen för att uppnå ttc
Globals mål är en övergång från tidigare leveransmetoder till något som kallas ”högnivåleverabler”.
Med detta menas att de levererade produkterna ska
vara så färdiga för att tas i bruk som överhuvudtaget är möjligt. En radiobasstation ska till exempel
ha all programvara installerad och vara klar att tas i
drift. Den levereras helt färdigmonterad, färdig för
en snabb installation av anslutande el- och teleledningar.
Övergången till högnivåleverabler innebär att
kunden utifrån sina aktuella behov kan identifiera
lämplig lösning i Ericssons produktportfölj och
beställa hela ”paketet” direkt via ett web-gränssnitt.
Ledningen för ttc Global är medveten om att
det inte är möjligt att leverera alla delar av Ericssons utbud till kunderna på det här viset, men det
är möjligt att hantera de flesta av Ericsson produkter på detta förenklade sätt.
 
När Ericssons kunder nu blir alltmer globalt verksamma är det här sättet att leverera produkterna på

särskilt uppskattat. Det en mobiloperatör behöver
för ett nät i en del av världen är oftast precis samma
lösning som införskaffats till samma operatörs nät
någon helt annanstans. Den globala kunden ställer
krav på lika enkla beställningsrutiner och samma
enkla leveransförfarande, oavsett var i världen produkten ska sättas i drift.
Övergången till direktbeställning via Internet
möjliggör stora rationaliseringsvinster. Tidigare
har ofta beställningar skickats från ett orderkontor
inom Ericsson till ett annat innan den slutligen
nått fram till den enhet som ska göra klart leveransen. De flesta av de tidigare mellanleden kan nu
slopas. Riktlinjen är klar: Alla mellanled som inte
tillför någon kundnytta ska bort.

   
Den metodik som arbetats fram inom ttc Global
har under – med framgång tillämpats på
leveranser av radiobasstationer i Tyskland. Erfarenheterna därifrån har varit mycket goda. Kundernas
reaktioner på nyordningen är överlag positiva. De
uppskattar de förenklade beställningsrutinerna och
de tjänar pengar på att en behövlig kapacitetsökning nu kan säkras på halva tiden av vad som
krävdes tidigare.
Kunden får också bättre information än tidigare.
Internettekniken används inte bara till att förenkla
kundens beställning utan den gör det också möjligt
för kunden att följa hur beställningen effektueras i
Ericssons-organisationen.
  
Nu sprids den nya metodiken till fler produkter
och över hela Ericsson. Detta har givits högsta
prioritet av koncernledningen. Inte
enbart för att de nya leveransmetoderna
förbättrar och fördjupar relationen till
kunderna. Det finns ocksåstarka ekonomiska skäl. ttc Global har visat på möjligheten att minska personalbehovet i
leveranskedjan med  procent. I reda
pengar betyder det minst  procent på
faktureringen för alla de produkter som
kan hanteras på det här sättet.
Vodafone Airtouch, en av Ericssons
allra största kunder på mobilsidan, gav
koncernen högsta möjliga betyg för detta
sätt att arbeta när man förra året bestämde att denna leveransmodell ska vara
standard för alla operatörens nät, världen
över.
•
R250 PRO, den första vatten- och stötsäkra mobiltelefonen.
Förenar mobiltelefon och privatradiotelefon i en produkt.
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Millennieskiftet
förnyade
it-strukturen

VS

 för Ericssons millennieprogram har varit att slå vakt om förtroendet hos företagets kunder, skydda aktieägarnas investeringar och säkerställa företagets
interna arbetsförhållanden. Alla dessa tre mål kunde uppnås i och med att Ericsson inte upplevde
någon allvarlig incident under övergången till ett
nytt årtusende. Efter nyårshelgen kom arbetet i
koncernen och ute hos kunderna igång igen, utan
stora störningar.
Ericsson har tagit allvarligt på millenniefrågan.
Ett omfattande program för att hantera den startades redan . Det har berört alla Ericssons bolag
och verksamheter och övervakats av den högsta
koncernledningen. Totalt har detta program kostat
koncernen   msek.
Ericsson har gjort stora ansträngningar för att
eliminera och minimera alla millennierelaterade
störningar. Alla produkter har testats för att utröna om de varit millenniesäkra eller ej. I förekommande fall har kunder erbjudits uppgraderingar.
En omfattande genomgång har också gjorts av alla
kritiska interna informationssystem, liksom av
alla steg i leveranskedjan från order till installation.

  
För att assistera sina kunder runt om i världen hade
Ericsson mer än   personer i tjänst över årsskiftet – på mer än  platser i världen. För att
koordinera denna verksamhet hade ett antal nya
rutiner och system etablerats och provkörts – däribland ett speciellt världsomspännande kommunikationssystem för snabb inhämtning av information.
Under millennieskiftet var belastningen på de
publika telefonsystemen stundtals mycket hög. I
vissa områden hände det att abonnenter fick problem att komma fram per telefon, men det berodde
enbart på överbelastning i näten. När trafiken normaliserades kunde den normalt höga servicenivån
återupprättas.
 -
Efter millennieskiftet är Ericssons interna it-struktur kraftigt rationaliserad, säkrare och effektivare
än tidigare. Alla programvaror som används inom
koncernen har gåtts igenom. Många har fasats ut
helt, andra har uppgraderats. Arbetet med att ska-

pa enhetliga standards, bland annat genom ett
fortsatt införande av esoe, Ericsson Standard
Office Environment, har tack vare millennieskiftet
kunnat påskyndas.
esoe innebär att en Ericsson-anställd ska kunna slå sig ner vid vilken persondator som helst
inom koncernen och genast börja arbeta med
välkända programvaror i en bekant datormiljö.
Det ökar den interna effektiviteten och gör det
lättare att tillfälligt eller permanent omplacera
anställda.
Flera stora virusattacker under  har också
bekräftat styrkan med esoe-konceptet. Tack vare
en central hantering av virusskydd och uppdatering
av dessa, har Ericsson klarat hittillsvarande svåra
virusangrepp utan större men. I slutet av  hade
nära  procent av alla Ericsson-användare fått
esoe installerat i sina persondatorer. Målet är att
införandet av denna viktiga standardisering ska
vara slutfört under år .

  
Samtidigt med esoe fortsätter också införandet av
sap r/ som en standardiserad miljö för många av
Ericssons administrativa datarutiner. Hittills har 
stora installationer genomförts i koncernen.
Under  togs också flera nya lösningar för
intern administration via intranätet i bruk. Click to
Buy är ett exempel på de effektiviseringar som
intranättekniken kan erbjuda. Det är ett system för
inköp och beställningar av ej produktrelaterade
varor som nu successivt ersätter de traditionella
lösningar som ofta varit både tungrodda och onödigt byråkratiska. För insatsvaror till produkter
finns redan elektronisk överföring av informationen.
•

PipeRider, modem för
datakommunikation via
kabel-tv-nät.
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Ett nytt Ericsson
växer fram

FF
ALDRIG FÖRR HAR

Ericsson arbetat så
hårt med att öka den
interna kompetensen
och förändra sättet att
tänka och handla i
arbetet. Om vi ska
lyckas i den nya
telekomvärlden
måste alla anställda
förstå hur den
fungerar och vad
som krävs av våra
kunder.
BRITT REIGO,
CHEF KONCERNFUNKTION
PERSONAL OCH ORGANISATION

    hade Ericsson  
anställda. Mer än hälften av dem arbetade i
dåvarande affärsområdet Publik Telekommunikation. Detta var uppbyggt kring
axe-växeln och dominerade totalt Ericssons affärer.
Härifrån kom de vinster som finansierade nya djärva satsningar inom mobiltelefoni, företagskommunikation och komponenttillverkning.
Koncernens kunder var statliga telebolag – ett i
varje land – som med jämna mellanrum gick ut i
marknaden och begärde in offerter på nya leveranser, baserade på mycket utförliga tekniska specifikationer som kundens tekniker utarbetat. En
typisk sådan offert slukade flera hyllmeter av pärmar och tog månader för en stab av duktiga offertingenjörer att ta fram.
Sådan var televärlden för tio år sedan. Ungefär
likadan som den var för  år sedan.
Idag, tio år senare, är allt detta historia. Telekommunikation över fasta nät är fortfarande ett
viktigt område för koncernen, men det är inte
längre motorn i Ericssons verksamhet. Nu är det
mobiltelefonin som står för lejonparten av intäkterna och som totalt dominerar.
De tio år som gått har inneburit enorma
omställningar för koncernen. De närmaste tio åren
kommer att innebära ännu större förändringar.
Ordet ”omstrukturering” är något som Ericsson
och andra företag i branschen alltid kommer att få
leva med. Vinnare i framtiden är de företag som
bäst klarar av förändring, som bäst klarar av att från
den ena dagen till den andra omdisponera sina
kompetensresurser till de områden som marknaden
just då efterfrågar.
Det krävs säkert djärva strukturella grepp, en
klar och proaktiv ledning och smarta arbetssätt för
att klara den flexibilitet som framtiden kräver. Men
framför allt krävs det ett öppet sinnelag hos alla
som arbetar i koncernen – en företagskultur som
driver förändring och söker möjligheterna i den.
Det är därför den viktigaste punkten i Ericssons
affärsstrategi handlar om människorna i företaget:

• UTVECKLA DEN INTERNA KULTUREN,
TÄNKANDET OCH KOMPETENSEN

 
Under  har arbetet med att omstrukturera
Ericsson fortsatt i en allt högre takt. Den organisation som infördes den  januari  har finslipats
och vidareutvecklats under året. Stort arbete har
lagts ned på att göra organisationen förstådd bland

alla koncernens anställda och på att definiera och
sprida kunskapen om den nya ansvars- och rollfördelning som nu råder inom koncernen.

  
I slutet av  hade Ericsson   anställda. Ett
år senare har siffran minskat till  . Denna
relativt blygsamma minskning är nettoresultatet av
att   personer lämnat Ericsson under året
medan   tillkommit som följd av företagsköp
och kompetensförstärkningar inom koncernens
framtidsområden. Rörligheten inom koncernen
fortsätter att vara mycket stor.
Den här utvecklingen fortsätter under år ,
dels genom de avsiktsavtal om outsourcing som
tecknats i slutet av , dels genom fortsatt
omställning av arbetsuppgifter. Försäljningen av
affärsenheten Energisystem i januari  är ett
annat steg i Ericssons fortsatta fokusering på kärnverksamheten och innebär att   personer får en
ny arbetsgivare.
Flera viktiga företagsförvärv bidrog under 
till att kraftigt stärka Ericssons kompetens inom
datakom- och ip-området. Med den strategiska
inriktning koncernen nu har kommer det att krävas
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Bluetooth Headset, sladdlös
öronsnäcka och mikrofon för
mobiltelefoner.

ytterligare kompetensförstärkning inom detta och
andra centrala områden. Därför fortsätter Ericsson
att tillämpa en förvärvsstrategi som går ut på att
identifiera små eller medelstora företag med sådan
nyckelkompetens att de kompletterar och förstärker
den höga kompetens som redan finns inom koncernen.

Individuell rekrytering av högkompetenta nya
medarbetare är också ett prioriterat område för
Ericsson. Under  utarbetades en helt ny policy
för hur koncernens nyrekrytering ska gå till. Den
innebär en övergång från att rekrytera med sikte på
att fylla vakanser i verksamheten, till att istället
aktivt söka topptalanger, anställa dem och på så vis

ANTAL ANSTÄLLDA PER GEOGRAFISK REGION

1999
antal

1998

procent

antal

1994

procent

antal

procent

Europa, Mellanöstern, Afrika

70 900

68

USA och Kanada

12 200

12

9 800

9

6 200

8

8 200

8

7 800

8

4 500

6

12 000

12

11 200

11

6 100

8

Latinamerika
Asien och Oceanien
Totalt

103 300

74 900

72

103 700

59 300

78

76 100

Varav Sverige

43 500

42

44 600

43

36 600

48

Varav EU

65 700

64

70 000

67

17 700
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Under 1999 minskade antalet anställda i Ericsson något. De marknader där antal anställda ökat mest är främst marknader där företag
förvärvats under året, bland dem USA och Brasilien. I Sverige har antalet anställda fortsatt att minska. Det beror främst på att verksamhet sålts ut till andra företag.
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säkra kompetensbehovet. En internationell arbetsgrupp arbetar nu med att utforma riktlinjer för hur
detta ska gå till.
Som stöd för den nya rekryteringsmodellen
arbetar Ericsson också med att bli synligare och
bättre representerad vid ledande universitet och
högskolor världen över. Sedan många år har bolagen runtom i världen upprättat mycket goda relationer med universitet och högskolor. Dessa ska nu
vidareutvecklas i syfte att göra koncernen ännu mer
känd som en utmärkt och spännande arbetsgivare.

 
Ericsson är unikt i sin bransch genom sin globala
närvaro – i mer än  länder. Den ger koncernen
en mycket bred bas för sin rekrytering och innebär
samtidigt att nya medarbetare kan erbjudas möjligheten att arbeta internationellt, något som idag
värdesätts av många. En utmärkt start för en internationell karriär i Ericsson är det nya globala
traineeprogram som drogs igång under .
Programmet är tvåårigt och består av tre halvårslånga praktikperioder varvade med flera teoretiska block. En av praktikperioderna tillbringas hos
någon av Ericssons kunder och flera av de teoretiska
blocken genomförs i samarbete med ledande universitet runt om i världen. Programmet är mycket
internationellt inriktat – både genom att de olika
blocken genomförs på olika håll i världen och
genom sammansättningen av deltagargruppen.
Flera tusen personer sökte till de  platserna i
det första programmet. Sex kvinnor och elva män
från nio olika nationer antogs, alla med mycket
höga betyg från högskola, och merparten med
dubbla examina. Traineeprogrammet har aktivt
Chatboard, tangentbord som
underlättar inskrivning av
exempelvis SMS-meddelanden
och e-post.

ANSTÄLLDA PER ÅLDERSKATEGORI

14 000

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

9

–1

4

–2

20

9

–2

25

4

–3

30

Sverige (totalt 43 500)

9

–3

35

4

–4

40

9

–4

45

4

–5

50

9

–5

55

Övriga världen (totalt 59 800)

Medelåldern bland Ericssons anställda sjunker på lång sikt.
Ungefär hälften av de anställda är 35 år eller yngre. Lägst är
medelåldern i tillväxtländer som Kina och Brasilien, där den
ligger på cirka 32 år. I Sverige är genomsnittsåldern 39 år.

4

–6

60

ANSTÄLLDA PER UTBILDNINGSNIVÅ

43 %
9%

27 %
21 %
Grundskola
Gymnasium

Eftergymnasial utbildning
Högskoleexamen eller högre

Utbildningsnivån hos Ericssons anställda har ökat under hela
1990-talet. Idag har 43 procent av alla anställda i Ericsson en
akademisk examen, vilket innebär en ökning med 5 procent de
senaste två åren. Den genomsnittliga utbildningsnivån är högst
på tillväxtmarknader i Asien och östra Europa, liksom i delar av
Latinamerika. I flera länder har mer än 75 procent av de anställda en akademisk examen.

stöd på hög nivå i koncernen – i styrgruppen ingår
tre av de fjorton medlemmarna i koncernledningen.

 
Under våren  drog koncernledningen igång
planeringen för Ericssons hittills största interna
satsning på kompetensförstärkning. Genom Kompetensskiftet, som satsningen kallas, är det
meningen att alla koncernens anställda ska få ökad
förståelse för hur den nya telekomvärlden fungerar.
Kompetensskiftets fokus är på att förklara den nya
teknik, nya affärslogik och nya marknadsbild som
möter koncernen. Tanken är att insikten om hur de
bakomliggande faktorerna ser ut ska göra det lättare att förstå och ta till sig koncernens affärs- och
produktstrategier.
En så omfattande satsning på intern kunskapsförstärkning hade inte varit möjlig utan den teknik
som Kompetensskiftet i hög grad handlar om. En
ny webplats på Ericssons intranät är basen för hela
satsningen. Där kan den anställde börja med att
spela ett underhållande diagnostiskt spel som
avslöjar luckorna i de egna kunskaperna. Dessa
luckor kan sedan åtgärdas via interaktiva kurser.
Vid sidan om det centralt initierade Kompetensskiftet har under  också startats liknande aktiviteter runtom i koncernen. Affärsenheten för gsmsystem har under året utbildat   medarbetare i
datakommunikation. Kunskapssteget, som det
utbildningsprogrammet kallas, sprids nu också till
många andra enheter och bolag i koncernen.
För kundansvariga har Ericsson Business Academy tagit fram intensivkursen Inside the ip Tornado. Det är en veckolång utbildning som beskriver
affärslogiken i Silicon Valley. Under år  kommer minst  personer att genomgå den utbildningen. Till detta kommer en lång rad lokala initiativ baserade på behoven i de olika marknader där
Ericsson är aktivt.
•
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Gott rykte i samhället
allt viktigare för företagen

M
N

   i världen
har insett vikten av att vara betraktad
som en god och ansvarskännande samhällsmedborgare. De har förstått att ett
gott anseende också har kommersiellt värde. Det är
lätt att inse att statliga myndigheter och organisationer blir välvilligt inställda till de företag som
bidrar till den sociala uppbyggnaden, ställer sina
resurser till förfogande i nödsituationer och liknande. Inte fullt lika självklart – men lika viktigt – är
att dagens konsumenter alltmer förväntar sig att de
företag vars produkter de köper ska vara företag
som skiljer sig från andra och genom sitt agerande
visar sig värda kundens förtroende. Det blir allt
mer vanligt att konsumenter hellre vill göra affärer
med ”goda” företag än med ”dåliga”.

 
Ända sedan företaget grundades för mer än  år
sedan, har Ericsson vinnlagt sig om att uppträda
etiskt korrekt och att använda hederliga affärsmetoder. Det är en del av den företagskultur som LarsMagnus Ericsson byggde upp och något som starkt
bidragit till att skapa en positiv bild av Ericsson
som företag.
Denna bild har genom åren förstärkts av aktiviteter som på olika håll i världen bedrivits för att
visa företagets sociala ansvar i de samhällen koncernen verkar. Med stöd av lokala bolagsledningar har
Ericssonanställda på många håll engagerat sig i
olika sociala projekt. Sådant arbete förstärker inte
bara den positiva bilden av koncernen, det bidrar
också till att stärka lagandan i företaget.
Dessa ofta spontana solidaritetsyttringar har
stort värde – men det krävs mer än så. Insikten om
hur viktigt det är att utveckla och koordinera sådana här aktiviteter ledde under  till att en
omfattande översyn gjordes av Ericssons roll i samhället. I koncernens marknadsfunktion inrättades
en särskild grupp som ska vidareutveckla Ericssons
aktiviteter på området.

Erfarenheterna från  bekräftar att humanitär
hjälp i form av kommunikationslösningar vid
naturkatastrofer och liknande är det område där
Ericsson kan göra mest nytta. Under det gångna
året gjordes betydande insatser på flera håll i världen.
Vid den stora jordbävningen i Turkiet arbetade
Ericssons turkiska bolag tillsammans med den
lokala mobiloperatören Turkcell för att säkerställa

A1018, telefon för
lågprissegmentet.
Fem olika färger.

mobilteletrafiken i det drabbade området. Anställda i Turkiet skänkte pengar, gav blod och hjälpte
på andra sätt till i hjälparbetet.
När översvämningar drabbade Vietnam i
november, ställde Ericssons lokala kontor upp med
nödhjälp på många olika vis. Frivilliga hjälparbetare från företaget, mobiltelefoner och andra resurser
ställdes till myndigheternas förfogande i återuppbyggnadsarbetet.
I Kanada satte Ericsson snabbt upp en hjulburen
mobilradiostation för att hjälpa räddningsarbetare
och drabbades familjer i samband med en stor flygolycka.

-
Det är katastrofer som får rubriker i tidningarna,
men det finns många länder där samhället varje
dag ställs inför stora utmaningar. Det kan gälla att
hjälpa människor att få mat, arbete, någonstans att
bo eller att lära dem läsa och skriva.
För att befrämja och belöna innovationer på
detta område, har Ericsson inrättat erica-priset
(Ericsson Internet Community Award). Priset, som
också sponsras av andra företag, kan erövras av
ideella organisationer som tar hjälp av Internettekniken för att hjälpa andra.
 var prissumman   dollar. Den delades mellan tre vinnare; National Library for the
Blind i Stockport, Storbritannien; Medical Training Worldwide i Novato, Kalifornien och Kids
HealthLINK i San Francisco, Kalifornien.
 
Ericsson kommer att fortsätta att ge humanitär
hjälp i form av kommunikationslösningar. Koncernen vill på så vis spela en ledande roll när det gäller
att minska mänskligt lidande i samband med katastrofer. Budskapet till omvärlden är klart: Ericsson
är ett företag som tar sitt samhällsansvar. Det är ett
företag som präglas av en hög etisk standard, är en
god och ansvarskännande arbetsgivare och som
sedan länge tar långsiktiga miljöhänsyn. Ett företag som bryr sig om.
•

GENOM SAMHÄLLS-

nyttiga insatser bidrar
våra bolag världen över till
att stärka den positiva
bilden av Ericsson. Det är
mycket viktigt på en
marknad där människorna
mer och mer låter hjärtat
styra inköps- och affärsbesluten.
LARS A. STÅLBERG,
CHEF KONCERNFUNKTION
INFORMATION
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Fortsatt tillväxt för mobilsystem
och nya lösningar för fasta nät

ES
UNDER 1999 växte vår
mobilsystemverksamhet
med över 40 procent. Vi
tog ledningen på alla plan
när det gäller mobilt Internet och vi utvecklade och
sålde system som hjälper
våra kunder att ta sina
befintliga investeringar in i
den nya telekomvärlden
och dess nätarkitektur.

MATS DAHLIN,
CHEF FÖR AFFÄRSSEGMENT
NÄTOPERATÖRER OCH
TJÄNSTELEVERANTÖRER.

  att bli den ledande leverantören i den nya televärlden förutsätter att
koncernen erbjuder en bred portfölj av nätlösningar och fortsätter att starkt fokusera
på marknaden för datakom och ip. Framgångar
under  visar att möjligheterna att nå det målet
är goda.
Ericssons affärssegment Nätoperatörer/Tjänsteleverantörer har ett mycket händelserikt år bakom
sig. Under  upplevdes en dramatisk trafikökning i alla nät för telekommunikation. Det var
en mycket snabb tillväxt för mobiltelefoni och
fortsatt kraftigt ökad Internet-trafik som tillsammans medförde något av en explosion i nättrafiken.
I de mobila näten ökade antalet abonnenter med
 procent under året och trafiken ökade än mer.
Fler än  miljoner nya Internet-abonnenter tillkom under . Följden blev att kapaciteten i
näten under året fått byggas ut i högre takt än vad
som tidigare förväntats.
För affärssegmentet medförde detta en mycket
positiv utveckling som stärkte segmentets ställning
som Ericssons allra största – med  procent av
koncernens fakturering.
Faktureringen uppgick  till  
miljoner sek ( ). Det innebär en ökning
med  procent. Med en rörelsemarginal på 
procent är affärssegment Nätoperatörer/Tjänsteleverantörer också fortsatt koncernens mest lönsamma.

 
En av orsakerna till att Ericsson är världsledande
inom mobilsystem är det faktum att koncernen är
ensam om att kunna erbjuda mobilsystem enligt
alla existerande standarder. Detta har gällt första
och andra generationens mobilsystem och det gäller nu också den tredje generationens.
Ericsson har länge varit en av de mest drivande
krafterna bakom tredje generationens (g) mobilkommunikation. När koncernen i mars tillkännagav en uppgörelse med amerikanska Qualcomm
innebar det att Ericsson stärkte sin ställning inom
mobilsystem än mer. I avtalet ingick nämligen att
Ericsson skulle ta över Qualcomms infrastrukturverksamhet. Därmed kunde Ericsson utöka sin
produktportfölj med cdmaOne, tidigare känt som
cdma is-.
När itu i slutet av  tillkännagav utformningen av g, stod det klart att Ericsson kommer
att kunna leverera alla de tre viktigaste systemen
för denna standard.

   
Under året skrev Ericsson det första kommersiella
kontraktet på g-system med ntt DoCoMo i
Japan. Koncernen ska leverera radiobasstationer och
terminaler till ntt:s nät, som när det tas i kommersiell drift nästa år är världens första g-nät. Ytterligare avtal skrevs under året, både för kommersiella
system och testsystem. Testsystem för wcdma och
edge finns idag i drift hos fler än  operatörer –
ett faktum som innebär att Ericsson har ett rejält
försprång före sina huvudkonkurrenter på området.
Världen över planeras för g-system. Många
operatörer har sökt licenser för sådana och Ericsson
diskuterar leveranser med de flesta av dem. Det är
dock först under år  som licenstilldelningen
väntas ta fart, vilket innebär att den övriga världen
blir något år efter Japan med att ta g i kommersiell drift.
  
I väntan på g-systemen har gprs rönt stort intresse under året. Det är en del av gsm-systemet som
gör det möjligt att med paketkopplad teknik avsevärt höja datakapaciteten i gsm-nät. Ericsson har
skrivit ett stort antal avtal om gprs under året och
därmed erövrat hälften av alla affärer, mätt i operatörernas kundbas.
Ericsson är också ledande när det gäller gstandarden edge. BellSouth och Rogers Cantel
finns på orderlistan för sådana system. edge väntas
vara i drift redan år .
 
Teknologier som möjliggör mobil access till Internet har stått i fokus under det gångna året. Affärssegmentet har arbetat hårt med att ytterligare
stärka Ericssons erbjudande när det gäller sådana
teknologier. Det gäller operativsystem, kommunikationsplattformar och innehåll – Ericsson satsar
brett inom detta område.
AFFÄRSSEGMENT NÄTOPERATÖRER
OCH TJÄNSTELEVERANTÖRER 1999

1999

1998

Förändring
i procent

Orderingång, Mdr SEK

151,8

127,6

19

Fakturering, Mdr SEK

149,9

123,2

22

19,6

15,3

Rörelsemarginal, Mdr SEK
Rörelsemarginal, procent
Antal anställda

13

12

64 695

68 645

–6

29
AFFÄRSSEGMENT NÄTOPERATÖRER OCH TJÄNSTELEVERANTÖRER

Innehåll utvecklas i samarbete med ett stort
antal företag och operatörer. Ericssons demonstrationsanläggningar för g på olika håll i världen är
en stor tillgång för att demonstrera möjligheterna
med ny teknik.
Det är för att ytterligare driva på utvecklingen
av tillämpningar för g och andra tekniker för ipkommunikation, som Ericsson engagerat sig som
delägare i företag som oz.com och Saraïde under
året. Sådana här engagemang kan synas vara något
utanför Ericssons kärnverksamhet, men Ericsson
ska vara med och driva marknaden för mobilt
Internet och ge stöd för nya ip-baserade lösningar,
som stimulerar till mer trafik i näten.

   
Med en marknadsandel på över  procent dominerar Ericsson marknaden för mobilsystem. Koncernen är också en av de ledande leverantörerna av
infrastruktur för fast kommunikation. axe-systemet, som är världen mest sålda enskilda växelsystem, utgör grunden för koncernens framgångar
inom dessa bägge områden. Under  såldes fler
fasta axe-linjer än någonsin. Den totala installerade basen uppgår nu till  miljoner fasta linjer.
Detta är världens största kundbas för fast telekommunikation och en stor källa till framtida intäkter.
Flera av Ericssons operatörskunder har nu inlett
arbetet med att uppgradera sina nät till nästa generations nätarkitektur. Det är en arkitektur som
klarar av att hantera data- och multimediakommunikation i både fasta och mobila nät.
  
Ericsson hade under  stora framgångar för
engine. Det är en lösning för migration av krets-

kopplade nät för fast telekommunikation till en ny
nätgeneration som klarar både kretskopplad trafik
och ip/atm-baserad, paketkopplad trafik. bt i
Storbritannien, kpn i Nederländerna, Telia i Danmark och Telefónica i Spanien valde under året
engine för att modernisera sina nät. Att denna
lösning inte bara passar etablerade teleoperatörer
visades av att den amerikanska operatören Diginet
också valde engine för sitt stora latinamerikanska
ip-nät med trådlös access.
Framgångarna för engine är resultatet av strategiska marknadsaktiviteter för att ompositionera
Ericsson som en leverantör av nät för tele- och datakommunikation. Detta har möjliggjorts genom att
affärsenheten Wireline Systems omstrukturerats för
att bli leverantör av totala lösningar och tjänster.
De positiva resultaten med engine är inte de
enda exemplen på att Ericsson är en av nyckelspelarna på marknaden för ip- och datakommunikation. Inom ett område som ip-baserad rösttelefoni,
så kallad Voice Over ip, är Ericsson nu världsledande med flera viktiga order tecknade under .
Koncernens medvetna satsning på ip-kommunikation har också resulterat i etableringen av affärsenheten Datakom och ip-tjänster i Boston.


Den kraftfulla satsning på att ytterligare förstärka
Ericssons kompetens inom ip-teknologi som pågått
under senare år accelererades kraftigt under .
Flera viktiga företagsförvärv och samarbeten
annonserades under året. Dessa har lett till att
Ericsson idag har en komplett produktportfölj för
framtidens tele- och datakomnät. Koncernen har
idag en unik förmåga att erbjuda totallösningar för
alla typer av mobila och fasta nät.

RBS 2401, komplett picobasstation
för placering inomhus.
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För att stärka koncernens erbjudande av tjänster
till segmentets kundgrupper, inrättades under året
den nya affärsenheten Ericsson Services. Med en
kraftfull portfölj av service- och tjänsteerbjudanden
stärks Ericssons position som helhetsleverantör,
systemintegratör och partner.

  
Flera av affärssegmentets ”mogna” produkter har
under  gett fortsatt goda marginaler. Mobitex
är en sådan produkt, som under  upplevt något
av en renässans. Ett ökat behov av mobil datakommunikation i USA har medfört att antalet abonnenter hos en av Ericssons kunder långt mer än
fördubblats under året. Ericsson har därför fått nya
order på Mobitexutrustning till nätet, som än så
länge är USA:s enda nationstäckande nät för trådlös
datakommunikation.
lmds, Ericssons system för trådlös bredbandsaccess, optimerat för mycket snabb ip-trafik, har
väckt stort intresse på marknaden. Ericsson har
tecknat sina första kontrakt och systemet används
nu på försök av den amerikanska operatören nextlink. lmds-lösningar erbjuds idag främst företagsmarknaden, men på sikt kan de få en bredare
användning, i takt med att nya licenser utfärdas och
nya operatörer tillkommer. Systemet baseras på
Ericssons framgångsrika mini-link-system, som
idag har en marknadsandel på över  procent.
Ericsson erbjuder också cdpd, en första paketkopplad teknik för tdma som ger dubbelt så snabba tjänster i existerande nät. Under året tecknades
ett antal viktiga kontrakt med bland andra at&t.
Under  har isdn fått ett starkt uppsving.
Ericssons kunders stora bas av kopparnät med
traditionella smalbandslösningar är en utmärkt
källa till merförsäljning. Den starkt ökande Internet-trafiken har ökat operatörernas intresse för att
investera i en större kapacitet i befintliga kopparnät. Ericssons produkter gör att dessa operatörer
enkelt kan öka bandbredden i önskad takt med
först isdn och senare eventuellt adsl.
Ericssons wdm-teknik ökar markant kapaciteten i de fasta transportnäten, samtidigt som man
håller en hög säkerhetsnivå i överföringarna. Spanska Telefónica och amerikanska aol tecknade båda
kontrakt under året.

Genomförda strukturåtgärder inom affärsenheten ledde – tillsammans med god försäljning och
nya lösningar – till ett resultat som överträffade
förväntningarna och gav ett positivt bidrag till
Ericssons lönsamhet.
Den övervägande delen av  års nedskärningar inom affärssegmentet har skett genom så
kallad outsourcing. Exempelvis fick  
anställda nya arbetsgivare när produktionsenheterna i Visby, Katrineholm, Östersund,
Longuenesse och Madrid överfördes till externa
samarbetspartners.
I Norrköping övertogs  anställda av bemanningsföretaget Proffice. En liknande lösning för
berörd personal i Stockholmsområdet var det under
hösten bildade Framtidsforum, där ett tusental
anställda inom affärssegmentet hjälps att hitta nya
karriärvägar. De som efter ett år inte lyckats med
det, bereds anställning hos ett annat bemanningsföretag, Manpower.


Inom affärsenheten New and Special Business Operations samlas både sådana verksamheter som Ericsson är i begrepp att fasa ut ur sin produktportfölj
och sådana som är helt nya och kanske ännu inte
lett till färdiga kommersiella produkter.
Hit hörde till exempel privatradioverksamheten,
som i början av år  såldes till amerikanska
företaget Com-Net Critical Communications.
I affärsenheten finns också enheter av renodlad
entreprenörskaraktär – ofta organiserade i så kallade innovationsceller, grupper som bildats kring
idéer som bedöms värda att satsa på. E-box,
Ericssons produkt för att via telenätet fjärrstyra
funktioner i hemmen, togs till exempel fram av en
sådan grupp.
•

 
Affärssegmentets interna arbete har under 
präglats av den fortsatta omstruktureringen av
verksamheten. Främst gäller detta affärsenheten
Wireline Systems, som de gångna åren kraftigt
minskat antalet anställda. Under -talet har personalstyrkan i de bolag som numera ingår i affärsenheten mer än halverats. I slutet av  var den
nere på   personer.
Under år  kommer omstruktureringen av
Wireline Systems att fortsätta och personalstyrkan
att anpassas efter ny teknik och affärsvolym.
MacroDens, kraftmodul för strömförsörjning av kretskort till PC och
liknande.
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Komponenter

Mikrovågssystem

EE

EE

  (numera Ericsson
Microelectronics) omsatte under året  
( ) miljoner sek. Verksamheten är
uppdelad i affärsenheterna Energisystem,
Mikroelektronik och Elektronikdistribution.
Energisystem hade ett mycket bra år. En av höjdpunkterna var ett kontrakt med Telefonica del Peru
som gett Energisystem totalansvar för strömförsörjningssystemen hos kundens ungefär   installationer. Ett ramavtal med Siemens gör Energisystem
till strategisk leverantör till den tyska tillverkaren
av telekomsystem. På hösten stärkte Ericsson sin
ställning som världsledande i fråga om kraftmodulerna när den   :e modulen i pkf-familjen
levererades; ett unikt rekord i industrin.

  
Mikroelektronik visade på en mycket stark tillväxt
under året. Med en ökad fokusering mot tillämpningar för bredband och mobiltelefoni har stora
volymer av komponenter till speciellt mobiltelefoner levererats.
För att öka tillverkningskapaciteten för integrerade kretsar i Kista, har betydande investeringar
gjorts under året. Ett viktigt samarbetsavtal slöts
med Chartered Semiconductor. Företagen ska
gemensamt utveckla och producera integrerade
kretsar för nästa generations radioteknologi.
Efterfrågan på effekttransistorer till radiobasstationer har fortsatt att öka starkt, såväl internt som från
andra viktiga leverantörer av telekom-utrustning.
Den fortsatta uppgraderingen till digitala linjer,
som idag främst drivs av ökad internetanvändning,
har lett till en fördubbling av leveranser av linjekretsar till nätterminaler som installeras hos abonnenter.
Volymproduktion av radiomoduler till Bluetooth-standarden startades under året. Sådana kretsar efterfrågas nu av olika applikationsutvecklare,
inom och utom Ericsson. Mikroelektronik leder
idag utvecklingen och leveranserna av moduler till
Bluetooth.
Enheten för Elektronikdistribution fortsätter att
växa, både omsättningsmässigt och geografiskt.
Nya kontor har öppnats i Tyskland och England.
Förutom en rad lyckade kundprojekt med bland
andra Electrolux och Lego har en ny generation av
Internetkatalogen tagits fram. Nu har Ericssons
kunder möjlighet att betala med kreditkort.
  
Mikroelektronikverksamheten bedrivs från  februari  vid Ericsson Microelectronics ab och dess
utlandsverksamheter. I januari träffades ett avtal
om försäljning av energisystemverksamheten till
Emerson Electric Co i USA. Mikroelektronik
omfattar nu även kraftmoduler.
•

   har bakom sig en period av snabb tillväxt. Denna
förväntas fortsätta genom de nya affärsmöjligheter som erbjuds inom företagets båda
huvudområden: Försvarssystem och mikrovågskommunikation. Företagets försäljning uppgick
under året till   miljoner kronor.
Fortsatt snabb tillväxt av trafiken i både fasta
och mobila nät gynnar företagets civila huvudprodukt, mikrovågslänken mini-link. Under 
producerades fler än   sådana enheter. Med
mini-link dominerar Ericsson sedan flera år
världsmarknaden för mikrovågslänkar.

   -
Ett nytt användningsområde tillkom i och med
lanseringen av mini-link bas i början av .
Detta är ett system för
bredbandsaccess via mikrovågslänk. Marknadspotentialen för sådana system
bedöms vara mycket stor.
En annan viktig del av
den civila verksamheten
hos Ericsson Microwave
Systems är utveckling av
radiobasstationer för wcdma. När Ericsson fick
sitt första wcdma-kontrakt från ntt DoCoMo i
Japan i början av året, fick Microwave förtroendet
att fortsätta sin mångåriga utveckling av basstationer för den japanska marknaden.
   
Ericssons inriktning inom försvarssystem är mot
sensorer och informationsteknologi. Det är en
inriktning som gynnas av utvecklingen på en
marknad som generellt präglas av ökade behov av
högteknologiska system. Sensorer är i likhet med
kontroll- och kommunikationssystem ett område
som många länders försvarsmakt nu prioriterar.
Under  fick Ericsson Microwave ytterligare
ett utlandskontrakt på den flygburna spaningsradarn Erieye. Det var det grekiska flygvapnet som
beställde fyra sådana system. Det svenska försvaret,
som redan har Erieye i drift, uppdrog åt Ericsson
att fortsätta med utvecklingen av nästa generation
flygburen radar. Den så kallade aesa-teknologin
som denna radar bygger på innebär ett stort steg
framåt för radarutvecklingen.
Artillerilokaliseringsradarn Arthur levererades
under året till försvaret i Sverige och Norge. Ytterligare två länder skrev under  kontrakt på
sådana system. Den sydafrikanska ordern på 
Gripen-flygplan var en annan viktig händelse för
Ericsson Microwave Systems och intressebolaget
Ericsson saab Avionics.
•

Erieye, system för flygburen
radarövervakning. Här monterat
på det brasilianska flygplanet
Embraer EMB145.
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HPR-08, en liten
FM-radio som kan fästas
på mobiltelefonen.

Ett år av innovativt nytänkande

A

under
1999 var en besvikelse,
men det skedde en vändning under fjärde kvartalet. Med vår nya produktportfölj ska vi återta vår
position på marknaden.
Den ger också hopp om
förbättring av våra
marginaler.

VÅR LÖNSAMHET

JOHAN SIBERG,
CHEF FÖR AFFÄRSSEGMENT
KONSUMENTPRODUKTER

för affärssegment Konsumentprodukter från den 15
februari 2000 är Jan
Wäreby, tidigare chef för
marknadsområde Europa,
Mellanöstern och Afrika.

NY CHEF

    lanserat så
många nya produkter för konsumentmarknaden som under . Ett -tal
nya mobiltelefoner introducerades, varav
några byggda på en ny generation av teknikplattformar. En fördröjning i processen att få fram de nya
telefonerna i tillräckligt stora kvantiteter medförde
att försäljningen under året dominerades av produkter för de lägre prissegmenten. Därför minskade
lönsamheten för detta affärssegment kraftigt.
Ericssons affärssegment Konsumentprodukter är
fortfarande till större delen inriktat på försäljning
av mobiltelefoner. Under  inrättades dock en
särskild affärsenhet för hemkommunikation, som
initialt kan erbjuda konsumenterna trådlösa hemtelefoner och Ericssons PipeRider, ett modem för ipkommunikation via kabel-tv-nät.
Affärssegmentets fakturering uppgick under
 till   msek, en ökning från föregående
år med  procent. Därmed svarade segmentet för 
procent av Ericssons samlade fakturering.
Volymmässigt var  ett rekordår med 
miljoner telefoner sålda ( miljoner ).
Eftersom en ökande andel av dessa avsåg lågprissegmentet, ökade försäljningen i kronor räknat dock
inte lika starkt. Detta, plus höga kostnader för den
tekniska föryngring av produktportföljen som skett
under året, medförde att affärssegmentets rörelsemarginal stannade vid  procent ( procent ).
Under fjärde kvartalet märktes ett tydligt trendbrott
och försäljningen av t och andra nya modeller
hade en positiv effekt på resultatet.

   
Konsumentmarknaden skiljer sig i många avseenden från Ericssons övriga marknader. Inte minst
spelar här varumärket en stor roll. Därför har Erics-

son under  fortsatt sin kraftfulla satsning på att
genom olika åtgärder stärka koncernens varumärke.
Världsomspännande annonskampanjer, sponsringprojekt och intensiv användning av tv-reklam
är åtgärder som visserligen är kostsamma, men som
nu börjar ge effekt. I den tongivande internationella studie av varumärkeskännedom som det välrenommerade undersökningsföretaget Interbrand
utför sedan tio år, placerade sig Ericsson under 
på :e plats i världen. Placeringen var en stark
uppmuntran till fortsatt konsekvent arbete med
varumärkesuppbyggnad.
Ett starkt varumärke är mycket viktigt för
Ericsson just nu. Den tekniska utvecklingen gör
det nämligen allt lättare att tillverka mobiltelefoner, varför mycket talar för att tillverkare från Kina
och Sydostasien snart börjar ta upp konkurrensen
med dagens marknadsledare på mobiltelefonsidan:
Nokia, Motorola och Ericsson.

 
Som bas för den framtida produktutvecklingen
genomför Ericsson hela tiden noggranna studier av
marknad och konsumenter. Vid koncernens Consumer Lab i Lund detaljstuderas mobiltelefonanvändarnas beteenden och preferenser. Med hjälp av
marknadsundersökningar och marknadsanalyser
kartläggs olika typer av användare.
Med utgångspunkt från de iakttagelser som
gjorts har produktportföljen nu anpassats till de
kundsegment som Ericsson valt att rikta sig till.
För de yngre användarna och användare som ofta
skaffar sig en mobiltelefon med förutbetald samtalstid, har under  lanserats telefonerna a
och t. Den förstnämnda är den verkliga volymtelefonen, som svarat för en mycket stor andel av
koncernens försäljning under året.
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1999

1998

Förändring
i procent

Orderingång, Mdr SEK

47,6

44,9

6

Fakturering, Mdr SEK

46,4

45,2

3

0,3

3,2

1

7

16 446

14 193

Rörelsemarginal, Mdr SEK
Rörelsemarginal, procent
Antal anställda

16

För de mer professionella användarna inom
yrkesgrupper som utsätter sin mobiltelefon för
större påfrestningar lanserades r pro, världens första vatten-, damm- och stöttåliga mobiltelefon. Det är en telefon för gsm pro, vilket
innebär att den också kan användas som privatradioterminal.
t och t world är telefoner som riktar sig
till konsumenter som vill ha hög kvalitet och är
beredda att betala för intelligenta funktioner. Ericssons mc var den första wap-produkten på marknaden. Det är en fickdator som via en infraröd port
för kommunikation med en mobiltelefon kan
användas för trådlös tillgång till Internet och epost. Den innehåller också program för ordbehandling, sändning av bilder, med mera.
För den krävande japanska marknaden tog Ericsson under året fram en variant av t för operatören ntt DoCoMo. Telefonen, som sålts i en
begränsad testupplaga, mottogs mycket väl på
marknaden.


Den telefon som stod mest i fokus under  var
t. När denna modell visades i januari, rönte den
stor uppmärksamhet med sin mycket låga vikt, sin
moderna design och sina avancerade funktioner.
Mottagandet blev mycket positivt och förväntningarna var höga på att t skulle bli en verklig storsäljare.
Det dröjde dock till hösten innan den stora
efterfrågan på t kunde mötas med större volymer. Det berodde på en komponentbrist, som drabbade hela branschen, samt på fördröjningar i
intrimningen av produktionen. t är baserad på
en helt ny teknikplattform, med bland annat ny
processor, nya radiodelar och ny innovativ batteriteknik, som Ericsson var först med.
Under slutet av året har situationen förbättrats
och produktionen av t ökas nu successivt. De
tekniska svårigheterna vid övergången till den nya
teknikplattformen har överbryggats. Det borgar för
att kommande modeller på samma plattform blir
avsevärt lättare att industrialisera.
 
För att klara de starkt ökande volymerna har Ericsson under  ökat sin produktionskapacitet avsevärt. I Malaysia togs under året en ny fabrik i drift

och ett andra samriskbolag i Kina startade också
sin tillverkning av telefoner. Utbyggnaden av produktionen i Brasilien fortsatte.
Förutom att bygga ut den egna produktionskapaciteten fortsatte affärssegmentet att lägga ut
produktion på externa samarbetspartners. Tillsammans med de egna kapacitetsförstärkningarna
innebär detta att koncernen står väl rustad att
möta en väntad fortsatt volymökning under år
.


Flera helt nya tillbehör till Ericssons mobiltelefoner
lanserades under året. Tillbehörsmarknaden blir
alltmer viktig eftersom den ofta erbjuder högre
marginaler än vad som är fallet med koncernens
volymtelefoner. Några av de nya tillbehören var
helt nya innovationer – resultat av kreativt nytänkande bland affärssegmentets produktutvecklare.
Chatboard är ett litet tangentbord som kopplas
till mobiltelefonen för att underlätta inskrivning av
exempelvis sms-meddelanden och även möjliggör
sändande av e-post. En fm-radio som samtidigt
fungerar som handsfree var en annan
uppmärksammad nyhet, liksom den
mp-spelare som visades vid
Telecom  i Geneve.
Under hösten visades också den
första produkten som är baserad på
Bluetooth-tekniken, en trådlös
handsfree. Bluetooth är en teknik för
trådlös överföring på korta avstånd
som utvecklats av Ericsson men som
ställts till allmänt förfogande och
förs vidare av Ericsson, Com, ibm,
Intel, Lucent, Motorola, Nokia och Toshiba. Närmare   företag har anammat tekniken och
utvecklar Bluetooth-produkter. Ericsson Components är en av de producenter som redan nu tillverkar Bluetooth-kretsar för inbyggnad i dessa framtida produkter.
 
Det samarbete kring trådlös Internet-access som
annonserades av Ericsson och Microsoft i december
betyder mycket för affärssegmentets fortsatta produktutveckling. I och med samarbetet får Ericsson
tillgång till Microsofts nya produkt Mobile Explorer till sina mer avancerade telefoner.
Avtalet med Microsoft påverkar inte samarbetet
i Symbiankonsortiet, där Ericsson tillsammans med
Matsushita, Motorola, Nokia och Psion vidareutvecklar operativsystemet epoc för mobila terminaler. Under  introducerade Ericsson den epocbaserade mc samt r, som kommer att säljas i
full skala under år .
Det samarbete kring framtidens ”intelligenta
hem” som annonserades av Electrolux och Ericsson
under hösten bygger till stor del på kommande
produkter från affärssegmentet.
•

HS210, trådlös skärmtelefon för
hemkommunikation. Ger
direktåtkomst till Internet och
e-post med hjälp av Bluetoothteknik och en liten basstation.

T10, dual band-telefon med
vibratorfunktion, tillgänglig i fem
färger.
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Kraftsamling kring ip-tjänster
och mobila företagslösningar

F

ETT FLERÅRIGT avtal
med Metropolitan
Police visar att Ericsson
är en långsiktig strategisk
partner för företag som
vill ha hjälp med att
driva och utveckla sin
verksamhet och sina
kommunikationslösningar i en värld
som kommer att
präglas av mobilitet
och Internet.

HAIJO PIETERSMA,
VICE VD,
CHEF FÖR AFFÄRSSEGMENT
FÖRETAGSLÖSNINGAR

  utvecklingen av framtidens multimediakommunikation. Redan idag är det inom företagen
vi återfinner huvuddelen av bredbandstrafiken och det är företagen som driver på utvecklandet av de nya tillämpningarna för Internet och
intranät. Elektronisk handel och e-post är goda
exempel på detta.
Företagen blir allt mer medvetna om att deras
kunder är och kommer att förbli mobila. Med hjälp
av trådlöst Internet kan de skapa helt nya kanaler
för kommunikationen med sina kunder och erbjuda
dem personligt anpassade tjänster. I allt fler företag
har medarbetarna numera tillgång till nättjänster
och information, när de inte befinner sig på arbetsplatsen.
Dessa faktorer driver i hög grad utvecklingen av
en rad nya tillämpningar som kommer att generera
en avsevärd del av trafiken och innehållet i nästa
generation av mobila bredbandsnät.

  
Mot den här bakgrunden framstår Ericssons affärssegment Företagslösningar som ett verksamhetsområde av stor strategisk betydelse.
Segmentets fakturering ökade för jämförbara
enheter under  med  procent till  
msek, vilket motsvarar  procent av Ericssons
totala fakturering. Flera olika rationaliseringsprogram under året bidrog verksamt till att förbättra
segmentets resultat. Det ligger dock alltjämt på låg
nivå, som en följd av fortsatt kraftiga investeringar
i framtida tillväxtområden. Antalet anställda ökade
som en följd av företagsköp och egen tillväxt inom
nya områden som affärskonsultation. Samtidigt
minskade antalet anställda inom de traditionella
verksamheterna – främst företagsväxlar – med
drygt  procent. Antalet anställda i affärssegmentet var vid årsskiftet  .
För att stärka Ericssons position som leverantör

av framtidens företagslösningar och samtidigt förbättra lönsamheten inom affärssegmentet, har 
präglats av en stark fokusering av verksamheten.
Den fortsätter under . En fortsatt satsning
kommer att ske på utveckling av försäljningskanaler, lansering av ip-växlar samt en ökad tillväxt för
affärskonsultverksamhet gentemot affärslösningar
för ett mobilt Internet.
Utvecklingsverksamheten har getts en ny inriktning, mot ip-tillämpningar och mobila lösningar.
Investeringarna i framtagandet av framtidens produktportfölj för trådlösa företagsnät ökades under
året. Här utvecklar Ericsson högkapacitetsnät för
dataöverföring baserad på HiperLAN-standarden.

-  
Ett annat viktigt inslag i segmentets framtidsfokusering är en satsning på att etablera och bygga ut
aktiviteter inom affärskonsultation. Målet är att
Ericsson ska bli ledande när det gäller att förse
företagen med affärslösningar och tjänster för
mobilt Internet. Under  bildades affärsenheten
Ericsson Business Consulting. Det skedde genom
sammanslagning av intern konsult- och serviceverksamhet med delar av det nu avvecklade bolaget
Ericsson Data. Ett stort antal nya affärskonsulter
har också rekryterats under året.
Av de totalt   medarbetarna inom affärsenheten arbetar   som affärskonsulter, it- och
telekomkonsulter samt wap-konsulter på  utvalda marknader. Övrig personal arbetar med drift och
underhåll av Ericssons it-verksamhet.
Inom området affärslösningar för mobilt Internet fokuserar Ericsson på marknadssegmenten bank
och finans; transport och resor samt media och
underhållning. Satsningen och kompetensen inom
wap-området har inneburit att koncernen fått
förtroendet att i nära samarbete med olika kunder
utveckla affärskoncept i kombination med nya
systemlösningar. Banktransaktioner över Internet,

WebSwitch 2000, IP-baserad
företagsväxel för mindre företag
Utvecklad av Ericsson WebCom
Inc., tidigare TouchWave Inc.
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AFFÄRSSEGMENT FÖRETAGSLÖSNINGAR 1999

1999

1998

Förändring
i procent

Orderingång, Mdr SEK

18,0

14,6

23

Fakturering, Mdr SEK

17,3

14,6

19

0,1

0,1

0

1

9 615

9 966

Rörelsemarginal, Mdr SEK
Rörelsemarginal, procent
Antal anställda

–4

wap-lösningar för mobila banktjänster och mobil
elektronisk handel är exempel på lösningar som
utvecklats under året.
När allt fler företag nu fokuserar på egen kärnverksamhet vill de lägga ut drift, underhåll och
utveckling av sina kommunikationsnät på externa
partners. Ericsson Business Consulting kan då erbjuda kunderna möjlighet att migrera befintliga system
till nya mobila lösningar. Ett femårigt avtal om
leverans och skötsel av brittiska Metropolitan Police
kommunikationsnät som tecknades under 
innebar ett genombrott för den här verksamheten.

-  
Köpet i maj  av amerikanska företaget TouchWave Inc. gav affärssegmentet tillgång till WebSwitch. Det är en ip-baserad växel för mindre
företag som kan klara både vanliga analoga telefoner och ip-baserade.
Produkter från Ericsson WebCom Inc., som
företaget nu heter, spelar en viktig roll i koncernens
portfölj av ip-produkter, men också för Ericssons
fortsatta expansion i USA. WebSwitch har
under året tilldelats flera prestigefulla utmärkelser
vid amerikanska telekom-utställningar. WebCom
har redan sålt mer än   växlar till kunder i
USA. En viktig del av produktstrategin för USA är
utbyggnaden av nya indirekta försäljningskanaler
för koncernens nya ip-baserade produkter.
   
Det är inte bara inom nya verksamhetsområden
som affärssegmentet utvecklas. Försäljningen av
Ericssons företagsväxlar ökade också under .
Segmentet sålde fler linjer av md för större företag och BusinessPhone för små och medelstora
företag, än någonsin tidigare. Det är framför allt i
Europa som utvecklingen varit gynnsam – och där
främst i Storbritannien och Italien.
För att ge datorstöd åt företags kundservice
säljer Ericsson så kallade Call Center-lösningar.
Inom detta område är koncernen ledande, särskilt i
Europa. Under  lanserade Ericsson en ny generation av server-baserade Call Centers.
Med sin stora kundbas inom företagskommunikation –   större företag har köpt md – har
Ericsson en stor affärspotential för framtidens ipbaserade företagslösningar.
Den traditionella verksamheten kring företags-

R320, WAP-telefon med inbyggt
IR-modem och kalender som kan
synkroniseras med PC eller
PDA.Vikt under 100 gram.

växlar fortsätter samtidigt att effektiviseras. Två av
segmentets forsknings- och utvecklingscentra har
avvecklats under året, liksom två produktområden
utanför koncernens kärnverksamhet. Fabriker i
Österrike och Kina har genom outsourcing överförts till externa samarbetspartners.
Omstruktureringen fortsätter under år 
med stark betoning på fortsatt expansion av distributörsnätet och minskade kostnader i direktförsäljningen. Arbetet präglas av ett starkt fokus på lönsamhet och kostnadsreduktion och behovet att
också stärka närvaron i marknadssegmenten för små
och medelstora företag.
•
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Starkt år till följd av tillväxt
i mobilsystem och fasta nät

E

  affärsframgångar under  präglades av två starka
trender i marknaden: En fortsatt mycket stark tillväxt i världens mobilsystem och ökande investeringar i fasta kommunikationsnät för att klara de
höjda kapacitetsbehov som föranletts av en likaledes mycket stark ökning av
antalet Internet-abonnenter. En genomgång av viktiga affärer som offentliggjordes
under året bekräftar detta. Som vanligt, när det gäller Ericsson, bör dock påpekas att
 procent av koncernens försäljning avser löpande försäljning till tidigare kunder
som inte registreras som nya affärer på listan nedan.

,   

ERICSSON HAR under
1999 totalt sett stärkt sin
ställning i Europa. Vi har
växt snabbare än
marknaden, mycket som
ett resultat av den
draghjälp vi fått av en
fortsatt mycket stark
utveckling för mobiltelefonin i vår del av
världen.

JAN WÄREBY,
VICE VD,
EUROPA, MELLANÖSTERN
OCH AFRIKA

15 februari
efterträds Jan Wäreby av
Ragnar Bäck som chef för
det nya Marknadsområde
Västeuropa. Ny chef för
det nya Marknadsområde
Östra Europa, Mellanöstern och Afrika var vid
årsredovisningens pressläggning ännu inte
utsedd.
FRÅN DEN

Ericssons försäljning i marknadsområdet ökade under året med 18
procent, men variationerna är stora
mellan olika marknader. Snabbast
växande marknad i relativa tal var
Belgien (+147 procent), men Spanien är den marknad som växte mest i
reell försäljning – från 7,0 till 13,0
miljarder SEK.
Turkiet (+117 procent) och Storbritannien (+15 procent) var två andra
marknader som växte starkt i
omsättning. Turkiet blev för första
gången en av Ericssons tio största
marknader. I centrala och östra
Europa var utvecklingen under året
också positiv, medan den avstannade och vände nedåt i Ryssland
(–55 procent). Minskade gjorde
försäljningen också i Danmark
(–40 procent), Finland (–16 procent)
och Norge (–12 procent).
Det är utvecklingen för mobiltelefoni som driver den positiva utvecklingen av Ericssons affärer i marknadsområdet. Flera stora nya nät har
tillkommit under året, samtidigt som
tillväxten av abonnenter varit hög i
befintliga nät, vilket framtvingat
investeringar i ökad kapacitet.
Utvecklingen under året innebar
att Ericsson totalt sett stärkte sin
ställning i området och växte snabbare än marknaden.

Viktiga order under 1999:

MAROCKO

DANMARK

Medi Telecom – nyckelfärdigt GSMnät för 1 150 MSEK

Telia Danmark – multi-service nät
för tal och data
Telia Danmark – GSM Mobile Centrex, ny mobillösning för företagen
ESTLAND

Eesti Mobiltelefon AS – positioneringssystem för GSM
FINLAND

Telephone Company of Vaasa
Province – GSM 1800-system
Sonera – GPRS-kontrakt på komplett system

NEDERLÄNDERNA

Telfort – GPRS-system, del av
GSM-utbyggnad, värd mer än 1 000
MSEK
WISH – infrastruktur för Internetaccess för 100 MSEK
KPN International Network Services – ENGINE-lösning för integrerad telefoni och datakom
WISH – betalningssystem för elektronisk handel, baserat på Ericssons
Jalda-teknik
KPN Telecom – AXE Transgate
växlar

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Etisalat Telecommunications –
Access-nät baserat på ADSL
GREKLAND

Grekiska flygvapnet – flygburna
spaningsradarn Erieye, fyra system
för 4 900 MSEK

NORGE

Telenor Mobil introducerar trådlös
e-handel utvecklad tillsammans med
Ericsson, biobiljett via mobiltelefon
Telenor Mobil – utveckling av WAPtjänster
POLEN

ISLAND

Islandssimi hf – multiservice nät för
bland annat data och telefoni över
ATM och IP

Polska Telefonia Cyfrowa – utvidgning av GSM-nät, mer än 660 MSEK
Netia Holdings SA – nationstäckande nät för IP-tjänster

ITALIEN

PORTUGAL

Telespazio SpA – infrastruktur för
bredband via satellit till systemet
Astrolink

Interoute – nät för IP-telefoni
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ERICSSON I VÄRLDEN

Länder där Ericsson har bolag eller kontor
Länder utan Ericssonbolag eller -kontor
Ericsson fick redan tidigt i sin historia en stark internationell inriktning. Idag är koncernen en av de geografiskt mest spridda i världen. Med verksamhet
i mer än 140 länder är Ericsson unikt i sin bransch och ett av de företag som är bäst skickade att hjälpa de allt fler globalt verksamma kunderna.

I följande länder har Ericsson bolag eller kontor:
Europa,
Mellanöstern
och Afrika:
Albanien
Algeriet
Bahrain
Belgien
Bosnien
Herzegovina
Botswana
Bulgarien
Cypern
Danmark
Egypten
Elfenbenskusten
Estland
Etiopien
Finland
Frankrike
Förenade
Arabemiraten
Gabon

Georgien
Ghana
Grekland
Iran
Irland
Island
Israel
Italien
Jordanien
Jugoslavien
Kazakhstan
Kenya
Kroatien
Kuwait
Kyrgyzstan
Lettland
Libanon
Libyen
Litauen
Luxemburg
Makedonien
Malta

Moldavien
Marocko
Nederländerna
Nigeria
Norge
Oman
Polen
Portugal
Rumänien
Ryssland
Saudi-Arabien
Serbien
Schweiz
Slovakien
Slovenien
Sydafrika
Spanien
Storbritannien
Sverige
Syrien
Tadzjikistan
Tanzania

Tjeckien
Tunisien
Turkiet
Tyskland
Ukraina
Ungern
Uzbekistan
Vitryssland
Zimbabwe
Yemen
Österrike

Kina
Malaysia
Nya Guinea
Nya Zeeland
Pakistan
Singapore
Sri Lanka
Sydkorea
Taiwan
Thailand
Vietnam

Asien
och Oceanien:
Australien
Bangladesh
Filippinerna
Hongkong
& Macao
Indien
Indonesien
Japan

Nordamerika:
Kanada
USA

Latinamerika:
Argentina
Bolivia
Brasilien
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Mexico
Nederländska
Antillerna
Nicaragua
Panama
Paraguay
Peru
Puerto Rico
Uruguay
Venezuela
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RUMÄNIEN

Rom Telecom – AXE-genombrott
för fasta nät, 830 MSEK
SLOVENIEN

Mobitel – flera order för GSMexpansion, 1 200 MSEK
SPANIEN

Interoute Telecommunicaciones
SA – nationstäckande system för
IP-telefoni, 90 MSEK
Telefónica – Cenaxis, Ericssons nya
nätverksbaserade Call-centerlösning för 83 MSEK
Telefónica – ENGINE-lösning för
integrerad telefoni och datakom

on the Net med IP-baserade trådlösa multimediatjänster
Virgin Radio – samarbete i försök
med radiosändningar via tredje
generationens mobilnät
Vodafone AirTouch Plc – infrastruktur för GPRS
BT – AXE/AXD 301 hybridväxlar för
multiservicenät, ENGINE, 1 500
MSEK
SVERIGE

Telia Mobile – introducerar ny plattform för realtidsdatakom via GSM
SYDAFRIKA

MTN – världens första GSM PROnät, inklusive telefoner, 210 MSEK

STORBRITANNIEN

WCDMA-system för test av operatörer
One2One – GPRS-kontrakt som del
av stor infrastruktur utbyggnad för
2 560 MSEK
Vodafone – samarbete kring 3Gutveckling, WCDMA
Metropolitan Police Service – drift
och utveckling av samtliga teletjänster i fem år, 990 MSEK
One2One – försökssystem för GSM

I USA TALAR vi om
"the Mobile Millennium",
med tanke på den
förväntade utvecklingen
för mobil datakommunikation. Under 1999 sköt
antalet mobilabonnenter
rejält i höjden, med en
ökning med närmare 50
procent, och samtidigt
rasade priserna för att vara
uppkopplad på Internet.
Dessa två trender driver
tillsammans marknaden
mot trådlös Internetaccess.

BO DIMERT,
VICE VD,
NORDAMERIKA

TJECKIEN

Cesky Mobil – nyckelfärdigt
GSM/GPRS-system för 1 630 MSEK
TURKIET

Siemens – lösningar för energisystem på OEM-basis, 1 650 MSEK

Turkcell – utvidgningar av GSM-nät,
8 510 MSEK

UKRAINA

TYSKLAND

o.tel.o (Mannesmann-ägt sedan
april) – WDM-system, nyckelfärdigt

Digital Cellular Communications –
TDMA-expansion för 250 MSEK
Ukrtelecom – SDH-nät för 255
MSEK


Utvecklingen för Ericsson inom
marknadsområde Nordamerika – där
USA och Kanada ingår – var under
1999 mycket positiv. Introduktionen
av nya och enklare pristariffer ledde
till en mycket stark tillväxt för mobiltelefonin i USA. Antalet mobilabonnenter ökade mycket kraftigt, med
närmare 50 procent, under året.
Försäljning och orderingång för
mobilsystem var som en följd härav
mycket god. Totalt ökade koncernens försäljning i USA med 39 procent, till närmare 24 miljarder SEK.
Därmed återtog USA platsen som
Ericssons största enskilda marknad.
I Kanada ökade försäljningen med
2 procent. För marknadsområdet
som helhet blev därvid försäljningsökningen under 1999 hela 36 procent.

En annan mycket märkbar utveckling på denna marknad under året
var den fortsatta konsolideringen
bland nätoperatörer, Internet-företag
och företag i mediabranschen.
Viktiga order under 1999:
KANADA

Cescom – femårsavtal om Voice
over IP, 118 MSEK
Rogers Cantel – utveckling av
tredje generations mobilnät, 2 800
MSEK
BridgePoint Enterprises – lösningar för IP-telefoni och datanät, 530
MSEK

USA

BellSouth Cellular Corporation –
infrastruktur till 14 USA-marknader
för 6 300 MSEK
America On Line (AOL) – ERION
Networker, WDM-infrastruktur
SBC Wireless – Jambala öppen
tjänsteplattform för TDMA-nät i
Chicago och Springfield Illinois
NEXTLINK – fältförsök med pointto-multipoint mikrovågssystem
(MINI-LINK BAS)
Sprint PCS – sjuårsavtal för expansion av cdmaOne-nät
Omnipoint Communications –
installation av första fältförsök med
GPRS i USA
Tritel Communications – avtal om
TDMA (IS-136) infrastruktur, 2 310
MSEK
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Marknadsområde Västuropa
Marknadsområde Östeuropa, Mellanöstern och Afrika
Marknadsområde Asien och Oceanien

Marknadsområde Nordamerika
Marknadsområde Latinamerika

I samband med Ericssons helårsrapport meddelades att koncernen organiserar om sitt marknadsområde för Europa, Mellanöstern och Afrika. Det
delas nu in i två områden - ett Marknadsområde Västeuropa, omfattande EU-länderna plus Norge och Schweiz, och ett Marknadsområde Östra
Europa, Mellanöstern och Afrika.


En mycket stark försäljningsökning i
Mexico (+74 procent) och fortsatt
stark utveckling i Brasilien – trots
den kraftiga devalveringen i början
av året – medförde att marknadsområdet som helhet kunde notera en
god tillväxt under 1999 (+19 procent). Utvecklingen i Centralamerika
var också positiv under året.
Brasilien är Ericssons enskilt
största marknad i området och
Ericsson fjärde största marknad
globalt, med en försäljning under
året på drygt 14 miljarder SEK
(+20 procent).
Mobilsystem och telefoner svarar
för merparten av tillväxten i området,
men framför allt i Brasilien och Mexiko investeras också i fortsatt
utbyggnad av de fasta telenäten.

VÅR MARKNADSANDEL

Viktiga order under 1999:

CHILE

ARGENTINA

CTC-Startel (Telefónica) – expansion av TDMA-nät
Entel PCS – GSM-utbyggnad

Telecom och Telefónica – landstäckande TDMA-nät, 3 300 MSEK

MEXIKO
BRASILIEN

TIM (Telecom Italia Mobile) – kraftig utbyggnad av TDMA-nät
TESS (Telia) – kraftig utbyggnad av
TDMA-nät
Vesper S.A. (tidigare Mirror S.A.) –
cdmaOne-nät för trådlös access till
fasta nätet

Telcel – kraftig expansion av mobilnät
VENEZUELA

Movilnet – expansion av TDMA-nät
för utveckling mot 3G, 1 700 MSEK

för mobil telefoni ligger
i Latinamerika på mer
än 40 procent, men
vi är också ledande inom
fast telekommunikation.
Under de mer än hundra
år Ericsson funnits i den
här delen av världen,
har vi byggt upp en
mycket stark kundbas
i så gott som samtliga
länder.
BENGT FORSSBERG,

FLERA LÄNDER

Diginet Americas – bredbandsnät
med trådlös access för flera länder i
Latinamerika, 2 500 MSEK

VICE VD,
LATINAMERIKA
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DET GÅNGNA året
präglades av en mycket
positiv utveckling i Japan
och Indien, medan
försäljningen i Kina
däremot minskade.
Utvecklingen i Kina beror
på en avmattning som vi
betraktar som tillfällig
och berodde på omstruktureringar bland de kinesiska operatörerna. Under
fjärde kvartalet vände
utvecklingen uppåt igen.

KJELL SÖRME,
VICE VD,

  
Efter 1998 års djupa ekonomiska
kris, stabiliserades läget i flera länder
i Asien under 1999. Detta resulterade
i att marknadsområdet som helhet
kunde redovisa en liten, men dock
positiv tillväxt för Ericssons försäljning (+5 procent). Också här är skillnaderna stora mellan olika länder.
Kina, som 1998 var Ericssons
största marknad, backade kraftigt.
Som ett resultat av en pågående
omstrukturering bland de kinesiska
operatörerna och införandet av en
ny marknadsreglering, förmärktes en
kraftig avmattning i marknadsaktiviteten. För Ericssons del innebar det
en försäljningsminskning med 16
procent, innefattande både systemleveranser och mobiltelefoner.
I Japan, å andra sidan, ökade
koncernens försäljning med 78
procent, och i Indien med 82 procent. Ericsson i Australien (+24 procent) och Nya Zeeland (+22 procent)
hade också ett gott år, medan försäljningssiffrorna för Malaysia (–34
procent), Singapore (–29 procent)
och Filippinerna (–17 procent) återspeglade den fortsatt osäkra ekonomiska situationen i dessa länder.

Viktiga order under 1999:
AUSTRALIEN

Enermet – GSM-moduler för avläsning av energiförbrukning hos konsumenter, 160 MSEK
Queensland Ambulance – Mobitexsystem, 45 MSEK
FILIPPINERNA

Globe Telecom – GSM-system för
355 MSEK
JAPAN

Japanese Digital Phone Corp.
– expansion av PDC-system för mer
än 1 470 MSEK
Japanese Digital TuKa Group – treårigt ramavtal för fortsatt expansion
och uppgradering, 1 700 MSEK

SmarTone Mobile Communications Ltd, Hong Kong – WCDMA
testsystem, och GPRS
Guangdong Mobile Communications Co. Ltd – GSM-utvidgning,
650 MSEK
China Unicom – utökning av GSMnät i sex olika provinser, mer än
1 000 MSEK
Shandong MCC – utbyggnad av
GSM-nät, 840 MSEK
Sichuan Mobile Communications
Co. – GSM-utökning, 835 MSEK
SmarTone (Hong Kong) – WAPsystem.
SRI LANKA

Mobitel – digitalisering av AMPS-nät
för 160 MSEK
TAIWAN

KINA

Inner Mongolia Post and Telecom
Adm – GSM-system för 345 MSEK
Liaoning Post & Telecommunications Admin – expansion GSM-nät
för 1 260 MSEK
China Telecom (Hong Kong) Ltd –
GSM-expansion till Guangdong för
2 416 MSEK

ASIEN OCH OCEANIEN

Far EasTone Telecommunications
– GPRS-system
Chungwa Telecom of Taiwan
– uppgradering av AMPS-nät, 390
MSEK
THAILAND

Advanced Info Service Public
Company Ltd – utvidgning av GSMnät, 450 MSEK
•

(TILLTRÄDDE BEFATTNINGEN
UNDER ÅRET)

FAKTURERING PER MARKNADSOMRÅDE, MSEK

1999

1998

Förändring
i procent

115 065

97 456

18,1

Nordamerika

25 175

18 560

35,6

Latinamerika

30 263

25 537

18,5

Asien och Oceanien

44 900

42 885

4,7

215 403

184 438

16,8

7 551

8 509

–11,3

80 345

71 094

13,0

Europa*, Mellanöstern Afrika

*) varav Sverige
*) varav EU

1998 har justerats i enlighet med den nya marknadsområdesorganisation som infördes den 1 januari 1999.
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1999

   fortsatta
framgångar för den inhemska
ekonomin i USA. Under året
har Asien återhämtat sig starkt efter krisen
– och Europa visar tecken på en successiv
återhämtning. I Latinamerika har den brasilianska
ekonomin stärkts något efter den kraftiga devalveringen i början av året.
Ericssons likviditet ökade under året med ,
miljarder sek och netto, efter avdrag för kortfristiga räntebärande skulder, med , miljarder sek.
Detta trots ett antal strategiska investeringar, i
form av förvärv av Torrent Networking Technologies Inc. (USA), Qualcomm Infrastructure Division
(USA), TouchWave Inc. (USA), Telebit a/s (Danmark) samt minoritetsandelar i Juniper (USA),
Saraïde (USA) och oz.com (Island). Totalt genomfördes investeringar till ett sammanlagt värde av ,
miljarder sek, vilka i huvudsak finansierades
genom ett antal obligationsemissioner om totalt
, miljarder sek. Obligationsemissionen i maj
om drygt  miljarder sek var den största någonsin
av ett nordiskt bolag. Utöver detta genomfördes ett
antal likviditetsstärkande åtgärder såsom upprättandet av ett pan-europeiskt program för värdepapperisering av kundfordringar, vilket utnyttjades till
ett värde av  miljoner sek, samt factoring.
Under året har samtliga korta och långa låneprogram och långfristiga kreditlöften utökats och
uppdaterats.

 
För hantering av finansiella risker har Ericsson en av
styrelsen fastställd policy. Ansvaret för att styra,
koordinera och följa upp finansiella risker som uppkommer i koncernens verksamhet ligger centralt,
medan ansvaret för att identifiera och hantera riskerna ligger i de enskilda koncernbolagen. Normalt
säkras uppkommande risker hos Ericssons internbank, Ericsson Treasury Services. Huvuddelen av de
risker som internbanken på detta sätt övertar säkras
i marknaden, men internbanken har även rätt att
inom ett av styrelsen fastställt riskmandat ta positioner i marknaden. Detta riskmandat uppgår till
 miljoner sek, beräknat på  procents förändring på varje öppen valutaposition och  procentenhets förändring på varje öppen ränteposition.
Ericsson Treasury Services arbetar via treasury centers i Stockholm, Dublin, Singapore och Dallas.
Ericsson säkrar sig mot finansiella risker genom
att balansera tillgångar och skulder vad avser valutor och räntebindning samt genom användning av
derivatinstrument.


EKONOMISK EXPONERING

Med drygt  miljarder sek ( miljarder sek
) av försäljningen i export från Sverige och
endast  miljarder sek ( miljarder sek ) av
försäljningen i Sverige, är Ericsson förhållandevis
starkt beroende av den svenska valutans utveckling
samt de ekonomiska förutsättningarna i Sverige.
Till skillnad från transaktionsexponering och i viss
mån omräkningsexponering har inte Ericsson som
policy att säkra den ekonomiska exponeringen.
TRANSAKTIONSEXPONERING

För att så långt som möjligt begränsa koncernens
valutarisker i samband med import och export
kurssäkras inköp och försäljning i utländsk valuta i
de fall bindande avtal har ingåtts med leverantör
eller kund. Uppskattad försäljning och inköp kurssäkras utöver detta upp till  månader. Denna
kurssäkring baseras på bedömningar av säkerheten
i volymer, prisutveckling med mera inom respektive affärssegment. I huvudsak sker dessa kurssäkringar genom användning av valutaterminer. Offerter kurssäkras i vissa fall och då företrädesvis med
optioner. Säkringsperioden skall överensstämma
med de förväntade framtida kapitalflödena. Valutaexponeringen koncentreras i huvudsak till de stora
producerande bolagen, främst de svenska, genom
att de utländska dotterbolagen faktureras i sin
lokala valuta. Den svenska delen av koncernen hade
kommersiella nettoflöden i olika valutor enligt
tabell .
TABELL 1 – VALUTAFLÖDEN NETTO
I PROCENT AV TOTALT VALUTAFLÖDE NETTO,
TILL OCH FRÅN SVERIGE

Specifikation av valutor med nettoflöden över 0,5 miljarder SEK
Valuta

1999

1998

AUD
CHF
EUR
HKD
GBP
JPY
USD
Övriga

6
4
42
2
4
7
37
–2

4
3
35
8
5
4
34
7

100

100

Tabellen bygger på statistisk information över flöden till och från
de svenska Ericssonbolagen.
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Valutaexponeringen netto för den svenska delen av
koncernen utgörs till största delen av us-dollar
samt Euro, vilka i stort sett balanserar. Detta innebär att Ericsson påverkas i begränsad utsträckning
av en isolerad eur/usd förändring. Med undantag
av ett fåtal mindre valutor är Ericsson i första hand
exponerad för den svenska kronans utveckling.
Beräknat på koncernens valutaflöden till och från
Sverige ger en varaktig förändring av den svenska
kronan med  procent mot us-dollar och Eurokursen en resultateffekt för koncernen i storleksordningen , resp , miljarder sek. Under året beräknas resultateffekten hänförlig till valutakursändringar jämfört med valutakurserna föregående år
uppgå till ungefär , miljarder sek.
TABELL 2 – VALUTATERMINSBALANSER NETTO

DIAGRAM 1 – MONETÄRA NETTON
PER 31 DECEMBER 1999, I PROCENT AV TOTALT
UTLÄNDSKT MONETÄRT NETTO

Övriga valutor

HKD

AUD

BRL

USD
CNY

MYR

PER 31 DECEMBER 1999 AVSEENDE KUND-

EUR

JPY

FORDRINGAR, LEVERANTÖRSSKULDER
OCH FRAMTIDA KASSAFLÖDEN, MILJARDER SEK

GBP

Sälj (+)
Valuta

AUD
CHF
DKK
EUR
GBP
GRD
HKD
JPY
NOK
USD
Övriga valutor

Köp (–)

0,2
1,5
0,2
32,6
6,6
1,2
–0,2
–0,6
–0,2
34,2
0,7
76,2

Den exponering som uppstår vid finansiering av
dotterbolag begränsas genom att dotterbolagens
upplåning huvudsakligen sker i lokal valuta. Dotterbolagens valutabalanser följs upp för att säkerställa att bolagens exponering minimeras.

Monetära netton i bolag per funktionell valuta, 31 december
1999 (inklusive intresseföretag och bolag med finansiell verksamhet). Miljarder SEK.

Omräkningsdifferenser rapporterade i eget kapital
under året uppgick till –, miljarder sek, varav
en stor del är hänförliga till devalveringen i Brasilien.


Koncernens ränterisker hanteras centralt. Under
året har inriktningen varit att räntebindningen för
räntebärande tillgångar och skulder skall balansera
och att den ska vara kortfristig. Räntebindning per
 december  redovisas i tabell .
TABELL 3 – RÄNTEBINDNING, MILJARDER SEK

OMRÄKNINGSEXPONERING

1999

1998

Ericsson kurssäkrar exponering i utländska dotterbolag inom en av företagsledningen fastställd ram.

Räntebärande tillgångar
Kortfristiga finansiella tillgångar
Långfristiga finansiella tillgångar, rörlig ränta

31,5
10,8

18,2
11,4

• Monetära netto i bolag omräknade enligt monetära metoden kurssäkras till  procent.
• Eget kapital i dotterbolag omräknade enligt
dagskursmetoden kurssäkras mycket selektivt
upp till  procent av totalt monetärt netto i
sådana bolag. En procent av sådant monetärt
netto var kurssäkrat vid årets slut .

Totalt räntebärande tillgångar

42,3

29,6

Räntebärande skulder
Kortfristiga finansiella skulder
Pensionsskuld
Långfristiga finansiella skulder, fast ränta
Långfristiga finansiella skulder, rörlig ränta

12,0
8,4
0,7
23,7

6,6
8,1
2,3
10,5

Totalt räntebärande skulder

44,8

27,5
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Ericsson har som policy att placera överskottslikviditeten huvudsakligen i svenska statspapper, samt i
företagscertifikat och företagsobligationer med
rating a/p eller högre.
Ericsson Treasury Services har fastställda motpartslimiter för varje enskild emittent och motpart.
Exponeringen i derivatinstrument marknadsvärderas dagligen och uttrycks som en skuld till eller en
fordran på respektive motpart. Nettingavtal, sk
isda-avtal, finns för de flesta av motparterna vilket
reducerar motpartsrisken avsevärt. Motpartslimiterna revideras kontinuerligt. Inga kreditförluster
har uppkommit under året.

  
 
Telekomleverantörers förmåga och vilja att lämna
finansieringsstöd har blivit en mycket viktig faktor
vid kunders val av leverantör. Kundfinansiering har
blivit ett kraftfullt konkurrensmedel. Kreditgivningen, med tillhörande kreditrisker, har fortsatt
öka, dock utan att några betydande förluster har
noterats under året.
Total uppgick kreditexponeringen till sek ,
miljarder, varav sek , miljarder återfinns i koncernens egen balansräkning och resterande del
utgörs av ställda ansvarsförbindelser.
Uppkomna kreditrisker säljs kontinuerligt till
aktörer på de finansiella marknaderna, när rimliga
villkor föreligger.

TABELL 4 – ERICSSON TREASURY SERVICES PLACERINGAR PER 31 DECEMBER 1999, MILJARDER SEK

Statsskuldväxlar
Statsobligationer
Bostadsobligationer
Företagscertifikat
Företagsobligationer
Kassa, bank

7,0
2,1
0,1
2,1
0,8
5,7
17,8


Ericssons långsiktiga målsättning är att ha en
betalningsberedskap på mellan  och  procent av
koncernens omsättning för att kunna möta snabba
förändringar av likviditetsbehovet. Betalningsberedskapen definieras som nettolikviditet, det vill
säga likvida medel minus kortfristig upplåning
plus långfristiga outnyttjade kreditlöften.

TABELL 5 – NETTORISK I RÄNTEDERIVAT,
TABELL 6 – BETALNINGSBEREDSKAP,

MILJONER SEK

MILJARDER SEK

Instrumenttyp
Ränteterminer (FRA)
Ränteswap-avtal
Räntefutures
Total nettorisk i räntederivat

83,1
212,8
3,3
152,3

Nettorisk i räntederivat uttryckt som effekten av 1 procentenhets
förändring av ränteläget per 31 december 1999, miljoner SEK

Kassa, bank och kortfristiga placeringar
Långfristiga kreditlöften
Kortfristig upplåning
Kortfristig del av lång skuld

1999

1998

29,0
8,5
–10,5
–1,5

18,2
1,6
–5,4
–1,1

25,5
11,8

13,3
7,2

Betalningsberedskap
Procent av omsättningen

För att säkra betalningsberedskapen på lång sikt är
Ericssons policy att merparten av upplåningen skall
vara långfristig och/eller behovet täckas av långfristiga kreditlöften. Den långfristiga upplåningen
skall ha en jämn förfallostruktur och för att få flexibilitet undviks mycket långa löptider.
TABELL 7 – RATING

Ratinginstitut
Moody’s
Standard & Poor’s

Långfristig

Kortfristig

A1
A+

P-1
A-1

Ericssons befintliga rating a /a+ överensstämmer
väl med andra företags rating i samma bransch.

44

i i i · fi nans i ell i nform ati on

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1999

FAKTURERING OCH
ORDERINGÅNG (MSEK)
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RESULTAT FÖRE
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TOTALA TEKNIKKOSTNADER (MSEK)
35 000
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Forskning och utveckling
Övriga teknikkostnader

   
År  kännetecknades av snabb efterfrågetillväxt inom mobiltelefoniområdet, genererad av
både ett ökande antal abonnenter och ökad samtalstid.  var också det år då medvetenheten
ökade inom telekommunikationsindustrin om
möjligheterna med Internet kommunikation,
inte bara för ”chattande” och surfande på nätet,
utan också för mängder av affärsapplikationer,
vilket kommer att generera mycket nättrafik
under de kommande åren. Detta uppfattades
även av aktiemarknaden och återspeglades i kraftigt ökade aktiekurser för it-bolag, och i synnerhet för Internet-relaterade bolag.
Ericsson inledde  med en ny organisation.
Den är en matris av kundorienterade affärssegment för tillhandahållande av produkter och
lösningar samt marknadsområden för försäljning.
I mitten av året ersatte Kurt Hellström SvenChrister Nilsson som verkställande direktör.
Styrelsens ordförande, Dr Lars Ramqvist, tillträdde även tillfälligt som koncernchef. Denna
åtgärd vidtogs av styrelsen för att garantera ett
tillfredsställande resultat, hålla en fortsatt hög
takt i omstruktureringsprocessen och fokusera på
aktuella problem angående stigande omkostnader, kassaflöde och produktlansering av mobiltelefoner. I december utnämndes Sten Fornell,
tidigare controller för affärssegmentet Nätverksoperatörer och Tjänsteleverantörer, till vice verkställande direktör och finansdirektör.
Ett antal större förvärv och joint venture-avtal
genomfördes under 1999. Bland de viktigaste
var:
• I mars ingick Ericsson och Qualcomm ett
avtal som ledde till att de låsta positionerna
för cdma patent för tredje generationens (g)
wcdma standardisering förbättrades. Ericsson
och Qualcomm kom överens om patent- och
produkträttigheter och kunde därmed eliminera pågående patenttvister. Ericsson köpte
också Qualcomms infrastrukturdivision och
kan nu, som enda leverantör, leverera mobiltelefonisystem enligt samtliga standarder.
• I andra kvartalet förvärvade Ericsson två USAbaserade bolag som specialiserat sig på accessroutrar för Internet, Torrent Networking
Technologies Inc. och TouchWave Inc. Deras
produkter kommer att utgöra ett komplement
till Ericssons utbud vad gäller Internetaccess.
• I december bildades ett joint venture-bolag
tillsammans med Microsoft för att utveckla
och marknadsföra lösningar för mobilt Internet. Ericsson kommer att styra bolaget och
avtalet ger Microsoft tillgång till Ericssons
wap-teknologi, medan Ericsson kommer att
använda Microsofts Mobile Explorer i sina mer
sofistikerade mobiltelefoner.

 
Ett mycket starkt fjärde kvartal med rekordnivåer för orderingång, försäljning, vinst och
kassaflöde gjorde att utfallet för  blev bättre
än väntat tidigare under året.
I jämförelse med våra långsiktiga mål lyckades
vi inte uppnå samtliga under , främst på
grund av ett svagt resultat under det första halvåret.
• Försäljningstillväxten var  procent för jämförbara enheter jämfört med målsättningen på
+ procent.
• Vi nådde ett positivt kassaflöde före förvärv,
, Mdr sek.
• Vi nådde en kapitalomsättningshastighet på
, jämfört med målsättningen på ,.
• roce på  procent var strax under målet på
‒ procent.
• Rörelsemarginalen på , procent av försäljningen är under målsättningen på minst 
procent.
ORDERINGÅNG, FÖRSÄLJNING OCH VINST

Orderingången ökade med  procent från föregående år till , Mdr sek, vilket är strax under
våra långsiktiga tillväxtförväntningar på över 
procent. Detta beror huvudsakligen på tre faktorer:
• En långsam utbyggnad av kapaciteten på vår
största marknad för mobilsystem, Kina, vilket
beror på intern omstrukturering inom kundorganisationen.
• Introduktionsproblem för vår nya generation
mobiltelefoner med lägre volymer och prispress på äldre modeller som följd.
• Oförändrad orderingång inom Fasta nät på
grund av prispress orsakad av överkapacitet i
leverantörsledet.
På mobilsystemmarknaden var tillväxten,
förutom i Kina, klart över  procent med
mycket starka volymer i USA, Spanien och Turkiet. Bland flera betydande ordrar märks 
ordrar på testsystem för g system – betydligt
fler än för någon av våra konkurrenter. En annan
nyckelprestation under  var erövrandet av
mer än  procent av alla gprs-ordrar. Vi fick
också strategiska ordrar på vår ”engine”-lösning för övergång från kretskopplade nät till ipoch atm-baserade nätverk och en order för flygburna övervakningssystem till Grekland. Detta
placerar Ericsson i en mycket bra utgångsläge
inför framtiden. Orderingången i Kina har kommit igång på ett lovande sätt i fjärde kvartalet.
Ericssons totala orderstock ökade från 79 Mdr
sek till  Mdr sek.

45

Försäljningen ökade med  procent till ,
Mdr sek. En ökning på över  procent inom
mobilsystem uppvägs av något lägre försäljning
inom Fasta nät och en blygsam ökning på  procent för mobiltelefoner på grund av ovan nämnda
introduktionsproblem. Försäljningen inom Företagslösningar ökade med  procent mot föregående år, en ökande andel av försäljningen kommer från konsult- och serviceaktiviteter såsom
wap-applikationer. USA blev ånyo Ericssons
största marknad med  procent av försäljningen.
Marknadsområde Nordamerika ökade med 
procent. Latinamerika och Europa/Mellanöstern/
Afrika med  respektive  procent, med stark
tillväxt i Brasilien, Mexiko, Spanien och Turkiet.
Försäljningen i marknadsområde Asia/Pacific
ökade med endast  procent på grund av  procent lägre försäljning i Kina. Detta kompenserades delvis av starka ökningar i Japan, Australien
och Indien. Exporten från Sverige, inklusive
försäljning till dotterbolag, ökade med  procent
till  () Mdr sek.
Bruttomarginalen minskade från , procent
av försäljningen till , procent, vilket beror på
en ofördelaktig produktmix inom mobiltelefoner,
med en större andel äldre modeller än planerat,
samt prispress inom Fasta nät. Bruttomarginalerna var stabila inom mobilsystem. Den ökade
försäljningsvolymen kompenserar emellertid mer
än väl effekten av en lägre bruttomarginalprocent, vilket resulterat i en ökning av bruttomarginalen på Mdr sek ,.
Rörelseomkostnaderna utvecklades ogynnsamt,
med en ökning på  Mdr sek ( procent) mot
föregående år. Detta orsakades främst av högre
försäljningsomkostnader på grund av allmän
tillväxt, men framför allt också av marknadsföringskampanjer inom mobiltelefoner, ökade
avsättningar för kundfinansiering och projektkostnader för process- utveckling i vårt time-tocustomer (ttc) flöde och leveranskedja.
Omstrukturerings- och yk-kostnader utgjorde
också en del av den ökade omkostnadsnivån jämfört med .
Forsknings- och utvecklingskostnader, inklusive
kundorderrelaterade kostnader på , (,) Mdr
sek, var , (,) Mdr sek eller  () procent
av försäljningen. Totala tekniska kostnader,
inklusive marknadsanpassningar, var , (,)
Mdr sek eller  () procent av försäljningen.

FoU-resurserna inriktas huvudsakligen mot
områden som mobilt Internet och g, men också
mot anpassning av våra switchingprodukter till
de förvärvade cdma-produkterna från
Qualcomm.
Övriga rörelseintäkter ökade med , Mdr sek
från , främst på grund av realisationsvinster
från försäljningen av aktier i Intracom samt en
obetydlig del av koncernens innehav i Juniper.
På grund av tidigare för högt beräknade
avsättningar till pensioner i svenska bolag har
koncernen en sannolik kreditering i storleksordningen . Mdr sek att erhålla från spp under år
. Denna har ej påverkat  års resultat.
Rörelsemarginalen minskade till , (,) procent av försäljningen, främst därför att rörelseomkostnaderna ökade snabbare än försäljningen (
procent mot ). Nettoeffekten av valutakursförändringar hade en positiv effekt på resultatet
med +, (+,) Mdr sek jämfört med .
Finansnettot minskade till –, (‒,) Mdr sek
som ett resultat av ett negativt kassaflöde framför
allt under första halvåret. Högre upplåning ledde
till ökade finansiella kostnader.
Minoritetsintresset i resultatet var –, (–,)
Mdr sek, jämfört med , vilket i huvudsak
berodde på det stora minoritetsintresset i vårt
brasilianska dotterbolag edb under januariaugusti förra året, vilket förvärvades av Ericsson i
september .
Vinsten före skatt, , Mdr sek är , Mdr sek
lägre än förra årets rekordnivå på , Mdr sek.
På grund av ett par skattemål som utfallit till vår
fördel samt skattefria realisationsvinster blev
skattesatsen mycket gynnsam, , (,) procent, vilket resulterade i en nettovinst på ,
(,) Mdr sek.
Vinst per aktie minskade med  procent till ,
(,) sek. Soliditeten sjönk från , procent
till , procent under året. Justerad för ett tillfälligt kassaöverskott vid årets slut är soliditeten
ungefär  procent, vilket fortfarande är under
vårt långsiktiga mål på  procent. Omräkningsdifferenser som uppstår vid omräkning av
utländska dotterbolags redovisningar till svenska
kronor, vilka redovisas direkt mot eget kapital
enligt god svensk och amerikansk redovisningssed, uppgick till –, Mdr sek, av vilka –,
Mdr sek uppkommit till följd av devalveringen i
Brasilien.
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Segment
Nätverksoperatörer

SOLIDITET (PROCENT)
40

Fakturering
(Mdr SEK)
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(procent)

Rörelseresultat
(Mdr SEK)
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(procent)
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13,1 (12,4)
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0,1

0,4 ( 0,7)
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Sverige

Investeringar i materiella anläggningstillgångar
uppgick under  till sek , (,) Mdr sek,
varav , (,) Mdr sek i Sverige. Strategiska
förvärv under året uppgick till , Mdr sek
totalt, inklusive:
• Qualcomms infrastrukturdivision
• Torrent Networking Technologies Inc., namnändrat till Ericsson ip Infrastructure Inc.
• TouchWave Inc., namnämdrat till Ericsson
WebCom Inc.
• Telebit a/s och
• Minoritetsinvesteringar i Saraide, oz.com
och Juniper
Obligationslån uppgående till , Mdr sek
emitterades framgångsrikt under vårt European
Medium Term Note (emtn) program. Emissionerna i euro och us-dollar var de största som
något nordiskt företag gjort och de blev väsentligt övertecknade.
Kassaflöde före finansiella aktiviteter var –,
(–,) Mdr sek, vilket beror på ett mycket starkt
fjärde kvartal på +, Mdr sek. Vi lyckades nå
vår målsättning att ha ett positivt kassaflöde före
strategiska förvärv. Justerat för förvärv på –,
Mdr sek var kassaflödet +, Mdr sek. Förbättringen av det operativa kassaflödet beror huvudsakligen på minskat lager, en aktiv hantering av
fordringar på våra kunder och ökade rörelseskulder inklusive förskott från kunder.
Bland segmenten var det endast Nätverksoperatörer och Tjänsteleverantörer som visade ett
resultat i linje med våra långsiktiga mål. Marknaden för mobiltelefoni uppvisade mycket hög
tillväxt på de flesta marknader, förutom i Kina,
med ökningar i både antal abonnenter och
användningstid per abonnent. Dessutom har
många operatörer valt att bygga ut sina nätverk
för att kunna tillhandahålla mobilt Internet.

Segmentet Nätverksoperatörer ökade försäljningen med  procent och förbättrade sina marginaler. Försäljningen av mobilsystem ökade med
mer än  procent, medan försäljningen av Fasta
system minskade något. Ericsson är nu oomstridd
marknadsledare inom mobil infrastruktur med en
marknadsandel på över  procent, mer än dubbelt så mycket som någon av våra närmaste konkurrenter.  procent av alla abonnenter i världen
är anslutna till Ericssonsystem och alla de tio
största operatörerna har valt Ericsson. Under 
fick Ericsson mer än  procent av ordrarna på
gprs.
Efter förvärvet av Qualcomm är Ericsson nu
den enda leverantör som kan erbjuda samtliga
standards för mobil telefoni, vilket öppnar en ny
marknad för år .
Rörelsemarginalen förbättrades, trots den
negativa effekten på , Mdr sek hänförlig till
förvärvade enheter. Enheten för Fasta nät förbättrade resultatet under  med en rörelsemarginal på , procent av försäljningen. Det visar att
omstruktureringsaktiviteterna har genomförts på
ett framgångsrikt sätt och en stabil vändning har
uppnåtts. Flera strategiska ordrar på enginekonceptet för en smidig övergång från kretskopplade nät till ip- och atm-baserade nätverk mottogs under  från kunder som bt, knp och
Telefónica.
För Konsumentprodukter föll marknadsandelen under året trots en -procentig volymökning
till  miljoner enheter. Beroende på förseningar i
volymproduktionen av den nya produktportföljen såldes äldre telefoner till ofördelaktiga priser,
vilket resulterade i en endast -procentig försäljningsökning. Under fjärde kvartalet har emellertid produktionsvolymerna börjat nå de uppsatta
målen och rörelsemarginalen steg till , procent
av försäljningen jämfört med , procent för
helåret. Med produktionsvolym-ökningen nu
under kontroll och en mycket konkurrenskrafti-
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gare produktportfölj har Ericsson ett bra
utgångsläge för att ta tillbaka marknadsandelar
under år , då efterfrågan ser ut att vara fortsatt stark.
Företagslösningars externa försäljning ökade
med  procent, till , (,) Mdr sek, med
starka volymer av företagsväxeln md. Rörelseresultatet var nära noll, som föregående år, med
fortsatta utvecklingskostnader för ip och trådlös
kommunikation för privata nätverk. Business
consulting-aktiviteter fokuserar på lösningar och
tjänster för mobilt Internet.
Övriga produktområden inkluderar enheten
för Dedicated Networks, tidigare rapporterad i
segmentet Företagslösningar. Dedicated Networks rapporterar en förlust på , Mdr sek,
vilket beror på några mindre lyckade projekt och
enheten kommer att fasas ut. Övriga produktområden omfattar också Försvarssystem, med lägre
försäljning och rörelsemarginal jämfört med
föregående år på grund av mindre leveranser till
det svenska försvaret. Försvarssystem fick emellertid i fjärde kvartalet en stor order för flygburen
övervakningsutrustning till Grekland på , Mdr
sek.
Icke fördelade kostnader inkluderar huvudsakligen kostnader för gemensamma staber och
goodwillavskrivningar på vissa förvärv. Kostnaderna ökade jämfört med föregående år på grund
av förändringar i den gemensamma stabsstrukturen, ökade millenniumkostnader, kostnader för
gemensamma it-projekt och goodwillavskrivningar.


Totalt antal anställda har inte ändrats nämnvärt
under  och var   ( ) vid årets
slut. Knappt   anställda tillkom genom
företagsförvärv och omkring   erbjöds nya
arbeten, främst inom Konsumentprodukter.
Omkring   anställda berördes av outsourcing
och andra omstruktureringsaktiviteter.
Under året togs ett beslut att implementera
ett optionsprogram för år  utöver de tidigare
programmen för  och , vilka baserades
på köp av optioner eller aktier i marknaden. År
-programmet utgörs av optioner (så kallade
”personaloptioner”), vilka hedgats med av Ericsson utfärdade teckningsoptioner, vilka, om de
utnyttjas till fullo, kommer att medföra utspädning av vinst per aktie med , procent. Tilldelning och fastställandet av teckningskurser under
programmen för  och  sker i början av år
.


Det program som tillkännagavs i början av 
har nu efter inledande förseningar implementerats enligt plan. Vissa beslut kommer att genomföras i början av år . Totala kostnader under
 var , Mdr sek, med kostnadsbesparingar
på , Mdr sek. Som nämnts ovan, berördes
  anställda. Vissa av de anställda deltar i ett
utbildningprogram för förbättrad kompetens.
Detta för att göra dem mer attraktiva på arbetsmarknaden och med garanterad anställning i ett
bemanningsföretag om de inte har hittat en
anställning inom ett år. Förväntade kostnadsbesparingar uppgår till , Mdr sek under år
 och , Mdr sek under . Eftersom
programmet nu är väl under kontroll kommer
det fortsättningsvis att betraktas som en del av
Ericssons normala verksamhet.
-
Målen med Ericssons -program var att
behålla nöjda kunder, att skydda aktieägarnas
värde och att säkerställa arbetsförhållandena.
Samtliga tre mål uppnåddes och inga större incidenter inträffade vid övergången. De totala ackumulerade kostnaderna för programmet uppgår
till , Mdr sek, av vilka , Mdr sek uppkom
under 1999. Kostnaderna för -programmet
har huvudsakligen belastat försäljnings- och
administrationsomkostnaderna. Under år 
förväntas ytterligare kostnader på omkring ,
Mdr sek.

Ericsson har produktionsverksamhet på  platser
i  länder, med montering av elektronikkomponenter och tillverkning av kabel och komponenter. Påverkan på miljön består av utsläpp i luft
och vatten, avfallsprodukter och störande ljud.
Kemikalier som används är bl a flussmedel, lödpasta och pulverlack. Livscykelanalyser av våra
produkter visar att den största påverkan på miljön är energikonsumtionen vid användning.
Ericsson utnyttjar till fullo it-industrins inneboende möjligheter att miniatyrisera produkter och
reducera deras energikonsumtion, vilket ofta
minskar den ogynnsamma påverkan på miljön
avsevärt för en given funktion.
SVENSKA REGLER SOM KRÄVER TILLSTÅND
ELLER RAPPORTERING

Det finns 15 produktionsenheter i Sverige. För
åtta av dessa krävs tillstånd på grund av utsläpp
till luft eller vatten eller störande ljud, medan
fem enheter måste rapportera vissa riskfyllda
aktiviteter. Inga betydande krav eller klagomål
har mottagits under året.
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ISO-CERTIFIKAT

Miljöstyrning enligt iso  skall vara infört i
samtliga produktionsenheter senast i slutet av år
. I Sverige har redan  av de totalt  enheterna erhållit certifikat och ytterligare  har
rekommenderats men ännu inte mottagit sina
certifikat.
MILJÖSKULDER

Situationen vad avser så kallade miljöskulder har
utretts. För de svenska enheterna uppgår den
totala skulden för miljöskador till mindre än 
msek. Åtgärder för  msek kommer att
genomföras under år . Vad gäller enheter
utanför Sverige är endast en betydande skada
känd, avseende en anläggning i Holland. Problemet är nu reglerat i ett avtal med de holländska
myndigheterna och en avsättning för skulden har
gjorts i redovisningen.
För ytterligare information gällande Ericssons
miljöaktiviteter, se vår separata Miljöredovisning
för .

   
Telefonaktiebolaget LM Ericssons styrelse består
av nio bolagsstämmovalda ledamöter utan
suppleant samt tre ledamöter med suppleant som
utsetts av de anställdas organisationer. I juli
avgick koncernchefen, Sven-Christer Nilsson, ur
styrelsen utan att ersättas, vilket reducerade antalet stämmovalda ledamöter till åtta. Tjänstemän i
bolaget deltager i styrelsens sammanträden såsom
föredragande.
Under verksamhetsåret  hade styrelsen
nio sammanträden. Bolagets revisorer har för
styrelsen redovisat sina iakttagelser från revisionen. Styrelsens arbete följer en fastställd arbetsplan, ägnad att säkerställa styrelsens behov av
information och följer i övrigt den arbetsordning
styrelsen fastställt rörande arbetsfördelningen
mellan styrelsen och verkställande direktören.
Detta innebär bland annat att styrelsen behandlar frågor avseende koncernens strategi och organisationsstruktur, större investeringar i verksamheter och anläggningar, större försäljningar av
verksamheter och anläggningar, större kundfinansieringar och regler för likviditetsförvaltning.
Inom styrelsen har också etablerats den
ordningen att dess ordförande, de två vice ordförandena och verkställande direktören utgör ett
presidium. Presidiet tar, under tiden mellan
styrelsesammanträden, ställning till frågor av
brådskande karaktär såsom vissa projekt avseende
kundfinansiering, förvärv och avyttringar, allt
efter särskilt bemyndigande av styrelsen. Presidiet behandlar även anställningsvillkoren för
verkställande direktören och anmäler dessa för
beslut i styrelsen.

Styrelsens årliga granskning av sitt arbetsförfarande har resulterat i en ny plan avseende
ansvarsfördelningen för år . Tre kommittéer
som består av styrelsemedlemmar har ersatt presidiet: finanskommittén, belöningskommittén
och revisionskommittén. Finanskommittén och
belöningskommittén skall besluta i vissa typer av
frågor, enligt bemyndigande av styrelsen. Styrelsen kan även ge kommittéerna ytterligare
bemyndigande att besluta i specifika ärenden.
Syftet med förändringen är att styrelsen ska
kunna arbeta ännu mer effektivt i en affärsverksamhet som präglas av snabb utveckling och att
den ska kunna ägna mer tid åt strategiska frågor
och övergripande planering.

  
 
I början av året avyttrade koncernen majoriteten
av sitt aktieinnehav i det italienska nät- och
anläggningsbolaget Cosir S.p.A. Ericsson behåller en minoritetsandel.
Under  gjordes följande förvärv:
• Det brasilianska bolaget Matec s.a. är nu ett
dotterbolag, sedan ägarandelen ökats från 
procent till , procent
• Qualcomms infrastrukturdivision förvärvades
och har integrerats som ett eget dotterbolag,
Ericsson Wireless Communications Inc.
• Från lcc International Inc. förvärvades divisionen Mobile network planning and field
measurement, som har integrerats som ett
eget dotterbolag, Ericsson NetQual Inc.
• Torrent Networking Technologies Inc., namnändrat till Ericsson ip Infrastructure Inc.
• TouchWave Inc., namnändrat till Ericsson
WebCom Inc.
• Telebit a/s
• Ericsson ökade sin ägarandel i det nigerianska
bolaget LM Ericsson (Nigeria) Ltd till  procent och bolaget konsolideras nu som dotterbolag
• Ägande i ett nytt intressebolag across holding
ab och
• Investeringar i Juniper, iD2 Technologies ab,
Saraïde, oz.com.
Ett gemensamt servicebolag bildades i Sverige, Ericsson Shared Services ab, som hjälper
svenska dotterbolag med redovisning, rapportering, löneadministration och reseadministrativa
tjänster.
LM Ericsson Data ab och Semantica ab bytte
namn till Ericsson Business Consulting ab
respektive Ericsson Business Consulting Sverige
ab. Båda bolagen ingår som en del av konsultverksamheten inom affärssegmentet Företagslösningar.
I Spanien fusionerades tre dotterbolag; Erics-
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son Infocom Espana a.b., Ericsson Radio s.a.
och Ericsson Redes s.a. med Ericsson Espana
s.a. I Frankrike fusionerades s.a. Ericsson och
Ericsson Radio s.a. samt delar av met Commutation med Ericsson s.a.
Under  genomfördes ett antal outsourcingaktiviteter, d.v.s. överlåtelse av verksamhet
till underleverantörer i syfte att uppnå stordriftsfördelar hos dessa samt en renodling av egen
verksamhet. Koncernen har ingått en principöverenskommelse med Compaq om att överlåta it
support, med början i Norden, vilket beräknas
omfatta mer än   dator- arbetsplatser.
Vidare outsourcingaktiviteter innefattar tillverkning och programvaruutveckling i Longuenesse, Frankrike, och Östersund, Sverige, som
överlåts till Solectron och i Katrineholm, Sverige,
till Flextronics. En enhet för programvaruutveckling i Östersund har överlåtits till au-System ab.
Under året beslöts att Ericsson kommer att
avyttra merparten av sina fastigheter för att effektivisera kapitalanvändningen inom kärnverksamheten. De nämnda avyttringarna kommer att
göras under år . Förvaltning och skötsel av
fastigheter i Stockholmsområdet kommer att
överlåtas till Skanska i början av år .
Ericsson har filialer i  () länder.

  
AVYTTRINGAR

Koncernen har ingått avtal om avyttring av
mobilradioverksamheten i USA till ComNet
Critical Communications Inc. under det första
kvartalet år  samt av enheten Energy Systems inom Ericsson Components till Emerson
Electric Co. under andra kvartalet.
FÖRÄNDRING I STYRELSEN

Den  januari  avsade sig Lars-Eric Petersson
sitt styrelseuppdrag som en följd av sin utnämning till styrelseordförande i den svenska nätoperatören Telia.
FÖRÄNDRINGAR I FÖRETAGSLEDNINGEN

Från den  februari kommer Jan Wäreby, vice
vd och nu chef för marknadsområde Europa/Mellanöstern/Afrika, att efterträda Johan Siberg som
chef för affärssegmentet Konsumentprodukter.
Johan Siberg, vice vd, kommer att bli samordningsansvarig för den svenska verksamheten och
rapportera direkt till koncernchefen. Ragnar
Bäck, f.n. chef för Ericssons italienska dotterbolag kommer att ingå i koncernledningen som
vice vd och har utsetts till chef för marknadsområde Västeuropa. Även detta gäller från den 
februari, . Inom kort utses även en chef för
marknadsområde Östeuropa/Mellanöstern/
Afrika att utses.

   
Under  som helhet tror vi på fortsatt stark
marknadstillväxt, där Ericsson drar fördelar av
sin ledande ställning inom mobiltelefoni och av
tillväxten för mobilt Internet.Våra långsiktiga
finansiella mål är oförändrade: vi avser att växa
snabbare än marknaden som helhet, vilket betyder en tillväxt på minst  procent, med en
avkastning på sysselsatt kapital på – procent,
med ett positivt kassaflöde före strategiska förvärv samt med en rörelsemarginal på minst 
procent.
Vi förväntar oss en faktureringsökning på mer
än  procent under , och därtill en betydande vinstökning. Vi avser uppnå detta och
samtidigt ha ett positivt kassaflöde.
Det första kvartalet  var exceptionellt
svagt på grund av omstruktureringskostnader
samt låg tillväxt i Kina och för mobiltelefoner.
Under första kvartalet  räknar vi med en
faktureringsökning på mer än  procent, att
vinst före skatt kommer att bli i storleksordningen tre gånger så stor som under .
 
 
I moderbolagets resultat ingår de verksamheter
som bedrivs i kommission av Ericsson Telecom
ab, Ericsson Treasury Services ab och, sedan den
 januari, det nyetablerade bolaget Ericsson Credit ab, som handhar Ericssons kreditportfölj vad
gäller kundfinansiering. Kommissionärsavtalet
med Ericsson Telecom ab har sagts upp från den
 januari år .
Moderbolagets fakturering uppgick till ,
(,) Mdr sek och resultat före bokslutsdispositioner och skatter var , (,) Mdr sek.
Större förändringar i bolagets finansiella ställningar inkluderar:
• ökade investeringar i dotterbolag på , Mdr
sek, av vilka , Mdr sek var hänförliga till
nyemissioner i Ericsson Holding II Inc.
(USA)
• ökade långfristiga lån till dotterbolag på ,
Mdr sek
• ökad långfristig kundfinansiering på , Mdr
sek
• ökad kassa, bank och kortfristiga placeringar
på , Mdr sek
Dessa investeringar finansierades genom ökad
extern och intern upplåning. Moderbolaget har
under året avyttrat större delen av sitt fastighetsinnehav till svenska koncernbolag. Likvida medel
vid årets utgång uppgick till , Mdr sek.
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Styrelsen kommer att föreslå bolagsstämman en
fondemission, genom vilken aktiernas nominella
värde ökas från , sek till , sek, följt av en
split :. Handeln med aktier med det nya nominella värdet , sek beräknas inledas i början av
maj .
  
Styrelsen välkomnar den föreslagna förändringen
i lagstiftningen som ger möjlighet att återköpa
aktier. Styrelsen avser att framlägga förslag
härom till bolagsstämman i ljuset av de slutliga
beslut som tas av de lagstiftande myndigheterna i
Sverige.

  
Till bolagsstämmans förfogande står vinstmedel
på sammanlagt     sek. Styrelsen
föreslår att dessa vinstmedel disponeras så
att till de på avstämningsdagen registrerade aktieägarna
utdelas , sek per aktie
    sek
att återstoden överföres
i ny räkning

    sek

Totalt

    sek

Förlagsbevis ⁄ konverterade till och med
den  februari  har också rätt till utdelning
för . Under förutsättning att alla sådana
förlagsbevis konverteras t o m  februari 
kommer utdelningen att uppgå till ovan angivet
belopp.

Stockholm den  januari, 
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
Org. no. -
Tom Hedelius
Vice Ordförande

Lars Ramqvist
Ordförande och koncernchef

Marcus Wallenberg
Vice Ordförande

Göran Lindahl

Sverker Martin-Löf

Clas Reuterskiöld

Peter Sutherland

Göran Engström

Jan Hedlund

Per Lindh
Kurt Hellström
Verkställande direktör
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1999

Januari–december MSEK

1998

1997

215 403

184 438

167 740

–125 881

–105 251

–97 868

89 522

79 187

69 872

Forskning och utveckling samt övriga tekniska kostnader

–33 123

–28 027

–24 242

Försäljningskostnader

–31 205

–24 108

–20 464

–10 078

–8 922

–7 755

2 224

995

866

250

148

480

17 590

19 273

18 757

Fakturering

NOT 1

Kostnader för fakturerade varor och tjänster
Bruttomarginal

Administrationskostnader
Övriga rörelseintäkter

NOT 2

Andelar i intresseföretags resultat
Rörelsemarginal
Finansiella intäkter

NOT 3

2 273

2 228

2 413

Finansiella kostnader

NOT 3

–2 971

–2 465

–2 365

16 892

19 036

18 805

–506

–826

–1 587

16 386

18 210

17 218

–4 358

–5 409

–5 755

102

240

478

12 130

13 041

11 941

6,17

6,66

6,08

Resultat efter finansiella poster
Minoritetens andel av resultat före skatter
Resultat före skatter
Skatter
Skatt på årets resultat

NOT 4

Minoritetens andel av skatter
ÅRETS RESULTAT

Vinst per aktie, SEK

NOT 5

i i i · fi nans i ell i nform ati on
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31 december MSEK

1999

1998

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

NOT 6

10 548

6 354

Materiella anläggningstillgångar

NOT 7, 23, 25

24 719

22 516

Finansiella anläggningstillgångar

NOT 8

Kapitalandelar i intresseföretag

2 712

2 777

Aktier och andelar

1 751

1 438

Långfristig kundfinansiering

6 657

5 937

Andra långfristiga fordringar

4 972

2 902

51 359

41 924

NOT 10

25 701

26 973

NOT 11

63 584

53 900

1 749

3 837

NOT 13

31 227

22 589

Omsättningstillgångar
Varulager
Fordringar
Kundfordringar
Kortfristig kundfinansiering
Övriga fordringar
Kortfristiga placeringar

13 415

6 356

Kassa och bank

15 593

11 877

151 269

125 532

202 628

167 456

2 068

1 203

SUMMA TILLGÅNGAR

Ställda säkerheter

NOT 20
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31 december MSEK

1999

1998

4 893

4 878

32 618

28 053

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

NOT 14

Aktiekapital
Bundna reserver

37 511

32 931

Balanserad vinst

19 535

17 140

Årets resultat

12 130

13 041

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Minoritetens andel av eget kapital
Avsättningar

NOT 16

Långfristiga skulder

NOT 17, 20

31 665

30 181

69 176

63 112

2 182

2 051

22 552

22 284

17 486

4 470

Konvertibla förlagslån

5 453

6 241

Skulder till kreditinstitut

1 448

1 898

Certifikat och obligationslån

Andra långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

567

459

24 954

13 068

1 491

1 188

10 519

5 427

NOT 20

Kortfristig del av långfristiga skulder
Kortfristiga skulder till kreditinstitut

NOT 18

Förskott från kunder

6 437

8 398

Leverantörsskulder

21 618

18 246

Skatteskulder
Andra kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Ansvarsförbindelser
1)

Varav räntebärande avsättningar och skulder

NOT 19

1)

NOT 21

2 397

1 957

41 302

31 725

83 764

66 941

202 628

167 456

10 127

8 063

45 020

27 474
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KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN

1999

1998

1997

12 130

13 041

11 941

404

586

1 109

18

–359

–90

7 382

6 081

5 756

–1 399

–230

152

–947

–2 301

619

Varulager

714

–2 056

–3 396

Kort- och långfristig kundfinansiering

722

–5 727

–347

–19 562

–10 695

–15 828

Avsättningar och rörelseskulder

13 463

9 054

14 986

Kassaflöde från rörelsen

12 925

7 394

14 902

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

–9 085

–8 965

–7 237

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

625

632

642

–4 768

–8 865

–69

134

35

21

–2 270

–56

–513

–15 364

–17 219

–7 156

–2 439

–9 825

7 746

3 854

955

96

58

19

4 875

15 163

3 366

2 571

Januari–december MSEK
RÖRELSEN

NOT 22

Årets resultat
Icke likviditetspåverkande poster
Minoritetens andel av årets resultat
Icke utdelade andelar i intresseföretags resultat
Avskrivningar på materiella
och immateriella anläggningstillgångar
Realisationsvinster (–)/förluster
på sålda anläggningstillgångar
Skatter
Förändringar i rörelsens nettotillgångar

Kundfordringar och övriga rörelsetillgångar

INVESTERINGAR

Förvärv/försäljning av aktier och andelar, netto

NOT 22

Nettotillskott från minoriteter
Övrigt
Kassaflöde från investeringsaktiviteter
Kassaflöde före finansiella aktiviteter
FINANSIERING

Förändring av kortfristiga skulder till kreditinstitut, netto
Emission av konvertibelt förlagslån
Upptagande av andra långfristiga lån

NOT 22

Amortering av långfristiga lån

–1 515

–1 332

–2 672

Betalda utdelningar

–4 010

–3 800

–2 805

Kassaflöde från finansiella aktiviteter

13 550

–792

2 065

–336

–277

256

Förändring av likvida medel

10 775

–10 894

10 067

Likvida medel vid årets början

18 233

29 127

19 060

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

29 008

18 233

29 127

Omräkningsdifferenser i likvida medel

55
1999

Januari–december MSEK

1998

1997

15 375

16 836

16 217

–10 944

–11 657

–12 205

4 431

5 179

4 012

Forskning och utveckling samt övriga tekniska kostnader

–5 386

–6 324

–6 635

Försäljningskostnader

–4 116

–2 370

–1 568

Administrationskostnader

–2 580

–1 889

–1 329

3 155

2 666

2 368

–4 496

–2 738

–3 152

Fakturering

NOT 1

Kostnader för fakturerade varor och tjänster
Bruttomarginal

Övriga rörelseintäkter

NOT 2

Rörelsemarginal
Finansiella intäkter

NOT 3

9 915

6 052

6 223

Finansiella kostnader

NOT 3

–2 202

–1 942

–1 827

3 217

1 372

1 244

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Förändring i avskrivningar utöver plan

NOT 15

371

204

337

Förändring i andra obeskattade reserver

NOT 15

–2 691

–174

–504

–2 320

30

–167

Erhållna koncernbidrag, netto

5 292

4 749

4 074

Resultat före skatter

6 189

6 151

5 151

–623

–419

–393

5 566

5 732

4 758

Skatter
ÅRETS RESULTAT

NOT 4
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1999

31 december MSEK

1998

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

NOT 6

Materiella anläggningstillgångar

NOT 7, 25

56

78

828

2 625

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar
Koncernföretag

NOT 8, 9

24 364

19 262

Intresseföretag

NOT 8, 9

1 039

974

Andra aktier och andelar

NOT 8

53

46

17 925

12 329
280

Fordringar koncernföretag

NOT 12

Långfristig kundfinansiering

NOT 8

6 320

Andra långfristiga fordringar

NOT 8

2 129

127

52 714

35 721

NOT 10

952

1 607

NOT 11

2 402

2 544

Omsättningstillgångar
Varulager
Fordringar
Kundfordringar
Kortfristig kundfinansiering
Fordringar koncernföretag

NOT 12

Övriga fordringar

NOT 13

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

SUMMA TILLGÅNGAR

Ställda säkerheter

NOT 20

178

30

22 336

18 617

9 184

7 618

12 062

5 732

5 028

4 665

52 142

40 813

104 856

76 534

1 845

402

57
1999

1998

Aktiekapital

4 893

4 878

Överkursfond

1 941

1 687

31 december MSEK
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

NOT 14

Uppskrivningsfond
Reservfond
Bundet eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat
Fritt eget kapital

20

95

9 681

9 680

16 535

16 340

10 734

8 832

5 566

5 732

16 300

14 564

32 835

30 904

Obeskattade reserver

NOT 15

5 406

3 086

Avsättningar

NOT 16

5 513

3 731

Certifikat och obligationslån

NOT 17

17 486

4 470

Konvertibla förlagslån

NOT 17

5 453

6 195

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

NOT 17, 20

370

320

Skulder till koncernföretag

NOT 12, 17

3 454

2 821

Andra långfristiga skulder

NOT 17

53

21

26 816

13 827

Kortfristiga skulder

NOT 20

587

558

Kortfristig del av långfristiga skulder
Kortfristiga skulder till kreditinstitut

NOT 18

Förskott från kunder

821

1 203
17 448

229

104

NOT 19

5 867

5 282

34 286

24 986

104 856

76 534

11 611

6 968

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Ansvarsförbindelser

365

25 601

Skatteskulder
Andra kortfristiga skulder

26

252
NOT 12

Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag

929

NOT 21
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KASSAFLÖDESANALYS FÖR MODERBOLAGET

1999

1998

1997

5 566

5 732

4 758

322

442

665

41

1 022

94

2 320

–30

167

Oreglerad del av erhållna (–)/lämnade koncernbidrag

–5 200

–4 700

–4 000

Oreglerade utdelningar

–3 904

–2 290

–3 269

–311

Januari–december MSEK
RÖRELSEN

Årets resultat
Icke likviditetspåverkande poster
Avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar
Realisationsvinster (–)/förluster på sålda anläggningstillgångar
Bokslutsdispositioner

Förändringar i rörelsens nettotillgångar
655

164

–6 188

–164

–86

Kundfordringar och övriga rörelsetillgångar

–155

5 133

–5 079

Avsättningar och rörelseskulder

1 752

–237

5 158

–4 791

5 072

–1 903

Varulager
Kort- och långfristig kundfinansiering

Kassaflöde från rörelsen

INVESTERINGAR

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

–368

–396

–622

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

1 810

247

401

Förvärv/försäljning av aktier och andelar, netto

–5 185

–5 978

–97

Utlåning, netto

–4 397

–4 706

–3 370

Övrigt

–1 705

-

–111

Kassaflöde från investeringsaktiviteter

–9 845

–10 833

–3 799

–14 636

–5 761

–5 702

Kassaflöde före finansiella aktiviteter

FINANSIERING

890

–206

207

11 120

–4 181

13 199

-

-

6 000

13 323

2 645

1 866

–556

–428

–1 804

–3 904

–3 410

–2 404

456

269

–38

21 329

–5 311

17 026

6 693

–11 072

11 324

Likvida medel vid årets början

10 397

21 469

10 145

Likvida medel vid årets slut

17 090

10 397

21 469

Förändring av kortfristiga skulder till kreditinstitut, netto
Förändring av kortfristiga skulder till koncernföretag
Emission av konvertibelt förlagslån
Upptagande av andra långfristiga lån
Amortering av långfristiga lån
Betald utdelning
Övrigt
Kassaflöde från finansiella aktiviteter
Förändring av likvida medel
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Noter till boksluten
Redovisningsprinciper
 (med undantag för belopp per aktie) per  december
respektive år där ej annat anges.
Årsredovisningen för Telefonaktiebolaget LM Ericsson
och dess dotterbolag (koncernen) är upprättad enligt
god redovisningssed i Sverige med tillämpning av
Redovisningsrådets rekommendationer (rr). Dessa
redovisningsprinciper skiljer sig i vissa avseenden från
de som är allmänt vedertagna i USA. En beskrivning
av de väsentligaste skillnaderna lämnas i not .

(B)

Koncernmässig goodwill/negativ goodwill skrivs
av/upplöses enligt individuell bedömning från fall till
fall av den ekonomiska livslängden, vilket innebär
avskrivning i upp till  år. Avskrivningar på goodwill redovisas beroende på förvärvets natur under
Forskning och utveckling, Försäljnings- eller
Administrationskostnader.
(C)

(A)

KONSOLIDERINGSPRINCIPER

I koncernbokslutet ingår boksluten från moderbolaget och samtliga dotterbolag. Som dotterbolag räknas
alla bolag i vilka koncernen äger andelar och direkt
eller indirekt har röstmajoritet eller genom avtal har
ett bestämmande inflytande. Koncerninterna transaktioner har eliminerats.
Koncernbokslutet har upprättats enligt förvärvsmetoden, och i koncernens egna kapital ingår endast
koncernens andel av efter förvärvet intjänat eget kapital i dotterbolag och intresseföretag.
I koncernens resultaträkning har minoritetsintressen, med avvikelse från Redovisningsrådets rekommendation rr, uppdelats i två poster: andel av
resultat före skatter samt andel av skatter.
Anledningen är att koncernen har betydande minoritetsintressen och att förfarandet därmed ger en mer
rättvisande bild av det betydelsefulla måttet Resultat
före skatter.
Större investeringar i intresseföretag, med röstetal
på minst  procent och högst  procent, redovisas
enligt kapitalandelsmetoden. Som ’’Andelar i intresseföretags resultat” i rörelseresultatet redovisas koncernens andel av resultat före skatter, medan skattekostnaden ingår bland ’’Skatter”. Internvinster avseende
varulager i intresseföretag som köpts från koncernföretag elimineras i sin helhet. Kapitalandelar i
intresseföretag upptas till koncernens andel i bolagens
egna kapital efter justering för orealiserade internvinster och ej avskrivna goodwill-värden (se B nedan).
Intjänade vinstmedel i intresseföretag ingående i koncernens bundna egna kapital redovisas såsom kapitalandelsfond. Mindre investeringar i intresseföretag,
redovisade under Aktier och andelar, samt övriga
aktieinnehav är upptagna till lägsta värdet av anskaffningskostnad och verkligt värde.

GOODWILL

OMRÄKNING AV UTLÄNDSKA
BOLAGS BOKSLUT

För flertalet dotterbolag och intresseföretag är den
lokala valutan den naturliga valutan för bolagens
affärstransaktioner, och den är därför behandlad som
deras funktionella valuta. Dessa s k självständiga
bolag omräknas enligt dagskursmetoden, varvid uppkomna omräkningsdifferenser redovisas direkt mot
eget kapital. När bolag som redovisats enligt denna
princip avyttras resultatförs ackumulerad omräkningsdifferens.
Bokslut från bolag med finansverksamhet eller
andra bolag med så nära samarbete med den svenska
verksamheten att deras funktionella valuta kan anses
vara den svenska kronan, benämns ’’integrerade
bolag” och omräknas enligt den monetära metoden.
De differenser som uppstår vid omräkningen av dessa
bolags bokslut redovisas i koncernresultaträkningen
(se not ).
Bokslut från bolag i bl a höginflationsländer, vars
funktionella valuta har bedömts vara annan valuta än
den inhemska, omräknas i två steg. I det första steget
sker omvärdering till den funktionella valutan.
Kursvinster/förluster som därvid uppstår redovisas i
resultaträkningen. I det andra steget, från funktionell
valuta till svenska kronor, omräknas balansräkningsposter till balansdagens kurs och resultaträkningsposter till årets genomsnittskurs. Därvid uppkomna
omräkningsdifferenser redovisas direkt mot eget kapital.
Omvärderingen i steg  utgör en avvikelse från
Redovisningsrådets Rekommendation rr, som stipulerar att inflationsjustering skall ske i steg . Enligt
vår uppfattning ger omvärderingen, vilken sker i
överenskommelse med us gaap fas , en mer rättvisande bild, eftersom berörda bolag verkar i länder
med ekonomier som de facto är dollarbaserade.
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(D) OMRÄKNING AV REDOVISNINGSPOSTER
I UTLÄNDSK VALUTA I ENSKILDA BOLAG

Fordringar och skulder i främmande valutor har upptagits till balansdagens kurser.
Kursdifferenserna indelas i rörelserelaterade och
finansiella. De rörelserelaterade, redovisas bland
Kostnader för fakturerade varor och tjänster. Kursdifferenser vid omräkning av finansiella tillgångar
ingår i finansiella intäkter, medan differenser avseende
finansiella skulder ingår i finansiella kostnader.
Omräkningsdifferenser hänförliga till bestående
finansiering av utländska dotterbolag redovisas med
beaktande av skatteeffekt, direkt mot eget kapital.
(E)

VÄRDERING AV KORTFRISTIGA PLACERINGAR
OCH DERIVATINSTRUMENT

Kortfristiga placeringar, som görs av andra koncernföretag än Ericsson Treasury Services ab, värderas till
det lägsta av anskaffningskostnad plus upplupen
ränta och marknadsvärde.
Kortfristiga placeringar och ränterelaterade derivat
i Ericsson Treasury Services ab marknadsvärderas och
netto orealiserad vinst av dessa instrument reserveras.
Vinster och förluster hänförliga till derivatinstrument
i Ericsson Treasury Services ab:s rörelse redovisas
netto som Övriga finansiella intäkter/kostnader.
Finansiella tillgångar och skulder, inklusive orealiserade vinster och förluster på derivatinstrument,
redovisas netto i balansräkningen endast då gällande
redovisningspraxis så tillåter, till exempel när isdaavtal föreligger.
Derivatinstrument används i huvudsak för säkring
av finansiella risker.
För att begränsa valutarisker kurssäkras inköp och
försäljning i utländsk valuta med valutaterminer i de
fall bindande avtal har ingåtts med leverantör eller
kund. Utöver detta kurssäkras beräknad försäljning
och inköp på  – månader. Utestående offerter kurssäkras i vissa fall och då företrädesvis med optioner.
Säkringsperioden skall överensstämma med förväntade framtida kapitalflöden.
Valutarelaterade derivat, som utgör säkring av tillgångar eller skulder, värderas på samma sätt som de
säkrade posterna. Ränterelaterade derivat kopplade
till specifika lån eller placeringar, eller applicerade för
att säkra öppna räntepositioner, värderas på samma
sätt som säkrade instrument. Övriga valutaderivat
marknadsvärderas.
När en transaktion som säkrats i förtid upphör att
vara en exponering, stängs säkringstransaktionen.
Härigenom resultatförs avvikelser mellan faktiska och
säkrade flöden omedelbart då de identifierats.
Valutaterminer avseende framtida kassaflöden
motsvarar ‒ månaders framtida försäljning. Netto
orealiserad förlust vid marknadsvärdering av terminskontrakt avseende framtida flöden var –, Mdr ,
vilket i huvudsak är en följd av högre spot-kurs på
-dollar vid årets slut än när säkringarna ägde rum.

Denna effekt ingår ej i  års resultat, eftersom
dessa utgör säkringar av flöden som betraktas som
säkra eller rimligt säkra och därför enligt god svensk
redovisningssed ej marknadsvärderas.
Användningen av valutaterminskontrakt är helt i
överensstämmelse med Ericssons policy att undvika
spekulation och minimera risk. Säkringarna har fullgjort sitt syfte att säkerställa att kalkylerade försäljningsmarginaler uppnås. Löptiderna för våra terminskontrakt väljs så att de ger oss tillräcklig tid att
ändra eller omförhandla priser med kunder eller leverantörer eller vidtaga andra åtgärder, vilket innebär
att effekterna av nominella växelkursändringar till
stor del mildras.
Att beräkna kursvinster resp. förluster som om
säkringar inte hade gjorts är därför tämligen artificiellt – det visar en alternativintäkt eller -kostnad som
skulle inträffa först vid spekulation genom att inte
säkra. Effekten av dessa alternativintäkter och -kostnader under året är varierad, med en nettokostnad
som slutresultat. Kostnaden avser främst -kontrakt, hänförligt till den starka dollarn, med lägre
säkrade kurser än spot-kurs, vilket delvis uppvägs av
intäkter relaterade huvudsakligen till kontrakt i den
försvagade Euron, där säkrade kurser varit högre än
spot-kurs. Eftersom vi får mer inbetalningar i främmande valuta än våra utbetalningar är våra säkringskontrakt netto säljkontrakt där vi säljer överskott av
utländsk valuta på termin till banker, vilket förklarar
att högre kurser är mer förmånliga än lägre.
(F)

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar upptas till nettovärdet av anskaffningskostnad och ackumulerade planenliga avskrivningar med korrigering för nettovärdet
av gjorda uppskrivningar.
Avskrivningar redovisas enligt plan, vanligen linjärt
och baserat på tillgångarnas uppskattade ekonomiska
livslängd, i regel  år för byggnader,  år för markanläggningar, ‒ år för maskiner och inventarier och
upp till  år för uthyrda utrustningar. Avskrivningar
ingår i kostnader för fakturerade varor och tjänster
samt i respektive funktionell rörelsekostnad.
(G) VARULAGER

Varulagret redovisas enligt principen ’’först in först
ut” och är upptaget till det lägsta av anskaffningskostnad respektive verkligt värde. Inkuransrisker har
därvid beaktats.
(H)

INTÄKTSREDOVISNING

Försäljningsintäkter redovisas vid leverans av produkter, programvara och tjänster enligt villkoren i
respektive kundkontrakt och motsvarar försäljningsbelopp efter avdrag för mervärdeskatt, returer, varurabatter och prisreduktioner.
Intäkter från större pågående anläggningskontrakt

61
för kunds räkning som medger delleverans redovisas
successivt. Om kostnaderna för att fullborda sådana
kontrakt bedöms överstiga återstående intäkter görs
avsättning för beräknade förluster.
Vid försäljning mellan koncernföretag tillämpas
i regel samma prissättning som vid affärer med
andra kunder, dock att hänsyn tas till att vissa kostnader bortfaller vid transaktioner mellan koncernföretag.

ringsverksamhet. För utländska dotterbolag redovisas
samtliga transaktioner omräknade till periodens
medelkurs.
Förvärv och/eller försäljning av dotterbolag inkluderas netto efter köpt/såld kassa under investeringsverksamhet och påverkar ej kassaflödet i rörelsen.
Vid upprättande av kassaflödesanalysen har förändring av uppskjutna skattefordringar och skulder
beaktats.

(I)

(M) I MODERBOLAGET REDOVISAD

KOSTNADER FÖR FORSKNING
OCH UTVECKLING

Kostnader för forskning och utveckling belastar resultatet allt eftersom de uppstår. Kundorderrelaterade
kostnader ingår i Kostnader för fakturerade varor och
tjänster.
(J)

LEASING

Leasingavgifter för inhyrd utrustning kostnadsförs
normalt under hyresperioden.
Koncernen tillämpar vid redovisning av väsentliga
kontrakt Redovisningsrådets rekommendation .
Detta innebär att finansiella leasar aktiveras och redovisas som anskaffning av materiella anläggningstillgångar samt som andra kortfristiga respektive långfristiga skulder.
(K) UPPSKJUTEN SKATT I
OBESKATTADE RESERVER

Koncernen redovisar uppskjuten skatt hänförlig till
temporära differenser mellan tillgångars och skulders
bokförda värden och deras skattemässiga värden samt
uppskjuten skattefordran hänförlig till outnyttjade
förlustavdrag, då sannolikheten för dessas utnyttjande
bedöms vara större än  procent.
I koncernbokslutet redovisas inte bokslutsdispositioner och obeskattade reserver. Sådana poster i
enskilda bolag återförs med tillämpning av i respektive land aktuell skattesats. Den därvid beräknade uppskjutna skatten har i koncernens resultaträkning
redovisats som uppskjuten skatt. Resultateffekten
efter skatt redovisas i resultaträkningen som en del av
årets vinst och i balansräkningen som bundet eget
kapital.
Den ackumulerade uppskjutna skatteskulden
omvärderas varje år med tillämpning av i respektive
land aktuell skattesats och redovisas i koncernens
balansräkning som uppskjuten skatt. En omvärdering
av uppskjuten skatteskuld hänförlig till förändrad
skattesats redovisas i koncernresultaträkningen som
en del av periodens uppskjutna skattekostnad.
(L)

KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalys upprättas i huvudsak enligt
Redovisningsrådets rekommendation rr och visar
årets förändring av kassabehållningen uppdelad på
rörelse, investeringsverksamhet respektive finansie-

KOMMISSIONÄRSVERKSAMHET

Ericsson Telecom ab och Ericsson Treasury Services
ab har bedrivit verksamhet i kommission för moderbolaget i likhet med tidigare år. Ericsson Credit ab
har tillkommit som kommissionärsbolag under .
Det  ingångna kommissionärsavtalet mellan
moderbolaget och Ericsson Telecom ab har sagts upp
per ‒‒.
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Fakturering per geografiskt
område och affärssegment

Geografiskt område
1999

1998

1997

Europa*, Mellanöstern, Afrika
Nordamerika
Latinamerika
Asien och Oceanien
Totalt**

115 065
25 175
30 263
44 900
215 403

97 456
18 560
25 537
42 885
184 438

83 490
18 973
21 267
44 010
167 740

7 551
80 345

8 509
71 094

9 320
64 244

1999

1998

1997

10 907
273
2 036
2 159
15 375

11 315
202
2 362
2 957
16 836

11 171
282
2 185
2 579
16 217

2 346
8 047

2 062
7 903

3 789
6 064

Varav Sverige
Varav EU

MODERBOLAGET

Europa*, Mellanöstern, Afrika
Nordamerika
Latinamerika
Asien och Oceanien
Totalt**
*
**

Varav Sverige
Varav EU

Affärssegment
KONCERNEN

Nätoperatörer/tjänsteleverantörer
Konsumentprodukter
Företagslösningar
Övriga produktområden
Avgår: intern fakturering
Totalt

1999

1998

149 943
46 444
17 345
16 750
–15 079
215 403

123 219
45 237
14 561
15 170
–13 749
184 438

Moderbolagets försäljning är huvudsakligen relaterad till
affärssegmentet Nätoperatörer och tjänsteleverantörer.

2

1998

1997

1 426

892

491

847

1 336

1 922

Summa finansiella intäkter

2 273

2 228

2 413

Finansiella kostnader
Räntekostnader
och liknande kostnader

2 971

2 465

2 365

Summa finansiella kostnader

2 971

2 465

2 365

Finansnetto

–698

MODERBOLAGET

1999

1998

1997

7 750
-

4 026
468

4 326
7

122
123

6
-

54
2

2

2

1

1 365
553

892
658

650
1 183

9 915

6 052

6 223

109

1

-

KONCERNEN

Provisioner, licensintäkter
och övriga rörelseintäkter
Vinst vid försäljning av
immateriella och materiella
anläggningstillgångar
Förlust vid försäljning av
immateriella och materiella
anläggningstillgångar
Vinst vid försäljning av aktier,
andelar och verksamheter
Förlust vid försäljning av aktier,
andelar och verksamheter

MODERBOLAGET

Provisioner, licensintäkter
och övriga rörelseintäkter
Förlust (–) netto vid försäljning
av materiella anläggningstillgångar

Finansiella intäkter
Resultat från värdepapper
och fordringar som är
anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter
och liknande intäkter

Finansiella intäkter
Resultat från andelar
i koncernföretag
Utdelningar*
Vinst vid försäljning
Resultat från andelar
i intresseföretag
Utdelningar
Vinst vid försäljning
Resultat från övriga
värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter
och liknande intäkter
Koncernföretag
Övriga**
Summa finansiella intäkter

Övriga rörelseintäkter
1999

1998

1997

825

765

1 017

307

89

9

–303

–159

1 733

1 208

64

–397

–764

–65

2 224

995

866

1999

1998

1997

3 210

2 735

2 398

–55

–69

–30

3 155

2 666

2 368

–237

48

Finansiella kostnader
Förlust vid försäljning
av andelar i koncernföretag
Förlust vid försäljning
av andelar i intresseföretag
Räntekostnader
och liknande kostnader
Koncernföretag
Övriga
Övriga finansiella kostnader

-

2

74

887
1 197
9

1 104
824
11

859
888
6

Summa finansiella kostnader

2 202

1 942

1 827

Finansnetto

7 713

*

–244

Finansiella intäkter
och kostnader
1999

KONCERNEN

KONCERNEN

*
**

3

4 110

4 396

Utdelning 1998 från Ericsson Cables Holding AB om 1 420 MSEK har nettoredovisats mot en nedskrivning av investeringen i bolaget på samma belopp.

** Av detta belopp hänför sig –4 MSEK 1999, –150 MSEK 1998 och –105 MSEK
1997 till säkring av nettoinvesteringar i utländska koncernföretag.

Svenska bolags räntor på pensionsskulder ingår i ovanstående redovisade räntekostnader.
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4

Skatt på årets resultat
1999

1998

1997

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt

–4 756
398

–5 214
–195

–6 551
796

Skatt på årets resultat

–4 358

–5 409

–5 755

KONCERNEN

Såsom förklarats under Noter till boksluten (K) redovisar
koncernen uppskjutna skatter hänförliga till obeskattade
reserver. Koncernen redovisar även uppskjuten skatt hänförlig till temporära differenser mellan tillgångars och
skulders bokförda värden och deras skattemässiga värden.
Därutöver redovisar koncernen även uppskjutna skattefordringar hänförliga till outnyttjade förlustavdrag, för
vilka sannolikheten för ett utnyttjande bedömts till mer än
 procent.
Outnyttjade förlustavdrag uppgick per  december till
 msek. De förfalloår som gäller för deras utnyttjande
framgår av följande tabell. I moderbolaget finns inga outnyttjade förlustavdrag.

År då tidsfristen utgår

5

Vinst per aktie
1999

1998

1997

12 130

13 041

11 941

185

265

55

Årets resultat
efter full konvertering

12 315

13 306

11 996

Medelantal aktier efter full
konvertering och
nyemission inkl så kallad
fondemissionseffekt (miljoner)
Vinst per aktie

1 996,9
6,17

1 996,9
6,66

1 974,4
6,08

KONCERNEN

Årets resultat
Ränta på konvertibla
förlagslån efter skatt

Belopp

2000
2001
2002
2003
2004
2005 och senare

88
14
26
33
137
170
468

Moderbolagets uppskjutna skatt för perioden uppgår till
 msek, – msek  och  msek .

6
KONCERNEN

Immateriella anläggningstillgångar
Licenser,
Patent
varumärken
samt köpt
samt liknande forskning och
rättigheter
utveckling

Ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående balans
Investeringar
Poster avseende förvärvade
samt avyttrade bolag
Försäljning/utrangering
Årets omräkningsdifferens
Utgående balans
Ackumulerade avskrivningar
Ingående balans
Årets avskrivningar
Poster avseende förvärvade
samt avyttrade bolag
Försäljning/utrangering
Årets omräkningsdifferens
Utgående balans
Totalt

Patent,
licenser,
varumärken samt
liknande rättigheter

Goodwill

Total

MODERBOLAGET

Ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående balans
Investeringar
Försäljning/utrangering

457
-

Utgående balans

457

1 298
256

505
745

7 078
4 372

8 881
5 373

–4
–10
–117
1 423

–117
52
–15
1 170

9
–65
–258
11 136

–112
–23
–390
13 729

–1 144
–136

–424
–30

–959
–684

–2 527
–850

3
8
110
–1 159

122
–83
10
–405

2
44
–20
–1 617

264

765

9 519

Ackumulerade avskrivningar
Ingående balans
Årets avskrivningar
Försäljning/utrangering

–379
–22
-

127
–31
100
–3 181

Utgående balans

–401

10 548

Totalt

56

i i i · fi nans i ell i nform ati on

NOTER

64

i i i · fi nans i ell i nform ati on

NOTER

7

Materiella anläggningstillgångar
Pågående
nyanläggningar
och erhållna
Inventarier
förskott

Byggnader
och mark

Maskiner

9 441
537
–53
–29
342
–165

14 438
2 401
195
–1 435
691
–179

22 386
4 034
143
–1 901
642
–304

1 210
2 149
24
–60
–1 675
–20

47 475
9 121
309
–3 425
–668

Utgående balans

10 073

16 111

25 000

1 628

52 812

Ackumulerade avskrivningar
Ingående balans
Årets avskrivningar
Poster avseende förvärvade samt avyttrade bolag
Försäljning/utrangering
Omklassificeringar
Årets omräkningsdifferens

–2 183
–343
3
–2
96

–8 440
–2 442
7
1 114
–335
116

–14 799
–3 730
172
1 827
337
203

-

–25 422
–6 515
179
2 944
415

Utgående balans

–2 429

–9 980

–15 990

-

–28 399

Ackumulerade uppskrivningar, netto
Ingående balans
Årets uppskrivningar
Årets avskrivningar
Försäljning/utrangering
Årets omräkningsdifferens

461
–53
–83
–22

-

2
1
-

-

463
–53
–82
–22

Utgående balans

303

-

3

-

306

7 947

6 131

9 013

1 628

24 719

Pågående
nyanläggningar
och erhållna
Inventarier
förskott

Totalt

KONCERNEN

Ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående balans
Investeringar
Poster avseende förvärvade samt avyttrade bolag
Försäljning/utrangering
Omklassificeringar
Årets omräkningsdifferens

Totalt

MODERBOLAGET

Ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående balans
Investeringar
Försäljning/utrangering
Omklassificeringar
Utgående balans

Ackumulerade avskrivningar
Ingående balans
Årets avskrivningar
Försäljning/utrangering
Utgående balans

Ackumulerade uppskrivningar, netto
Ingående balans
Årets avskrivningar
Försäljning/utrangering
Utgående balans
Totalt

Totalt

Byggnader
och mark

Maskiner

2 017
1
–1 744
92

523
2
–100
0

1 576
142
–542
130

291
224
–175
–222

4 407
369
–2 561
0

366

425

1 306

118

2 215

–463
–46
446

–398
–45
65

–1 078
–205
331

-

–1 939
–296
842

–63

–378

–952

-

–1 393

157
–4
–147

-

-

-

157
–4
–147

6

-

-

-

6

309

47

354

118

828

Moderbolaget har under året försålt byggnader och mark samt tillhörande inventarier till ett sammanlagt bokfört värde av
  msek till svenska koncernföretag.
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Finansiella anläggningstillgångar

KAPITALANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

Ingående kapitalandel
Resultatandel
Skatt
Omräkningsdifferens
Utdelningar
Investeringar
Försäljningar

2 777
250
–109
–28
–131
32
–79

Utgående kapitalandel

2 712

Av investeringarna utgör goodwill  msek () netto.
Utdelningar från bolag som redovisas enligt kapitalandelsmetoden uppgick till  msek  och  msek
.
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Koncern- Intresseföretag
företag

KONCERNEN

Ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående balans
Inköp/kreditgivning
Försäljning/amortering
Årets omräkningsdifferens
Utgående balans
Ackumulerade uppskrivningar
Ingående balans
Utgående balans

Andra

Aktier och andelar
Ingående balans
Köp och nyemissioner
Aktieägartillskott
Uppskrivning
Nedskrivning
Omklassificering
Försäljning

19 262
3 426
1 789
–51
3
–65

974
94
–3
–26

46
6
1
-

Utgående balans

24 364

1 039

53

Ackumulerade nedskrivningar
Ingående balans
Årets nedskrivningar
Försäljning/amortering
Årets omräkningsdifferens
Utgående balans

Aktier
och
andelar

Långfristig
kund
finansiering

Andra
långfristiga
fordringar

1 456
587
–270
–31
1 742

7 582
8 326
–6 307
–88
9 513

2 926
2 844
–754
84
5 100

21
21

-

-

–39
–12
39
–12

–1 645
–3 847
2 656
–20
–2 856

–24
–62
–47
5
–128

1 751

6 657

4 972

1

Totalt

1 Nedskrivningar ingår i Försäljningskostnader på grund av sin rörelsekaraktär.
2 Varav uppskjutna skattefordringar, 964 MSEK (789 MSEK 1998).

MODERBOLAGET

Ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående balans
Inköp/kreditgivning
Försäljning/amortering
Utgående balans
Ackumulerade nedskrivningar
Ingående balans
Övertagna nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående balans
Totalt

Långfristig
kundfinansiering

Andra
långfristiga
fordringar

285
8 017
–230
8 072

127
2 052
–50
2 129

–5
–921
–826
–1 752

-

6 320

2 129

2
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Aktier och andelar

Nedanstående förteckning omfattar vissa av moderbolaget
direkt och indirekt ägda aktier och andelar. En fullständig
specifikation över innehav av aktier och andelar, som upprättas enligt bestämmelser i svenska årsredovisningslagen

och som ingår i den årsredovisning som insänds till Patentoch Registreringsverket, kan erhållas efter hänvändelse till
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Koncernfunktion
Ekonomi, se   Stockholm.

AKTIER ÄGDA AV MODERBOLAGET

Typ

Bolag

Dotterbolag
I
Ericsson Utvecklings AB
I
Ericsson Business Networks AB
I
Ericsson Microwave Systems AB
I
Ericsson Radio Systems AB
I
Ericsson Telecom AB
I
EHPT Sweden AB
I
Ericsson Mobile Communications AB
I
Ericsson Radio Access AB
I
Ericsson Sverige AB
I
Ericsson Business Consulting AB
I
Ericsson Software Technology AB
II
SRA Communication AB
II
AB Aulis
II
Ericsson Cables Holding AB
II
LM Ericsson Holding AB
III
Ericsson Treasury Services AB
III
Ericsson Credit AB
Övriga
I
LM Ericsson A/S
I
Oy LM Ericsson Ab
II
Ericsson France S.A.
III
Ericsson Treasury Ireland Ltd.
II
Ericsson S.p.A.
I
Ericsson A/S
I
Ericsson Corporatio AO
I
Ericsson AG
II
Ericsson Holding Ltd.
I
Ericsson GmbH
I
Ericsson Communications Systems Hungary Ltd.
I
Ericsson Austria AG
Övriga
II
Ericsson Holding II Inc.
I
Cía Ericsson S.A.C.I.
I
Teleindustria Ericsson S.A.
Övriga
II
Teleric Pty Ltd.
I
Beijing Ericsson Mobile Communication Co. Ltd.
I
Ericsson Ltd.
I
Nanjing Ericsson Communication Co. Ltd.
I
Ericsson Communication Private Ltd.
I
Ericsson Telecommunications Sdn. Bhd.
I
Ericsson Telecommunications Pte. Ltd.
I
Ericsson Taiwan Ltd.
I
Ericsson (Thailand) Ltd.
Övriga

Org. nr.

Säte

556137-8646
556090-3212
556028-1627
556056-6258
556251-3258
556381-7609
556251-3266
556250-2046
556329-5657
556250-9454
556212-7398
556018-0191
556030-9899
556044-9489
556381-7666
556329-5673
556326-0552

Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Danmark
Finland
Frankrike
Irland
Italien
Norge
Ryssland
Schweiz
Storbritannien
Tyskland
Ungern
Österrike
Europa (utom Sverige)
USA
Argentina
Mexiko
USA och Latinamerika
Australien
Kina
Kina
Kina
India
Malaysia
Singapore
Taiwan
Thailand
Övriga länder

Innehav
i procent

100
100
100
100
100
60
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
72
100
100
100
100
100
100
100
88 1)
100
100
100
25 2)
100
51
100
70
100
80
49 3)
Totalt

Intresseföretag
III
AB LM Ericsson Finans
III
Ericsson Project Finance AB
I
Ericsson Nikola Tesla
Övriga

556008-8550
556058-5936

Sverige
Sverige
Kroatien

90 4)
91 5)
49
Totalt

Nominellt
innehav

Bokfört
värde

10
360
30
50
97
361
20
100
85
1
47
14
455
105
5
90
80
144
81
18 421
156
950
74
39
800
60
5
n/a
20
5
2
11
525
2
160
15
-

17
335
151
636
108
516
41
100
102
67
145
6
969
1 122
2
5
710
216
195
485
3 924
105
194
4
757
341
48
662
103
10 591
10
572
134
99
36
2
76
105
4
1
19
4
645

-

24 364

29
425
196
-

41
510
330
158

-

1 039

67

Aktier och andelar,
fortsättning
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AKTIER ÄGDA AV DOTTERBOLAG

Typ

Bolag

Org. nr.

Dotterbolag
I
Ericsson Cables AB
I
Ericsson Components AB
I
Ericsson S.A.
I
MET S.A.
I
LM Ericsson Ltd.
I
Ericsson Telecomunicazioni S.p.A.
II
Ericsson Holding International B.V.
II
Ericsson Holding Netherland B.V.
I
Ericsson Telecommunicatie B.V.
I
Ericsson España S.A.
I
Ericsson Ltd.
I
Ericsson Mobile Communications (U.K.) Ltd.
I
Ericsson Communications Inc.
I
Advanced Computer Communications Inc.
I
Ericsson Inc.
I
Ericsson NetQual Inc.
I
Ericsson WebCom Inc.
I
Ericsson Wireless Communication Inc.
I
Ericsson IP Infrastructure Inc.
I
Ericsson Telekomunikasyon A.S.
I
Ericsson Telecomunicações S.A.
I
Ericsson Telecom S.A. de C.V.
I
Nippon Ericsson K.K.
I
Ericsson Mobile Communications Sdn Bhd Malaysia
I
Ericsson Australia Pty. Ltd.

556000-0365
556577-4469

Intresseföretag
I
Symbian Ltd.

Säte

Innehav
i procent

Sverige
Sverige
Frankrike
Frankrike
Irland
Italien
Nederländerna
Nederländerna
Nederländerna
Spanien
Storbritannien
Storbritannien
Kanada
USA
USA
USA
USA
USA
USA
Turkiet
Brasilien
Mexiko
Japan
Malaysia
Australien

100
100
100
100
100
72
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
98
100
90
100
100

Storbritannien

21

TECKENFÖRKLARING TILL BOLAGSTYP

I Bolag med industriell, kommersiell
eller utvecklande verksamhet

1

Jämte innehav via dotterbolag äger koncernen 100 procent i
Ericsson Holding II Inc.

II Förvaltningsbolag

2

Jämte innehav via dotterbolag äger koncernen 49 procent i
Beijing Ericsson Mobile Communications Co. Ltd., men röstetalet överstiger 50 procent.

3

Jämte innehav via dotterbolag äger koncernen 100 procent i
Ericsson (Thailand) Ltd.

4

Röstetalet utgör 40 procent.

5

Röstetalet utgör 49 procent.

III Finansbolag

Dotterbolaget Ericsson S.p.A., är noterat på fondbörsen i
Milano, Italien.
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Varulager
Koncernen
1999 1998

Moderbolaget
1999 1998

Råvaror och förnödenheter
Varor under tillverkning
Färdiga varor och handelsvaror
Pågående arbete
för annans räkning
Avdrag för förskott från kunder

13 324 10 696
1 823 2 926
1 972 4 356

105
104

13 398 11 643
–4 816 –2 648

774 1 152
–31
–43

Varulager netto

25 701 26 973

952 1 607

388
30
80

Ericssons andel av börsvärdet var per den  december
   msek.

i i i · fi nans i ell i nform ati on
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Kundfordringar
Koncernen
1999 1998

Kommersiella fordringar
Fordringar hos intresseföretag

Moderbolaget
1999 1998

14

Eget kapital

Aktiekapital

Den  december  hade aktiekapitalet följande
sammansättning:

63 380 53 775 2 292 2 535
204
125
110
9

Antal
utestående
aktier

Aktiekapital

164 054 660
1 793 083 861

410
4 483

1 957 138 521

4 893

63 584 53 900 2 402 2 544

Reserv för osäkra kundfordringar i koncernen uppgående
till   msek ( ) och i moderbolaget uppgående till
 msek (), som avdragits i ovan redovisade belopp,
innefattar beräknade förlustrisker baserade på kommersiella
grunder. De inkluderar däremot ej avsättningar för förlustrisker av politisk natur.
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Fordringar och skulder
koncernföretag
1999

1998

Långfristiga fordringar*
Finansiella fordringar

17 925

12 329

Kortfristiga fordringar
Kommersiella fordringar
Finansiella fordringar

2 989
19 347

2 398
16 219

22 336

18 617

3 454

2 821

Långfristiga skulder *
Finansiella skulder
Kortfristiga skulder
Kommersiella skulder
Finansiella skulder

Ackumulerad omräkningsdifferens
Ingående balans
Förändring i ackumulerad omräkningsdifferens

288
–2 403
–2 115

1 480
15 968

Utgående balans

25 601

17 448

I förändringar i ackumulerade omräkningsdifferenser ingår
förändring av ackumulerad omräkningsdifferens (inklusive
goodwill) för Brasilien, –  msek, förändring avseende
omräkning av goodwill i lokal valuta (exklusive goodwill i
Brasilien) med msek , vinst/förlust (–) netto avseende
hedging av investeringar i utländska dotterbolag med 
msek (– msek ), samt  msek avseende sålda/likviderade bolag ( msek ).
Kursdifferenser vid omräkning av bokslut från integrerade företag ingår i följande poster i koncernens resultaträkning:

Övriga fordringar
Koncernen
1999 1998
2 358
3 231
3 083
887

Enligt svensk lag och lagarna i vissa andra länder, där koncernen är verksam, redovisas bundna reserver.
Enligt årsredovisningslagen kan värdet på materiella
och finansiella anläggningstillgångar skrivas upp, om de
har ett tillförlitligt och bestående värde som väsentligt
överstiger bokfört värde. Uppskrivningsbeloppet måste
användas till ny- eller fondemission eller avsättas till uppskrivningsfond. Uppskrivningsfonden skall minskas i motsvarande utsträckning i de fall anläggningstillgångar avyttras eller utrangeras.

2 296
23 305

* Icke räntebärande fordringar och skulder, netto, ingår med 11 772 MSEK
(8 191). Även i kortfristiga finansiella fordringar och skulder kan det periodvis
förekomma räntefria mellanhavanden.

Fordringar hos intresseföretag
Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter
Förskott till leverantörer
Kortfristiga uppskjutna
skattefordringar
Övrigt

Bolagets aktiekapital är indelat i två serier: A-aktier (nominellt värde , sek per aktie) och B-aktier (nominellt
värde , sek per aktie). A- och B-aktier medför samma
rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst, men vid
omröstning på bolagsstämma medför A-aktier en röst per
aktie och B-aktier en tusendels röst per aktie.
Bundna reserver

MODERBOLAGET
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A-aktier (nom. 2,50 SEK)
B-aktier (nom. 2,50 SEK)

Moderbolaget
1999 1998

3 057 1 828 2 907
1 990
283 190
1 695
651 272
704
15
1

3 413 3 275
18 255 11 868 6 407 4 248
31 227 22 589 9 184 7 618

Kostnader för fakturerade
varor och tjänster
Finansiella intäkter
Skatt på årets resultat

1999

1998

65
–11
–3

34
14
–2

51

46

69

14

fortsättning

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital

Kapitalandelsfond

Övriga
bundna
reserver

Bundet
eget
kapital

Fritt
eget
kapital

Totalt

1 januari 1999
Konvertering av förlagsbevis
Kapitalrabatt konvertibellån
Likvid för förverkade fondaktier
Betald utdelning
Förändring av uppskrivningsfond
Förskjutning mellan fritt och bundet eget kapital
Förändring i ackumulerade omräkningsdifferenser
Årets resultat 1999

4 878
15
-

1 275
14
-

26 778
269
–7
1
–36
6 727
–2 403
-

32 931
284
–7
1
–36
6 741
–2 403
-

30 181
–3 905
–6 741
12 130

63 112
284
–7
1
–3 905
–36
–2 403
12 130

31 december 1999

4 893

1 289

31 329

37 511

31 665

69 176

KONCERNEN

Av koncernens vinstmedel kommer  msek att överföras
till bundna reserver enligt förslag av respektive bolags styrelse. Vid bedömning av koncernens ställning bör beaktas,
att vinstmedel hos de utländska koncernföretagen vid hemtagning i vissa fall blir föremål för beskattning, samt att

Aktiekapital

MODERBOLAGET

Överkursfond 1

vinsthemtagning i en del fall begränsas av valutarestriktioner.
Koncernens fria vinstmedel har omräknats till balansdagskurs. Ackumulerade omräkningsdifferenser har fördelats på fritt respektive bundet eget kapital.

Uppskrivningsfond

Reservfond

Total
bundet
eget
kapital

Dispositionsfond

Fria
vinstmedel

Totalt
fritt
kapital

Totalt

1 januari 1999
Konvertering av förlagsbevis
Kapitalrabatt konvertibellån
Upplösning av
uppskrivningsfond
Likvid för förverkade fondaktier
Betald utdelning
Årets resultat 1999

4 878
15
-

1 687
269
–15

95
-

9 680
-

16 340
284
–15

100
-

14 464
-

14 564
-

30 904
284
–15

-

-

–75
-

1
-

–75
1
-

-

75
–3 905
5 566

75
–3 905
5 566

1
–3 905
5 566

31 december 1999

4 893

1 941

20

9 681

16 535

100

16 200

16 300

32 835

1 Överkurs hänförlig till 1996 och tidigare år har redovisats under Reservfond.
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MODERBOLAGET 1999

Obeskattade reserver
Vid årets
Avsättning/
början upplösning(–)

Vid årets
slut

Ackumulerade avskrivningar
utöver planenliga
Immateriella anläggningstillgångar
11
Materiella anläggningstillgångar
483

–371

11
112

Summa ackumulerade
avskrivningar utöver planenliga

494

–371

123

Andra obeskattade reserver
Skatteutjämningsreserv
Reserv för osäkra fordringar
Periodiseringsfond

254
1 120
1 218

–127
2 289
529

127
3 409
1 747

Summa andra
obeskattade reserver

2 592

2 691

5 283

Summa obeskattade reserver

3 086

2 320

5 406

Förändringar i andra obeskattade reserver i moderbolaget innehåller följande för : upplösning av skatteutjämningsreserv  msek (), avsättning till reserv
för osäkra fordringar  msek () och avsättning till
periodiseringsfond  msek ().

i i i · fi nans i ell i nform ati on
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Avsättningar
Koncernen
1999
1998

Pensioner och liknande
förpliktelser
Uppskjutna skatter
Övriga avsättningar

Moderbolaget
1999
1998

8 398
1 220
12 934

8 056
2 388
11 840

3 037
2 476

2 900
831

22 552

22 284

5 513

3 731

I det avsatta beloppet för koncernens pensionsåtaganden
ingår utfästelser enligt moderbolagets och de svenska dotterbolagens avtal med Pensionsregistreringsinstitutet (pri)
med   msek ( ), vilka omfattas av ”Tryggandelagen”. Av moderbolagets pensionsåtaganden uppgick
utfästelser enligt avtal med pri till   msek ( ).
Övriga avsättningar inkluderar belopp för garantiåtaganden, risker avseende kundfinansieringsengagemang
utanför koncernens balansräkning, omstrukturering och
förändringar inom teknik och marknader.

17

Långfristiga skulder
Koncernen
1999
1998

Moderbolaget
1999
1998

En kapitalrabatt,  msek, som beräknats med
utgångspunkt från skillnaden mellan konvertibellåneräntan
vid teckningstidens utgång --, , procent och
bolagets alternativlåneränta, beräknad till , procent,
har i  års bokslut krediterats reservfonden som kapitaltillskott endast i moderbolaget. Rabatten kostnadsförs som
ränta under lånets löptid.
Ett konvertibelt förlagslån uppgående till nominellt
  msek emitterades under hösten . Av totala lånebeloppet såldes förlagsbevis uppgående till   msek till
anställda medan nominellt   msek såldes till det helägda koncernföretaget ab Aulis som på detta sätt erbjuder
nyanställda i koncernen att förvärva förlagsbevis till rådande marknadsvärde. De konvertibla förlagsbevisen, som
löper med en ränta fastställd som -månaders stibor 1
minus , procent, kan konverteras till B-aktier i
Telefonaktiebolaget LM Ericsson under tiden  november
 till och med  maj . Konverteringskursen är
efter fondemission under  fastställd till  sek.
En kapitalrabatt uppgående till  msek har beräknats
i  års bokslut utifrån en marknadsränta fastställd till
, procent. Denna har i boksluten krediterats bundet
eget kapital i koncernen och moderbolaget (Överkursfond)
i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation rr.
Kapitalrabatten kostnadsförs som ränta under lånets löptid.
Kapitalrabatten omräknas årligen baserat på ändrad stibor-räntenivå.
Under  konverterades förlagsbevis motsvarande 
msek till   B-aktier. Om samtliga utestående förlagsbevis konverteras innebär det en ytterligare ökning av
antalet aktier med   .
Ytterligare förlagsbevis har under perioden -–-- konverterats till   B-aktier, med rätt
till utdelning för .
1 Stockholm Inter Bank Offered Rate

Certifikat och obligationslån
(förfaller 2001–2009)
Konvertibla förlagslån
(förfaller 2000)
(förfaller 2003)
Skulder till kreditinstitut
Skulder till koncernföretag
Övriga

17 486
5 453
1 448
567
24 954

4 470 17 486

4 470

5 453
370
3 454
53

679
5 516
320
2 821
21

725
5 516
1 898
459

13 068 26 816 13 827

Koncernens långfristiga skulder som förfaller senare än fem
år efter balansdagen:
Certifikat och obligationslån
samt skulder till kreditinstitut
Övriga

skulder till kredit18 institutKortfristiga
och outnyttjade kreditlöften
Skulder till kreditinstitut består av checkräkningskrediter
och banklån samt andra kortfristiga finansiella lån.
Beviljade men ej utnyttjade kortfristiga kreditlöften uppgick för koncernen till   msek och för moderbolaget
till  msek. Dessutom hade moderbolaget långfristiga
outnyttjade kreditlöften på   msek.

4 669
138
4 807

Moderbolaget har två utestående konvertibla förlagslån.
Ett emitterades under  med företrädesrätt för Ericssons
aktieägare att teckna och var på   msek och med en
ränta på , procent. Förlagsbevisen är konvertibla t o m
-- till ett konverteringspris, efter aktiesplit, fondemission och korrigeringar för nyemission, på , sek.
Under  konverterades förlagsbevis motsvarande 
msek till    B-aktier.
Om samtliga utestående förlagsbevis konverteras innebär det en ytterligare ökning av antalet aktier med
  .
Ytterligare förlagsbevis kan under perioden --
–-- komma att konverteras till B-aktier, med rätt
till utdelning för .
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Andra kortfristiga skulder
Koncernen
1999
1998

Skulder till intresseföretag
Upplupna kostnader
Förutbetalda intäkter
Övriga kortfristiga skulder

Moderbolaget
1999
1998

823
27 233
966
12 280

598
20 716
939
9 472

738
1 691
29
3 409

546
1 600
4
3 132

41 302

31 725

5 867

5 282

71

20
Koncernen

Ställda säkerheter
Skulder
till kreditinstitut

Förskott
från
kunder

1 824
208

36
-

36
1 824
208

249
369
212
373

2 032

36

2 068

1 203

1 824
21

-

1 824
21

160
208
34

1 845

-

1 845

402

Fastighetsinteckningar
Företagsinteckningar
Banktillgodohavanden
Övriga
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Leasing

Leasingkostnader
Totalt Totalt
1999 1998

Tillgångar som koncernen hyr genom finansiell leasing och
som redovisas som materiella anläggningstillgångar utgörs
av:
Finansiell leasing
Anskaffningsvärde
Byggnader och mark
Maskiner
Inventarier

1999

1998

291
26
215

321
25
41

532

387

141
26
71

146
25
25

238

196

294

191

Moderbolaget
Företagsinteckningar
Banktillgodohavanden
Övriga

Moderbolaget hade den  december  inte ställt några
panter avseende dotterbolag men kan dock under vissa omständigheter få ställa säkerhet för vissa dotterbolags pensionsåtaganden.

Netto efter ackumulerade avskrivningar

Framtida betalningsåtaganden i koncernen per  december
 för leasingkontrakt fördelar sig enligt följande:

21
Borgensförbindelser
avseende kundfinansiering
avseende kundfordringar
Andra ansvarsförbindelser

Ackumulerade avskrivningar
Byggnader och mark
Maskiner
Inventarier

Ansvarsförbindelser
Koncernen
1999
1998

Moderbolaget
1999
1998

7 497
1 104
1 526

6 756
1 000
3 855

2 155
4 813

8 063 11 611

6 968

10 127

4 034
4 029

De av moderbolaget tecknade ansvarsförbindelserna som
avser dotterbolag var   msek  och   msek
.

Finansiell Operationell
leasing
leasing
2000
2001
2002
2003
2004
2005 och senare

107
95
39
17
16
120

1 995
1 629
1 311
991
873
2 902

394

9 701

Årets kostnader för leasing av tillgångar uppgick till  
msek (  msek för  och   msek för ) varav
variabel kostnad  msek.
Leasingintäkter

22

Kassaflödesanalys

Under året betalda räntor uppgår till msek   ( )
och erhålla räntor till msek   ( ). Betald inkomstskatt uppgår till msek   ( ).
Icke kassapåverkande post under ’’Rörelsen” som ej
redovisas separat är årets förändring av pensionsskuld:
 msek ( msek ,  msek ).
Icke kassapåverkande poster under ’’finansiering” är:

Konvertering av förlagsbevis som under  skett med
msek  ( msek ,  msek ).

Vissa koncernföretag hyr ut utrustning, huvudsakligen
telefonväxlar, till kund. Dessa hyresavtal varierar i längd
från  till  år.
Anskaffningsvärdet av tillgångar redovisade under
Operationell leasing uppgick per  december  till 
msek ( msek per  december ). Ackumulerade
avskrivningar uppgick till  msek och nettoinvesteringen till  msek ( msek respektive  msek per 
december ).
Nettoinvesteringar i ’’Sales-type leasing’’ och Finansiell
leasing uppgick per  december  till  msek
( msek per  december ).
Framtida leasingbetalningar för uthyrd utrustning fördelar sig enligt följande:
”Sales-type lease”
och Finansiell leasing

Operationell
leasing

2000
2001
2002
2003
2004
2005 och senare

15
2
1
-

26
32
12
7
4
-

Avgår: ränta

18
–1

81
-

Nettoinvestering

17

81

Förvärv/försäljning av aktier och andelar
Likvida medel
Goodwill
Immateriella anläggningstillgångar
Övriga nettotillgångar

62
4 297
750
203

Köpeskilling för förvärvade dotterbolag
Likvida medel i förvärvade dotterbolag
Övriga förvärv
Försäljningar

–5 312
62
–592
1 074

Förvärv/försäljning, netto

–4 768
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Redovisningsprinciper i USA

Beskrivning av koncernens redovisningsprinciper i de avseenden de påtagligt skiljer sig från allmänt vedertagna redovisningsprinciper i USA (us gaap):
(A) Uppskrivning av tillgångar

Vissa materiella anläggningstillgångar har skrivits upp till
belopp som överstiger anskaffningskostnaden. Under vissa
förhållanden medges detta enligt svenska redovisningsprinciper. us gaap medger inte uppskrivning av tillgångar
i redovisningen, varför uppskrivningar och avskrivningar
på sådana återförs.
(B) Aktivering av utvecklingskostnader för mjukvara

Enligt svenska redovisningsprinciper resultatförs kostnader
för utveckling av mjukvaruprodukter avsedda för försäljning och för internt bruk när de uppkommer
Koncernen tillämpar fas , ”Accounting for the Cost
of Computer Software to be Sold, Leased or Otherwise
Marketed” och från och med  även sop -, ”Accounting for the Costs of Computer Software Developed or
Obtained for Internal use”. Enligt dessa skall vissa utvecklingskostnader för mjukvara aktiveras när produkten nått
en viss grad av tekniskt färdigställande. Aktivering avslutas
och avskrivning påbörjas när produkten finns tillgänglig
för försäljning respektive för internt bruk. Koncernen tillämpar en avskrivningstid på tre år för utvecklingskostnader
avseende mjukvara för försäljning. För mjukvara avsedd för
internt bruk är avskrivningstiden tre till fem år.
Utvecklingskostnader för
mjukvara avseende försäljning
Aktiveringar
Avskrivningar
Nedskrivningar

1999
7 898
–4 460
–989
2 449

1998

1997

7 170 5 232
–3 824 –3 934
3 346

1 298

Under perioden har nedskrivning av tidigare aktiverade
utvecklingskostnader för mjukvara skett med msek 
då ett projekt har omklassificerats till icke kommersiellt.

mitments”) som förväntade flöden avseende försäljning och
inköp. Enligt svensk redovisningssed marknadsvärderas
dessa säkringar ej, eftersom de anses utgöra säkra positioner.
Enligt us gaap marknadsvärderas valutasäkringar som ej
avser ”firm commitments”.
Företagsförvärv
Vid tillämpning av svenska redovisningsprinciper upptar
koncernen undervärde (så kallad negativ goodwill) som en
skuldpost vilken intäktsförs över en period på i medeltal
– år (se även Redovisningsprinciper (B) och Not ).
Enligt us gaap skall undervärdet reducera värdet av förvärvade långfristiga tillgångar och intäktsredovisas över
tillgångarnas ekonomiska livslängd.
Kostnader för förvärvade pågående utvecklingsprojekt
Under  förvärvades pågående utvecklingsprojekt som
värderades till msek . Då den förvärvade teknologin inte
har färdigställts och saknar alternativt användningsområde
har dessa kostnadsförts enligt amerikanska principer.
Skatt på ej utdelad vinst i intresseföretag
Enligt svensk redovisningspraxis görs ej avsättning för
uppskjuten utdelningsskatt på ej utdelade vinstmedel i
bolag som redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Enligt
us gaap skall det aktieägande bolaget göra avsättning för
skatter som skulle utgå vid överföring av dessa vinstmedel.
Sale-leaseback av fastigheter
Koncernföretag sålde  en fastighet, vilken hyrdes av
koncernföretag enligt kontrakt till och med år .
Försäljningen under  ses enligt us gaap som ett
finansieringsarrangemang, vilket innebär att resultatavräkning uppskjuts och att försäljningsintäkten skuldförs.
Enligt dåvarande svensk praxis behövde någon uppskjutning av resultatavräkning ej ske om försäljningspriset ej
överstiger marknadsmässigt pris och hyreskostnaden ej
överstiger normal marknadsmässig hyra.
Under  frånträdde Ericsson optionen och hyreskontraktet på fastigheten. Resultatandelen av den tidigare
skuldredovisade försäljningsintäkten har därmed under
 gottskrivits resultatet för perioden vid beräkning av
vinst enligt us gaap.
(E) Pensioner

Utvecklingskostnader för
mjukvara avseende internt bruk

1999

1998

1997

Aktiveringar
Avskrivningar

1 463
–152

-

-

1 311

-

-

Avskrivningarna blir låga i förhållande till aktiverade projekt då få projekt är redo att brukas internt. De projekt som
färdigställts har endast skrivits av under en kort period.
(C) Kapitalrabatt på konvertibellån

Enligt svensk redovisningspraxis redovisas det konvertibla
förlagslånet ⁄ och dess nominella räntebetalningar
till nuvärde, baserat på marknadsräntan (se not  för detaljer). Skillnaden mot det nominella beloppet, kapitalrabatten, redovisas direkt mot eget kapital. Enligt us gaap
skall konvertibla förlagslån redovisas som skuld till nominellt värde. Vid beräkning av resultat och kapital enligt us
gaap har effekterna av kapitalrabatten återförts.
(D) Övrigt

Säkringsredovisning
Ericsson gör valutasäkringar med valutaterminer och
-optioner av såväl ingångna kontrakt (så kallade ’’firm com-

Koncernen är ansluten till ett flertal pensionsplaner vilka
omfattar i princip alla anställda i de svenska verksamheterna såväl som vissa anställda i utländska dotterbolag. De
svenska planerna administreras av en för svenskt näringsliv
gemensam institution (pri). Ersättningsnivåer och aktuarieantaganden är fastställda av denna institution och kan ej
ändras av koncernen.
Koncernen tillämpar från och med  fas ,
’’Employers’ Accounting for Pensions” vid beräkning av
vinst enligt us gaap.
Effekten för koncernen av en tillämpning av denna
rekommendation hänför sig främst till aktuarieantaganden,
och att beräkningen av pensionsskulden skall beakta framtida
ersättningsnivåer. Skillnaden mot bokförd pensionsskuld vid
införandet  sprids över beräknad kvarvarande tjänstetid.
(F) Aktivering av räntekostnader

Enligt svenska redovisningsprinciper har koncernen kostnadsfört räntekostnader som uppstått vid finansieringen av
uppförandet av nya materiella anläggningstillgångar. Sådana
räntekostnader aktiveras och ingår i anskaffningsvärdet
enligt us gaap, och skrivs av i samma takt som tillgångarna skrivs av. Aktiveringar med msek  () har gottskrivits
resultatet och avskrivningar uppgående till msek  ()
har belastat resultatet för perioden vid beräkning av vinst
enligt amerikanska redovisningsprinciper.

73
(G) Uppskjutna skatter

JUSTERING AV EGET KAPITAL

Uppskjuten skatt beräknas på alla us gaap-justeringar av
resultatet.
Tillämpning av us gaap enligt ovanstående beskrivning
skulle ha haft följande ungefärliga inverkan på årets resultat
och det egna kapitalet i koncernen. Det bör observeras, att
beräkningen av de olika posterna som ökar eller minskar
vinsten har gjorts med beaktande av minoritetsintressen.
JUSTERING AV ÅRETS RESULTAT

1999

1998

1997

Poster som ökar årets resultat:
Avskrivning på uppskrivning av tillgångar
28
Aktivering av utvecklingskostnader
för mjukvara
avseende försäljning
2 449
avseende internt bruk
1 311
Kapitalrabatt på konvertibellån
116
Övrigt
942

33

22

3 346
120
–191

1 298
13
–207

4 846

3 308

1 126

416

–211

72

70
1 251

67
954

10
137

Poster som minskar årets resultat:
Pensioner
Aktivering av räntekostnader
netto efter avskrivning
Uppskjutna skatter

1 737

810

219

3 109

2 498

907

Nettoökning av årets resultat
Årets resultat enligt
koncernresultaträkningen

12 130

13 041 11 941

Ungefärligt resultat enligt US GAAP

15 239

15 539 12 848

Vinst per aktie enligt
koncernresultaträkning
efter full konvertering
Ungefärlig vinst per aktie enligt
US GAAP efter full konvertering

6,66

6,08

7,68

7,87

6,53

(H) Orealiserade vinster och förluster på investeringar
tillgängliga för försäljning

Enligt svenska redovisningsprinciper värderas investeringar
enligt lägsta värdets princip. Enligt fas  ”Accounting
for Certain Investments in Debt and Equity Securities”
skall investeringar vilka är noterade och tillgängliga för
försäljning marknadsvärderas. Orealiserade vinster och förluster redovisas som övrig comprehensive income.

1998

1997

10 744
-

7 398
-

885

674

273
–488

339
–305

24 109

11 414

8 106

372
566
6 731

434
682
3 092

425
803
2 138

7 669

4 208

3 366

16 440

7 206

4 740

Ökningar
Aktivering av utvecklingskostnader för mjukvara
avseende försäljning
13 193
avseende internt bruk
1 311
Orealiserade vinster och förluster på
investeringar tillgängliga för försäljning 8 527
Pensioner
422
Aktivering av räntekostnader netto
efter ackumulerade avskrivningar
202
Övrigt
454

Minskningar
Uppskrivningar av tillgångar
Kapitalrabatt på konvertibellån
Uppskjutna skatter

Nettojustering av eget kapital
Eget kapital enligt
koncernens balansräkning
Ungefärligt eget kapital
enligt US GAAP

69 176

63 112 52 624

85 616

70 318 57 364

JUSTERING AV VISSA POSTER
I BALANSRÄKNINGEN ENLIGT US GAAP

MSEK
6,17

1999

Immateriella
anläggningstillgångar
Materiella
anläggningstillgångar
Aktier och andelar
Övriga fordringar
Minoritetens andel
av eget kapital
Avsättningar
Konvertibla förlagslån
Andra kortfristiga skulder

Enligt koncernens
Enligt
balansräkning
US GAAP
Dec 31 Dec 31 Dec 31 Dec 31
1999
1998
1999
1998
10 548

6 354 24 828 17 098

24 719
1 751
31 227

22 516 24 544 22 256
1 438 10 278
1 438
22 589 33 133 23 745

2 182
22 552
5 453
41 302

2 051 2 177
2 021
22 284 30 489 25 646
6 241 6 019
6 923
31 725 40 902 32 143

Avsättningar inkluderar skatteeffekten av ej utdelad vinst i intresseföretag.

(I) Comprehensive income

Koncernens har redovisat comprehensive income enligt fas
 ”Reporting Comprehensive Income”. Comprehensive
income inkluderar alla förändringar i eget kapital som ej
avser kapitaltransaktioner med ägarna.
COMPREHENSIVE INCOME

Ungefärligt resultat
enligt US GAAP

1999
15 239

Övrig comprehensive income:
Omräkningsdifferenser
–2 442
Omräkningsdifferenser
för sålda/likviderade bolag
1
Säkringsredovisningar
för investeringar
53
Orealiserade vinster och förluster på
investeringar tillgängliga för försäljning 8 527
Pensionsskulder (minimum liability)
–47
Uppskjuten skatt
–2 403
Total övrig comprehensive income
Beräknad comprehensive
income enligt US GAAP

3 689
18 928

1998

1997

15 539 12 848

732

904

94

–30

–107

–86

30

24

749

812

16 288 13 660

Koncernen tillämpar i stort fas  vid upprättandet av
kassaflödesanalys.
Enligt fas  skall kassa, bank och kortfristiga placeringar med förfallotider endast inom  månader i stället för
inom ett år inräknas i likvida medel enligt us gaap. För
koncernen skulle detta innebära följande justeringar:
Koncernen, MSEK

1999

Kortfristiga placeringar, kassa
och bank i balansräkningen 29 008
Avgår: poster med löptider
på 4–12 månader
–9 731
Likvida medel
enligt US GAAP
19 277

1998

1997

1996

18 233 29 127 19 060
–5 978 –15 004

–8 396

12 255 14 123 10 664
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Taxeringsvärden
(svenska koncernföretag)
Moderbolaget
1999
1998

Koncernen
1999
1998
Mark och markanläggningar
Byggnader

385
2 656

26

41
162

383
2 557

244
1 538

Vissa uppgifter
om moderbolaget

Moderbolagets fakturering uppgick till   ( )
msek, varav  procent () avsåg export.  procent ()
av faktureringen från moderbolaget avsåg koncernföretag
och av moderbolagets totala inköp av varor och tjänster
kom  procent () från sådana bolag.
Lån om sammanlagt  msek har lämnats till  anställda för förvärv av andelar i LM Ericssons Allemansfond.
Moderbolaget har gått i borgen med  msek till säkerhet för lån upptagna av anställda för anskaffning av bostäder och personbilar.
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Medelantal anställda, löner och
ersättningar  och 

Medelantal anställda
KONCERNEN

1999
Män Kvinnor

Totalt

1998
Män Kvinnor

Totalt

Europa, Mellanöstern, Afrika

51 716

20 196

71 912

52 365

19 661

72 026

USA och Kanada

8 189

3 985

12 174

6 421

3 533

9 954

Latinamerika

6 571

2 054

8 625

6 279

1 837

8 116

Asien och Oceanien

7 826

4 429

12 255

7 303

4 086

11 389

74 302

30 664 104 966

72 368

29 117 101 485

Varav Sverige

30 254

12 939

43 193

28 907

12 647

41 554

Varav EU

47 368

18 868

66 236

48 260

18 446

66 706

MODERBOLAGET

Europa,
Mellanöstern, Afrika

1999
Män Kvinnor

Totalt

1998
Män Kvinnor

Totalt

3 232

1 345

4 577

4 571

1 958

6 529

USA och Kanada

-

-

-

-

-

-

Latinamerika

5

1

6

-

-

-

Asien och Oceanien

-

-

-

-

-

-

3 237

1 346

4 583

4 571

1 958

6 529

Varav Sverige

2 670

1 269

3 939

4 018

1 892

5 910

Varav EU

2 670

1 269

3 939

4 018

1 892

5 910

Löner och andra ersättningar och sociala kostnader
Koncernen
1999
1998
Löner och andra ersättningar 37 068
Sociala kostnader
11 305
Varav pensionskostnader
2 151

32 226
10 952
2 605

Moderbolaget
1999
1998
1 997
1 131
522

2 254
1 331
722

Löner och andra ersättningar per geografiskt område
Moderbolaget
1999
1998

Koncernen
1999
1998
Europa, Mellanöstern, Afrika
USA och Kanada
Latinamerika
Asien och Oceanien

25 998
6 360
1 816
2 894

23 627
4 806
1 642
2 151

1 996
1
-

2 254
-

Varav Sverige
Varav EU

37 068
14 308
24 415

32 226
13 301
22 380

1 997
1 855
1 855

2 254
2 153
2 153

Styrelse, verkställande direktör
och vice verkställande direktörer
(varav tantiem och dylikt)

60
(6)

50
(12 )

Löner och ersättningar betalda i utländsk valuta har omräknats till svenska kronor enligt medelkurs för året.
Optionsprogram har inrättats som en kompletterande
del av belöningssystemet för nyckelpersoner:

Plan Typ

Kan utnyttjas

Berört
antal
anställda

1999

500

1998

0,7 miljoner
7-åriga köpoptioner
utfärdade av
3:e man

1999

7-åriga köpoptioner
utfärdade av Ericsson
(antalet ännu ej fastställt)

I tre poster (30/40/30%)
3, 4 resp 5 år
efter tilldelning till år 7

2 000

2000

12,6 miljoner 7-åriga
köpoptioner utfärdade
av Ericsson

I tre poster, 1/3 per år
1, 2 resp 3 år
efter tilldelning till år 7

8 000

Optionerna enligt  års program tilldelades under .
Tilldelning av optioner enligt programmet för  kommer att ske efter den  mars år  och tilldelning för
-programmet ägde rum den  januari år .
Programmet för  planeras bli hedgat genom ett swapavtal. Programmet för år  är hedgat genom utfärdande
av teckningsoptioner i Ericssonaktier, vilka om de utnyttas
till fullo medför en utspädning av vinst per aktie om ,
procent.
Förmåner till personer i bolagets verkställande ledning

Till styrelsens ordförande har under året utgått ett arvode
av    sek, vilket fastställts av styrelsen inom ramen
för den av bolagsstämman fastställda arvodessumman.
Styrelseledamöter och suppleanter som är anställda i
koncernen har inte erhållit ersättningar eller förmåner utöver dem som är förenade med anställningen, dock att
ersättning har utgått till var och en av arbetstagarrepresentanterna med  sek för varje sammanträde.
Värdet av förmåner tillkommande nuvarande koncernchefen i denna hans egenskap uppgår för  till
   sek, för vilket belopp avsättning skett. Därtill
har koncernchefen erhållit bonus uppgående till  
sek intjänad , när han var verkställande direktör.
Lön och värdet av förmåner utgivna till bolagets nuvarande verkställande direktör har under året uppgått till
   sek. Avsättning har också skett för bonus för
 med   sek.
Lön och värdet av förmåner till bolagets förre verkställande direktör har under  uppgått till    sek,
varav    utgör lön, bilförmån m m och    sek
utgör bonus intjänad under . Därutöver har bolaget
under  haft en pensionskostnad för förre vd uppgående
till    sek. Han får enligt överenskommelse dessut-

75
om lön till och med  juli  uppgående till sammanlagt
   sek.
För personer ingående i bolagets ledning, inklusive
verkställande direktören, tillämpas i fråga om avgångsvederlag och pension följande regler:
Avgångsvederlag utbetalas inte om den anställde slutar
på egen begäran. Detsamma gäller om den anställde får
lämna anställningen på grund av grovt åsidosättande av
åligganden. Med uppsägning från bolagets sida jämställes
uppsägning från den anställde vid sådana väsentliga strukturella förändringar eller andra händelser som på ett avgörande sätt påverkar arbetsinnehållet eller förutsättningarna
för respektive befattning. Vid anställningens upphörande
utbetalas normalt ett avgångsvederlag uppgående till högst
två årslöner. Om den anställde fyllt  år utbetalas i vissa
fall – beroende på ålder – – procent av avgångslönen
fram till  år. Sistnämnda ersättning utbetalas löpande
under den period den avser och upphör alltså vid  års
ålder.
Grundtryggheten i pensionsarrangemangen för personer
i bolagets ledning utgörs av anslutningen till itp-planen
eller motsvarande.
Pensionen är premiebaserad. För lönedelar över  basbelopp betalar företaget till en kapitalförsäkring ett belopp
som är relaterat till såväl befattningshavarens ålder som
lönen med tillägg av schabloniserad bonus. Största antalet
personer i bolagets ledning omfattas av detta system.
För övriga personer i bolagets ledning gäller såsom
beskrivits i tidigare årsredovisningar följande principer.

För tiden från  års ålder gäller de förmåner som utgår
enligt den så kallade itp-planen med komplettering för
lönedelar och bonus utöver itp. Därutöver har den anställde rätt att avgå med pension tidigast från den tidpunkt
den anställde fyller  år, varefter pension baseras på den
vid pensioneringen gällande pensionsgrundande lönen och
utgår med – procent därav. Denna pension utgår,
under vissa förutsättningar, likaså om rätt till avgångsvederlag föreligger vid uppnådda  år.
Under året bokförda kostnader för pensioner till tidigare och nuvarande verkställande direktörer jämte åtta nuvarande och tidigare två vice verkställande direktörer uppgår
till , msek.
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Ersättning till bolagets revisorer
PricewaterhouseCoopers KPMG Övriga

Ersättning för revision
Ersättning för konsultverksamhet

Totalt

7 145

42 875

101 183 17 679

-

-

133 078 21 514

-

-

31 895

3 835

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (org
nr -)
Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och
bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning i Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) för år
. Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt
ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i
Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel.
En revision innefattar att granska ett urval av underlagen
för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i

årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag
för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även
granskat om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören på annat sätt har handlat i strid med
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för
våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en
rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och
ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Vi tillstyrker att bolagsstämman faställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm, den  januari 
Carl-Eric Bohlin
Auktoriserad revisor
PricewaterhouseCoopers

Olof Herolf
Auktoriserad revisor
PricewaterhouseCoopers

Thomas Thiel
Auktoriserad revisor
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TIOÅRSÖVERSIKT

1999

1998

1997

1996

1995

Årsresultat
Fakturering
Rörelsemarginal 1)
Finansnetto
Resultat före skatter 1)

215 403
17 590
–698
16 386

184 438
19 273
–237
18 210

167 740
18 757
48
17 218

124 266
10 758
412
10 152

98 780
8 164
58
7 615

Ställning vid årets slut
Balansomslutning 1)
Rörelsekapital
Sysselsatt kapital
Materiella anläggningstillgångar
Eget kapital 1)
– dito efter full konvertering 1)
Räntebärande avsättningar och skulder

202 628
66 037
116 378
24 719
69 176
75 159
45 020

167 456
52 978
92 637
22 516
63 112
69 353
27 474

147 440
53 095
80 165
19 225
52 624
59 490
23 146

112 152
36 180
61 411
17 754
40 456
42 269
17 545

90 832
29 394
51 566
15 521
34 263
36 353
15 554

6,17
7,68

6,66
7,87

6,08
6,53

3,64
4,08

2,92
3,56

38
2,00 *

35
2,00

30
1,75

22
1,25

20
0,88

1 954 291

1 950 225

1 938 742

1 919 084

1 769 384

9 085
6 532

8 965
5 545

7 237
5 422

7 188
4 216

6 457
3 614

28 330
13,2

25 189
13,7

20 906
12,5

17 467
14,1

15 093
15,3

18,3
19,0
35,2
0,6
1,6

22,5
24,9
38,9
0,4
1,6

25,7
29,9
38,7
0,4
1,7

19,0
22,4
39,1
0,4
1,5

18,9
20,7
39,6
0,4
1,6

83 976

78 990

77 499

63 401

48 401

103 290
44 040

103 667
44 979

100 774
45 360

93 949
43 896

84 513
42 022

MSEK

Andra uppgifter
Vinst per aktie, SEK 1) 3) 4) 5)
– dito enligt US GAAP 2) 3) 5)
Eget kapital per aktie efter full
konvertering, SEK 1) 3) 5)
Utdelning per aktie, SEK 3) 5)
Utestående aktier
– medeltal (tusental) 3) 5)
Investeringar i materiella
anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan
Forskning och utveckling
– kostnader
– i procent av faktureringen
Nyckeltal
Avkastning på eget kapital, procent 1)
Avkastning på sysselsatt kapital, procent 1)
Soliditet, procent 1)
Skuldsättningsgrad 1)
Balanslikviditet
Statistiska uppgifter, årets slut
Orderbestånd
Antal anställda
– Totalt
– Sverige

* 1999 styrelsens förslag.

Rörelsekapital

1) Åren 1991–1992 omarbetade m h t ändrade redovisnings-

Omsättningstillgångar minus kortfristiga icke räntebärande avsättningar och skulder.

principer.
2) Fr o m 1991 är justeringar gjorda p g a införande fr o m 1993
av FAS106, Employers’ Accounting for Postretirement
Benefits Other Than Pensions och FAS109, Accounting for
Income Taxes.

Sysselsatt kapital

Sysselsatt kapital består av summa tillgångar i
balansräkningen minskat med icke räntebärande
avsättningar och skulder.

3) 1990–1994 omarbetade m h t nyemission och aktiesplit 4:1.
4) 1990–1995 omarbetad m h t s k fondemissionseffekt av
1995 års nyemission.
5) Åren 1990–1997 omarbetade m h t fondemission 1:1.

Vinst per aktie

Vinst per aktie är beräknad på medelantalet aktier
per år efter full konvertering av utestående konvertibla förlagsbevis samt efter beaktande av ev fondemissionseffekt av nyemission, dvs utspädning till
följd av förmånlig nyemissionskurs.

77
1994

1993

1992

1991

1990

82 554
6 553
–386
5 610

62 954
3 530
8
3 108

47 020
1 754
–204
1 241

45 793
2 282
–189
1 595

45 702
5 694
–163
4 855

Årsresultat
Fakturering
Rörelsemarginal 1)
Finansnetto
Resultat före skatter 1)

72 999
20 899
41 611
13 678
23 302
25 519
16 522

67 490
20 869
40 168
12 363
21 305
23 512
16 868

56 637
20 063
35 842
11 093
17 720
18 349
16 321

50 080
17 497
31 539
10 477
17 050
17 690
12 913

47 167
16 965
27 906
9 058
16 753
17 398
9 366

Ställning vid årets slut
Balansomslutning 1)
Rörelsekapital
Sysselsatt kapital
Materiella anläggningstillgångar
Eget kapital 1)
– dito efter full konvertering 1)
Räntebärande avsättningar och skulder

2,15
2,65

1,54
1,86

0,28
0,76

0,52
0,91

1,71
1,98

15
0,69

13
0,57

11
0,44

10
0,44

10
0,44

1 737 530

1 716 272

1 648 528

1 646 992

1 642 976

5 137
3 004

3 805
2 651

3 847
2 193

3 583
1 863

3 448
1 572

13 407
16,2

10 924
17,4

7 377
15,7

7 054
15,4

4 901
10,7

17,7
18,2
34,4
0,7
1,5

14,5
12,9
34,5
0,7
1,6

2,8
9,6
34,5
0,8
1,6

5,3
12,0
38,1
0,7
1,7

20,4
25,9
39,3
0,5
1,7

45 671

45 296

38 050

28 777

30 415

76 144
36 984

69 597
31 796

66 232
29 979

71 247
31 244

70 238
30 817

Årets resultat enligt koncernens resultaträkning
justeras med återläggning av ränta på utestående
konvertibler netto efter skatt.
Beträffande vinst per aktie beräknad enligt amerikanska redovisningsprinciper, se not .

MSEK

Andra uppgifter
Vinst per aktie, SEK 1) 3) 4) 5)
– dito enligt U.S. GAAP 2) 3) 5)
Eget kapital per aktie efter full
konvertering, SEK 1) 3) 5)
Utdelning per aktie, SEK 3) 5)
Utestående aktier
– medeltal (tusental) 3) 5)
Investeringar i materiella
anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan
Forskning och utveckling
– kostnader
– i procent av faktureringen
Nyckeltal
Avkastning på eget kapital, procent 1)
Avkastning på sysselsatt kapital, procent 1)
Soliditet, procent 1)
Skuldsättningsgrad 1)
Balanslikviditet
Statistiska uppgifter, årets slut
Orderbestånd
Antal anställda
– Totalt
– Sverige

av genomsnittligt (baserat på beloppen vid årets
början och slut) sysselsatt kapital.
Soliditet

Summan av eget kapital och minoritetens andel i
eget kapital i procent av balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital

Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital (baserat på beloppen vid årets början och slut).
År  har justerats för ökning på grund av reduktion av skattesats, tillämpad vid beräkning av egen
kapitaldel i periodiseringsdifferenser.

Skuldsättningsgrad

Summa räntebärande avsättningar och skulder dividerad med summan av eget kapital och minoritetens
andel av eget kapital.
Balanslikviditet

Avkastning på sysselsatt kapital

Rörelsemarginal plus finansiella intäkter i procent

Omsättningstillgångar dividerade med summan av
kortfristiga avsättningar och skulder.
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LARS RAMQVIST

KURT HELLSTRÖM

SVERKER MARTIN-LÖF

MONICA BERGSTRÖM

Född 1938.
Ordförande och (från och
med 7 juli) koncernchef.
Fil dr. Tekn dr h c.
Fil dr h c.
Ordförande i Skandia och
Volvo. Styrelseledamot i
AstraZeneca och SCA.
Ledamot av Kungliga
Vetenskapsakademien och
Ingenjörsvetenskapsakademien samt medlem
av European Round Table
of Industrialists.
Ledamot sedan 1990.
Aktieinnehav i Ericsson:
7 548 B-aktier.
Konvertibler:
1997/2003: 145 347**.

Född 1943.
VD (från och med 7 juli).
Aktieinnehav i Ericsson:
5 000 B-aktier.
Konvertibler:
1997/2003: 145 347**.
Köpoptioner: 5 187.

Född 1943.
VD och koncernchef i
SCA. Styrelseledamot i
Industriförbundet och
Skogsindustriförbundet.
Ledamot sedan 1991.
Aktieinnehav i Ericsson:
2 000 B-aktier.

Född 1961.
Arbetstagarledamot.
Ledamot sedan 1998.
Konvertibler:
1997/2003: 75 520**.

GÖRAN ENGSTRÖM

Född 1948.
Arbetstagarledamot.
Ledamot sedan 1994.
Aktieinnehav i Ericsson:
1 320 B-aktier.
Konvertibler:
1993/2000: 6 250*
1997/2003: 99 120**.

LARS-ERIC PETERSSON

Född 1946.
Arbetstagarledamot.
Ledamot sedan 1994.
Konvertibler:
1997/2003: 75 520**.

Född 1950.
VD och koncernchef i
Skandia. Styrelseordförande i Högskoleverket,
Försäkringsförbundet och
Tjänsteförbundet. Styrelseledamot i Pohjola, SAF
och Industriförbundet.
Ledamot sedan 1996.
Aktieinnehav i Ericsson:
1 000 B-aktier.
(Lars-Eric Petersson
avgick ur styrelsen i januari
2000.)

GÖRAN LINDAHL

CLAS REUTERSKIÖLD

Född 1945.
Tekn dr h c.
VD och koncernchef i
ABB Ltd. Styrelseledamot i
DuPont. Medlem av
Salomon Smith Barney
International Advisory
Board.
Ledamot sedan 1999.

Född 1939.
VD och koncernchef i
Industrivärden. Styrelseledamot i Handelsbanken,
SCA, Sandvik och
Skanska.
Ledamot sedan 1994.
Aktieinnehav i Ericsson:
10 000 B-aktier.

MARCUS WALLENBERG

PER LINDH

PETER SUTHERLAND

Född 1956.
Vice ordförande.
VD i Investor. Vice ordförande i Saab. Styrelseledamot i Astra, AstraZeneca, Investor, Scania,
SEB, Stora Enso, Volvo
samt Knut och Alice
Wallenbergs Stiftelse.
Ledamot sedan 1996.
Aktieinnehav i Ericsson:
88 000 B-aktier.

Född 1957.
Arbetstagarledamot.
Ledamot sedan 1994.

Född 1946.
Dr h c. Styrelseordförande
i Goldman Sachs International, Co-Chairman i
BP Amoco. Styrelseledamot i Investor, ABB Ltd
och stiftelsen World
Economic Forum.
Ledamot sedan 1996.

TOM HEDELIUS

Född 1939.
Vice ordförande.
Ekon dr h c. Styrelseordförande i Handelsbanken,
Bergman & Beving,
Svenska Le Carbone och
Anders Sandrews stiftelse.
Vice ordförande Industrivärden. Styrelseledamot i
Volvo och SCA. Ledamot
av SAS representantskap.
Ledamot sedan 1991.
Aktieinnehav i Ericsson:
18 154 B-aktier.

JAN HEDLUND

CHRISTER BINNING

Född 1946.
Arbetstagarledamot.
Ledamot sedan 1994.
Konvertibler:
1993/2000: 750*
1997/2003: 145 347**.
CHRISTER ÅKERLIND

Född 1950.
Arbetstagarledamot.
Ledamot sedan 1994.
Aktieinnehav i Ericsson:
88 B-aktier.
Konvertibler:
1997/2003: 145 347**.

,

CARL-ERIC BOHLIN

Auktoriserad revisor,
PricewaterhouseCoopers.
OLOF HEROLF

Auktoriserad revisor,
PricewaterhouseCoopers.
THOMAS THIEL

Auktoriserad revisor.

,

BO HJALMARSSON

Auktoriserad revisor,
PricewaterhouseCoopers.
JEANETTE SKOGLUND

Auktoriserad revisor, PricewaterhouseCoopers.
STEFAN HOLMSTRÖM

Auktoriserad revisor.

* Konverteringskurs: 36:10 SEK
** Konverteringskurs:

236 SEK
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Lars-Eric Petersson

Clas Reuterskiöld

Monica Bergström

Göran Lindahl

Peter Sutherland
Christer Åkerlind

Jan Hedlund
Göran Engström

Christer Binning

Sverker Martin-Löf

Per Lindh

Tom Hedelius

Lars
Ramqvist

Kurt
Hellström

Marcus Wallenberg

80
ERICSSONS LEDNING

MATS DAHLIN

Vice VD, chef för koncernfunktion Finans.
Född 1948. Civilekonom
med MBA från Lunds
Universitet. Började på
Ericsson 1982. Affärsområdescontroller i Ericsson
Information Systems. Vice
VD, Finans och Ekonomi,
för affärsområdet Mobile
Systems. Vice VD, controller, för affärssegmentet
Nätoperatörer/Tjänsteleverantörer.
Aktieinnehav i Ericsson:
44 000 B-aktier
Köpoptioner: 1 618

Vice VD, chef för affärssegmentet Nätoperatörer/
Tjänsteleverantörer.
Född 1954. Civilekonom
och ingenjör. Började på
Ericsson 1980. Chefspositioner vid lokalbolagen i
USA och Kanada. Regionchefsposter för Asien och
Oceanien inom mobila
verksamheten. Marknadschef för de amerikanska
marknaderna och PCSverksamheten. Vice VD i
Ericsson Radio Systems
och chef för affärsenheten
för GSM 1997.
Aktieinnehav i Ericsson:
2 000 B-aktier
Köpoptioner: 2 593

HAIJO PIETERSMA

JOHAN SIBERG

KJELL SÖRME

Vice VD, chef för affärssegmentet Företagslösningar.
Född 1953. Holländsk
nationalitet. Civilingenjör.
Har arbetat inom Ericsson
sedan 1978 i olika
befattningar i Sverige och
Holland. VD för lokala
bolaget i Holland 1994.
Konvertibler:
1997/2003: 145 347**
Köpoptioner: 3 527

Vice VD, chef för affärssegmentet Konsumentprodukter.
Född 1944. Civilingenjör
och civilekonom. Började
på Ericsson 1970.
Produktionschef inom
dåvarande affärsområdet
Publik Telekommunikation,
ansvarig för telekometableringen i USA. Chef
för koncernens produktförsörjning. Sedan 1994
ansvarig för Mobiltelefoner
och Terminaler.
Aktieinnehav i Ericsson:
15 000 B-aktier
Konvertibler:
1997/2003: 145 347**
Köpoptioner: 4 150

Vice VD, marknadsområdeschef för Asien och
Oceanien.
Född 1939. Fil kand.
Började på Ericsson 1966.
Ansvarig för produktledning och chef för systemdesign inom dåvarande
affärsområdet Publik
Telekommunikation. Chef
för Publik Telekommunikation för Ericsson i USA.
Teknisk chef, Ericsson
Telecom. VD för Ericsson
Australia 1990–1999.
Aktieinnehav i Ericsson:
31 398 B-aktier
Konvertibler:
1997/2003: 145 347**
Köpoptioner: 4 547

STEN FORNELL

BO DIMERT

Vice VD, marknadsområdeschef för Nordamerika.
Född 1943. Civilekonom. Arbetade för IBM
som försäljningsdirektör i
Sverige och som VD för
Digital Equipment i Sverige
innan han kom till Ericsson
1995 som ansvarig för
affärsenheten Företagsnät.
VD i Ericsson Inc i USA
1998.
Aktieinnehav i Ericsson:
4 400 B-aktier
Konvertibler:
1997/2003: 145 347**
Köpoptioner: 2 910

KURT HELLSTRÖM

SVEN-CHRISTER
NILSSON

VD och koncernchef till
och med 6 juli.
CARL WILHELM ROS

Förste vice VD, chef för
koncernfunktion Finans
till och med 30 juni.

Verkställande direktör.
Född 1943. Civilingenjör
(KTH) och Master-examen
från Handelshögskolan.
Kom till Ericsson 1984.
Har innehaft flera chefsbefattningar inom mobiltelefoni med fokus på marknadsföring och försäljning.
Blev 1990 chef för
affärsområdet Mobilsystem. Vice VD, marknadsområdeschef för Asien och
Oceanien under 1999.
Aktieinnehav i Ericsson:
5 000 B-aktier.
Konvertibler:
1997/2003: 145 347**
Köpoptioner: 5 187
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TORBJÖRN NILSSON

BENGT A FORSSBERG

Vice VD, marknadsområdeschef för Latinamerika.
Född 1937. Ingenjör i
telekommunikation.
Började på Ericsson 1960.
Olika internationella
ledande befattningar i
Portugal, Egypten,
Saudiarabien, Malaysia
och Storbritannien. Utsågs
1996 till marknadschef i
koncernen.
Aktieinnehav i Ericsson:
1 000 B-aktier
Konvertibler:
1997/2003: 145 347**
Köpoptioner: 2 801

BJÖRN BOSTRÖM

Direktör, chef för koncernfunktion Produktförsörjning
och Informationsteknologi.
Född 1947. Civilingenjör.
Började på Ericsson
1970. Olika positioner i
Sverige, Mexiko och Irland.
Utsågs 1989 till ansvarig
för produktion inom Mobilsystem.
Aktieinnehav i Ericsson:
300 B-aktier
Konvertibler:
1997/2003 145 347**
Köpoptioner: 1 660

Direktör, chef för koncernfunktion Marknadsföring
och Strategisk affärsutveckling.
Född 1953. Civilekonom
och civilingenjör.
Kom till Ericsson 1978.
Marknadsföringschef i
USA. Chef för produktledning inom koncernen.
Chef för strategisk affärsutveckling inom Mobilsystem 1992.
Aktieinnehav i Ericsson:
5 510 B-aktier
Konvertibler:
1993/2000 8 950*
1997/2003 145 347**
Köpoptioner: 1 660

BRITT REIGO

JAN WÄREBY

LARS A STÅLBERG

JAN UDDENFELDT

Vice VD, marknadsområdeschef för Europa,
Mellanöstern och Afrika.
Född 1956. Civilingenjör.
Anställd i Ericsson sedan
1980. Började inom
transportnät. Olika ledande
befattningar inom Mobilsystem, bl a Vice VD,
Försäljning och marknad i
Ericsson Radio Systems,
USA, och chef för affärsenheten American
Standard inom Ericsson
Radio Systems, 1998.
Aktieinnehav i Ericsson:
1 940 B-aktier
Konvertibler:
1997/2003: 145 347**
Köpoptioner: 2 481

Direktör, chef för koncernfunktion Kommunikation.
Född 1940. Civilekonom. Började på Ericsson
1989 efter en lång karriär
inom den svenska
utrikesförvaltningen, där
han innehade flera
diplomatiska befattningar.
Direktör inom koncernfunktion Marknad.
Informationsdirektör sedan
1996.
Konvertibler:
1997/2003: 145 347**
Köpoptioner: 2 178

Direktör, chef för koncernfunktion Teknik.
Född 1950. Tekn dr. Tekn
dr h c. Anställdes på
Ericsson 1978. Har sedan
1985 haft chefspositioner
inom Mobilsystems forsknings- och utvecklingsverksamhet. Utsågs 1990 till
teknisk direktör på Ericsson
Radio Systems och chef för
den världsomspännande
FoU-verksamheten inom
Mobilsystem.
Aktieinnehav i Ericsson:
208 B-aktier
Konvertibler:
1993/2000: 2 400*
1997/2003: 145 347**
Köpoptioner: 1 867

Direktör, chef för koncernfunktion Personal och
Organisation.
Född 1943. Fil kand.
Kom till Ericsson 1988
som direktör för Personal
och Organisation. Hade då
arbetat för bl a SAS som
chef för Inflight Service,
SSAB som administrativ
direktör och SPP som
personaldirektör. Arbetade
1995 i Kina med att bygga
upp lokalbolagets
organisation.
Aktieinnehav i Ericsson:
3 000 B-aktier
Konvertibler:
1997/2003: 145 347**
Köpoptioner: 3 112

 

STEPHAN ALMQVIST

Direktör, Revision och
Säkerhet.
Konvertibler:
1997/2003: 145 347**
Köpoptioner: 1 563
CARL OLOF
BLOMQVIST

Direktör, Juridik
VIDAR MOHAMMAR

Direktör, Finans
Konvertibler:
1997/2003: 145 347**
Köpoptioner: 606

* Konverteringskurs:
36,10 SEK
** Konverteringskurs:
236 SEK
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  är skriven för en bred
grupp läsare, företrädesvis utan fackkunskaper. Förklaringar av detta slag
kan dock ej bli fullständiga.

 (Asymetrical Digital Subscriber Line)
En metod att öka överföringshastigheten på kopparkabel. adsl medger att kapaciteten delas i en
kanal med högre hastighet till abonnenten, för
exempelvis videoöverföring, och en kanal med
avsevärt lägre hastighet i andra riktningen.


En teknik som ger gsm och tdma en gemensam
utveckling för att kunna hantera tjänster för
tredje generationen. edge är skapat för att kunna sända stora datamängder i hög hastighet, 
kilobit per sekund i mobila tillämpningar.

 (Advanced Mobile Phone System)
Den ursprungligen amerikanska standardspecifikationen för analoga system. Används främst i
Nordamerika, Latinamerika, Australien samt
delar av Ryssland och Asien.


Operativsystem för mobila terminaler, utvecklat
av Symbian (Ericssons samarbetsbolag med bland
andra Matsushita, Motorola, Nokia och Psion).

 (Asynchronous Transfer Mode)
En teknik för bredbandsöverföring som kan hantera tal, data och videoöverföring av telesignaler i
stora mängder. atm innebär förutom hög kapacitet i signalöverföringen också ett högt mått av
flexibilitet, bland annat genom att abonnenten
själv kan anpassa kapaciteten hos en uppkopplad
förbindelse till det aktuella behovet.
 (Application Service Provisioning)
En teknik som gör det möjligt för användaren att
ladda ner programvara över Internet istället för att
köpa den över disk – mot en fastställd ersättning.

En öppen arkitektur, Ericssons kommunikationsplattform. System för datorstyrda digitala växlar,
som utgör knutpunkter i de stora publika telenäten.
Grunden för Ericssons fasta och mobila system.
Bluetooth
En radioteknik, utvecklad av Ericsson och andra
företag, uppbyggd kring ett nytt chip som trådlöst kan överföra data mellan telefoner och datorer med mera.
 (Code Division Multiple Access)
En teknik för digital överföring av radiosignaler
mellan exempelvis en mobiltelefon och radiobasstation. I cdma delas en frekvens upp i ett antal
koder (se också is-).
MP3-spelare, baserad på
trevoltsplattformen, fästes på
mobiltelefonen.

digital mobiltelefoni, som utnyttjas främst i
Nordamerika, Latinamerika, Australien samt
delar av Ryssland och Asien. Numera kallad
tdma (se också tdma och is-).

- (Digital Advanced Mobile Phone System)
Tidigare benämning på amerikansk standard för

 (General Packet Radio Service)
En paketkopplad teknik som på trådlös väg och
med hög hastighet,  kilobit per sekund, möjliggör trådlös Internet och annan datakommunikation.
 (Global System for Mobile Communications)
Utvecklades ursprungligen som en pan-europeisk
standard för digital mobiltelefoni, men har blivit
världens mest spridda mobilsystem. Används på
frekvenserna  MHz,   MHz (i Europa,
Asien och Australien) samt   MHz (i Nordamerika och Latinamerika).
- (International Mobile
Telecommunications)
Den standard som itu fastlagt för tredje generationens mobiltelefoni. Är egentligen en familj av
fem olika specifikationer för radiogränssnittet i
denna nya systemgeneration.
 (Internet Protocol)
En protokollstandard, som innehåller nätadresser
och används för att skicka meddelanden mellan
de olika näten på Internet.
-
En digital mobiltelestandard, som baseras på
cdma-teknologi (se även cdma).
-
En digital mobiltelestandard, som baseras på
tdma-teknologi (se även tdma och d-amps).
 (Internet Service Provider)
Ett företag som specialiserat sig på att erbjuda
slutanvändarna åtkomst till Internet. Har i regel
inte något eget kommunikationsnät utan fungerar bara som en länk mellan användaren och nätoperatörerna.
 (International Telecommunications Union)
Ett fn-organ för telekommunikationsfrågor.
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 (Synchronous Digital Hierarchy)
En standard för digital signalöverföring i transportnät.
 (Third-generation Partnership Project)
Ett globalt samarbetsprojekt där regionala standardiseringsorgan i Europa, Japan, Sydkorea och
USA som grundare samordnar wcdma-frågor
(se även wcdma).
 (Time Division Multiple Access)
En teknik för digital överföring av radiosignaler
mellan exempelvis en mobiltelefon och radiobasstation. I tdma delas frekvensbandet upp i ett
antal kanaler som i sin tur spaltas upp i korta
tidsenheter på ett sådant sätt att flera samtal kan
dela på en kanal utan att störa varandra. tdma
är också namnet på en digital teknik som baseras
på standarden is-. tdma är numera benämningen på det som tidigare kallades d-amps
(se även is- och d-amps).

Cordless Phone 260, trådlös DECT-telefon med inbyggd högtalare och
digital telefonsvarare.

 (Local Area Network)
Mindre datanät som byggts på en begränsad yta,
till exempel i en byggnad eller en grupp av
fastigheter.
 (Local Multipoint Distribution System)
Amerikansk standard för höghastighetsöverföring av tal och data med hjälp av så kallade
punkt-till-multipunkt lösningar. Används för
att trådlöst arrangera bredbandstrafik till småoch medelstora företag eller bostadshus.
 (Private Branch Exchange)
Ett växelsystem som kan hantera interna och
externa samtal för företag eller organisationer.
 (Personal Communications Services)
Samlingsbegrepp för amerikanska mobiltjänster
på frekvensbandet   MHz.
 (Personal Digital Cellular)
En japansk standard för digital mobiltelefoni på
frekvensbanden  och   MHz.
Router
En enhet som styr förbindelserna mellan olika
nät. En router identifierar adresserna på de data
som passerar, bestämmer vilken väg överföringen ska gå och samlar ihop datamängder i olika så
kallade paket som sedan skickas vidare.

 (Universal Mobile Telecommunications
System)
Namn för tredje generationens mobilstandard i
Europa, standardiserat av etsi.
VoIP (Voice Over ip)
En teknik för att skicka vanliga telefonsamtal på
paketkopplad väg över Internet. Kallas också iptelefoni.
 (Wireless Application Protocol)
Ett licensfritt protokoll för trådlös kommunikation, som gör det möjligt att skapa avancerade
mobila teletjänster och att använda Internetsidor från en mobiltelefon. wap är en de factostandard, som stöds av ett stort antal leverantörer.
 (Wideband Code Division Multiple
Access)
Den teknik för bredbandig digital radiokommunikation för exempelvis Internet, multimedia,
video och andra kapacitetskrävande tillämpningar, som bland andra Ericsson utvecklat och som
valts som teknik för tredje generationens mobilsystem i Europa, Japan och USA. Tekniken är
dessutom det huvudalternativ som diskuteras i
övriga delar av världen, framför allt i Asien.
 (Wavelength Division Multiplexing)
En ny teknik som använder optiska signaler på
olika våglängder för att öka kapaciteten i fiberoptiska transportnät för att kunna hantera flera
tjänster samtidigt.
- (Wireless-Local Area Network)
Trådlös variant av lan-nät. Ger åtkomst till
lan även när användaren ej är på kontoret.
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  hålls
fredagen den  mars  kl . i
Victoriahallen, Stockholmsmässan,
Stockholm.

    
Aktieägare, som önskar deltaga i bolagsstämman,
ska vara införd i den av vpc ab förda aktieboken
senast den  mars .
Aktiägare, som genom banks notariatavdelning
eller enskild fondhandlare låtit förvaltarregistrera
sina aktier, måste tillfälligt införas i aktieboken för
att ha rätt att deltaga i stämman. Införingen måste
vara verkställd senast den  mars .

  
 
För att deltaga i bolagsstämman fordras, förutom
den ovan angivna införingen i aktieboken, att
anmälan om deltagande i stämmman görs till bolagets huvudkontor senast kl ., fredagen den
 mars .
Anmälan ska göras skriftligen under adress
Telefonaktiebolaget LM Ericsson,
Koncernfunktion Juridik,   Stockholm,
per telefon -  , -  
mellan kl . och ., per fax -  
eller per e-post: bolagsstaemma@lme.ericsson.se.

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör för att underlätta inpasseringen
vid stämman inges i förväg och vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast den  mars
.
  
I bolagsstämmans beslut om utdelning kommer
att anges den dag då aktieboken och den i anslutning till aktieboken förda förteckningen över
panthavare med flera ska avstämmas. Styrelsen och
verkställande direktören har som avstämningsdag
beslutat föreslå den  april . Beslutar bolagsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av vpc ab
den  april  till dem som på avstämningsdagen är införda i aktieboken eller i den nämnda
förteckningen.


Aktieägare, som ändrat namn, adress eller kontonummer, bör snarast anmäla förändringen till sin
förvaltare respektive vpc ab, Box ,  
Stockholm. Särskild blankett för anmälan tillhandahålles av bankerna. När det gäller adressändringar i
Sverige behöver numera särskild anmälan inte göras
till vpc, förutsatt att flyttanmälan gjorts på posten.
vpc får då automatiskt underrättelse om ändringen.
   
Delårsrapport januari–mars
 april 
 juli 

Delårsrapport januari–juni

Delårsrapport januari–september  oktober 
Bokslutsrapport 

 januari 

Årsredovisning 

mars 

Årsredovisningar och rapporter kan beställas via
Internet på adressen:
www.ericsson.se/reports, eller från:
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
  Stockholm
Telefon: -  
Information om Ericssonkoncernen finns att tillgå
på Internet:
www.ericsson.se


Karin Almqvist Liwendahl
Koncernfunktion Kommunikation
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
  Stockholm
Telefon: -  
Telefax: -  
E-post: karin.almqvist.liwendahl@lme.ericsson.se
Gary Pinkham
Ericsson Inc.
 Park Avenue, th floor
New York NY , USA
Telefon: +   
Telefax: +   
E-post: gary.pinkham@ericsson.com

