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** Proforma-siffror: Sony Ericsson Mobile Communications redovisas enligt kapitalan-

delsmetoden och ingår i ”Andelar i joint ventures och intresseföretags resultat”.
Resultatet för kvarvarande telefonverksamheter inom Ericsson redovisas under
”Övriga verksamheter”.
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Brev från koncernchefen Kurt Hellström
2001 var det mest utmanande år jag upplevt under mina 18 år i branschen. Vi upplevde en
mycket tuff marknad. Ändå visade Ericsson en imponerande inre styrka genom att agera
snabbt och kraftfullt i enlighet med sin långsiktiga vision. Vi tog kraftfulla initiativ inom
mobiltelefoner; och vi satte upp och uppnådde långtgående effektivitetsmål. Vi vände ett
negativt kassaflöde till ett positivt och vi stärkte vår ledande position inom mobila system.
Jag är mycket imponerad av mina medarbetare och deras engagemang, hängivenhet och
beslutsamhet att få Ericsson lönsamt igen.
Det var verkligen ett mycket tufft år för telekombranschen.
Mer än 500 000 arbetstillfällen gick förlorade, och alla företag
påverkades i hög grad. Under dessa förhållanden lyckades vi
uppnå en årsförsäljning på 210,8 miljarder kronor, vilket innebar
en minskning med 5 procent från föregående år. Vårt justerade
rörelseresultat var -17,9 miljarder kronor, icke inräknat
omstruktureringskostnader på 15 miljarder.
Jag är naturligtvis inte glad över dessa siffror. Men vi har ändå
gjort stora framsteg under 2001 och gjort mycket för att bygga
förutsättningarna att åter börja växa. Av största betydelse var
den kontroll vi utövade över varje del av vår verksamhet. Denna
kontroll lade makten över vårt öde i våra egna händer och
gjorde det möjligt för oss att vända ett negativt kassaflöde på
18 miljarder kronor till ett positivt på 4,2 miljarder i slutet av
året. Vi åstadkom detta genom avsevärda förbättringar av vårt
arbetande kapital, med ett långtgående effektivitetsprogram
som driver oss tillbaka till lönsamhet.
Snabba förbättringar har förändrat företaget

På senare år har telekom-marknaden upplevt en mycket stark
tillväxt. Vårt handlande under den här tiden har styrts av
behovet att möta en ständigt ökande efterfrågan och därför har
vi byggt ut vår verksamhet. Ericssons aktieutveckling under år
2000 återspeglade fördelarna med det synsättet.
Vi förutsåg förändrade marknadsförhållanden för slutet av år
2000 och under 2001 och startade därför en snabb förändring av
verksamheten. Vi identifierade och genomförde snabbt en rad
åtgärder för att förvandla Ericsson till en mer effektiv, integrerad
och lyhörd organisation. Dessa förändringar koordinerades via
vårt effektivitetsprogram, som lanserades i mars 2001 och som
vid årsskiftet hade levererat:
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• Totala besparingar på 7 miljarder kronor
• En 20 procents sänkning av rörelsekostnaderna från första
till sista kvartalet, icke inräknat avskrivningar för risker på några
latinamerikanska marknader
• Ett positivt kassaflöde.
Dessa omfattande effekter var resultatet av en rad olika
årgärder, bland annat:
• Minskning av antalet marknadsregioner från fem till tre
• Minskning av antalet marknadsenheter från 100 till 35
• Arbetsstyrkan minskades från 107 300 i mars till 85 200
vid årsskiftet
• Antalet konsulter minskades med fler än 8 000.
Utöver detta införde vi en strömlinjeformad organisation där
en ledningsnivå slopats. Vi utnämnde också en Chief Operating
Officer med prioritet att fortlöpande förbättra vår effektivitet,
rationalisera vår produktportfölj och säkra fortsatt engagemang
för långsiktiga organisationsförbättringar.
Ett exempel på förbättringar är hur vi nu lagt upp vår
leveranskedja, från det att vi erhåller en order till fakturering.
Våra åtgärder här har minskat kostnader och risktagande och
ökat kundtillfredsställelsen. De har också inneburit snabbare
betalning, med fakturor betalade inom 88 dagar som genomsnitt
för fjärde kvartalet, jämfört med 102 dagar under det tredje.
Vi fortsatte att söka nya sätt att kombinera våra
effektivitetshöjande åtgärder med nytta för våra kunder. Det
är anledningen till att vi under året inrättade särskilda globala
kundenheter. Dessa enheter ska säkerställa att vi kan stödja
våra stora globala kunder på effektivast möjliga sätt, när dessa
expanderar på nya geografiska marknader.

” Vårt effektivitetsprogram nådde det tuffa målet att spara 20 miljarder i årstakt.
Därmed har vi lagt grunden för en återvunnen lönsamhet.”
Kurt Hellström , vd och koncernchef, Ericsson

Årsredovisning 2001 Ve r k s a m h e t s ö v e r s i k t

3

Brev från koncernchefen Kurt Hellström

Beslutsam inställning till svåra beslut

Minskningen av vår arbetsstyrka var en betydelsefull åtgärd.
Vi agerade beslutsamt i denna fråga för att säkra en långsiktig
lönsamhet för Ericsson. Det som leder oss i dessa strävanden är
vårt huvudmål för 2002 – att uppnå en rörelsemarginal på över
5 procent. Vi utesluter inte fortsatt anpassning av arbetsstyrkan –
vi måste ha rätt form och omfattning på verksamheten för
att leverera de lösningar våra kunder efterfrågar och samtidigt
vinst till våra aktieägare.
Nollresultat för systemen trots tufft år

Inom mobil kommunikation passerar ungefär 40 procent av
alla telefonsamtal genom system som Ericsson levererat. Det är
åtminstone dubbelt så mycket som för någon annan systemleverantör. Under 2001 var vi den största leverantören av system
för 2G och vi ledde utvecklingen och utbyggnaden av 2,5G och 3G -systemen.
Inom fasta nät stärkte vår AXE-växel sin ställning som
världens mest sålda digitala växelsystem. Samtidigt gjorde våra
lösningar inom ENGINE -familjen det möjligt för oss att ta
ledningen på den spännande migrationsmarknaden.
Orderingång och försäljning minskade successivt under året.
Totalt minskade orderingången för system med 14 procent,
medan mobila system minskade med 11 och flertjänstnät med
30 procent.
Före riskavsättningar för kundfinansiering på vissa latinamerikanska marknader var vår marginal för system 2,4 (16,7)
procent. Det speglar en fortsatt ökning av våra utvecklingssatsningar för 3G , en ogynnsam produktmix med starka nedgångar för TDMA - och PDC -system och lägre marginaler som
följd av lägre volym, prispress och överkapacitet. Vi är nu
inställda på att nå framgång med nya order och därigenom säkra
att vi når våra operationella och finansiella mål under 2002.
Marknadsledare från 2G till 3G

Från verksamhetssynpunkt var 2001 ett år av stora framsteg
för våra 3G -aktiviteter. Vi började leverera system till fler än
30 operatörer. Vi namngavs också som leverantör i 60 procent av
de 3G/UMTS -överenskommelser som annonserades. Detta
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uppskattar vi motsvarar åtminstone 40 procent av världsmarknaden, räknat i ordervärde. Vi har ytterligare stärkt vår
position med viktiga kontrakt i USA för både 3G och för
utvecklingen till 3G via GSM . Kontrakt för EDGE -system
skrevs också med viktiga amerikanska operatörer.
Vår ledning inom 3G understöddes av framgångarna när det
gäller GPRS , där 30 av våra kunder startade kommersiella
tjänster. Av totalt 162 annonserade kommersiella avtal för GPRS ,
tog vi hem 78. Vi skrev också vårt första globala kontrakt för
utrullning av MMS (Multimedia Messaging Services) i nio
länder. Tillgången till attraktiva MMS -tjänster med färgbilder,
animeringar och ljud kommer att bli en viktig faktor för ökad
GPRS -trafik.
Den övergripande utvecklingen på marknaderna för 2G
och 2,5G ser mycket gynnsam ut för Ericsson. Vi har sett
en minskning av beställningarna för 2G -standarderna TDMA
och PDC , men det var till största delen för att operatörerna
förbereder övergången till nästa generations nät, i många fall
via GSM . Detta har skapat nya möjligheter för oss inom GSM
och GPRS .
När det gäller CDMA2000 vidtog vi åtgärder för att minska
våra kostnader, vilket inte hindrade oss från att nå ett antal
väsentliga framgångar, inklusive att medverka i lanseringen av
det första heltäckande CDMA2000 -systemet.
Än en gång överglänste vi våra konkurrenter inom GSM .
Försäljningen steg för helåret med 9 procent, trots en nedgång
med 7 procent under fjärde kvartalet.
Hot och möjligheter inom flertjänstnät

Orderingång och försäljning minskade kraftigt inom detta
område, som en följd av fortsatt vikande efterfrågan på
utrustning för traditionella fasta nät. Investeringar i nästa
generations växelnät för paketkopplade system kompenserade
en del av dessa effekter och efterfrågan på vår ENGINE lösning utvecklades positivt mot slutet av året.
Ungefär två tredjedelar av våra affärer inom fasta nät
kommer från Latinamerika och Västeuropa. Vår verksamhet
inom kretskopplade system har särskilt påverkats av minskad
efterfrågan i dessa regioner.

Brev från koncernchefen Kurt Hellström

och säljer sina plattformar till Sony Ericsson samt till flera andra
tillverkare och tjänsteleverantörer. På detta vis kan vi – som en
av de första spelarna i branschen – dra nytta av en utveckling
som är mycket lik den som PC -branschen genomgått.
Tillsammans med Sony Ericsson kommer dessa två enheter
göra det möjligt för Ericsson att dra fördel av de möjligheter som
skapas på en marknad under snabb förändring. Strukturen på
marknaden för mobiltelefoner skiftar från ett fåtal kompletta
leverantörer till en kedja av specialiserade företag. Vi har snabbt
positionerat oss för att nå konsumenterna och betjäna operatörerna genom vårt samriskbolag; att tillhandahålla plattformar
till andra tillverkare och utrustningsleverantörer; och att dra
nytta av marknaden för produkter som utnyttjar Bluetoothteknologin.

Våra ansträngningar att förbättra lönsamheten var inte
tillräckliga för att motverka den stora försäljningsminskningen.
Vi söker nu alternativa lösningar för att göra det möjligt för vår
affärsenhet Multi-service networks att uppnå lönsamhet,
inklusive fortsatt omstrukturering.
Sony Ericsson fick en framgångsrik start

Vårt samriskbolag på mobiltelefonsidan, Sony Ericsson Mobile
Communications representerar en spännande och mycket
lovande utveckling. Det nya bolaget har tagit ansvaret för
produktutveckling, industriell design, distribution, försäljning,
marknadsföring och kundservice för mobila konsumentprodukter. Efter starten av verksamheten den 1 oktober har
bolaget kommit igång väl med en lyckosam integrering av de
båda parternas verksamhet. Vid årets slut 2001 sysselsatte bolaget
4000 anställda.
Under bolagets tre månader av verksamhet såldes 6,8 miljoner
telefoner. Detta var en lägre volym än väntat, vilket medförde
en förlust på 1,4 miljarder kronor. Emellertid uppnådde bolaget
ett högre genomsnittligt försäljningspris per enhet än väntat,
med en försäljning som uppgick till totalt 9,7 miljarder kronor.
Vi väntar oss att volymförsäljningen ska öka kraftigt under
2002 och att detta – tillsammans med gynnsamma prisnivåer –
ska göra det möjligt för bolaget att uppnå lönsamhet. När
marknaden för mobila multimediaprodukter utvecklas kommer
affärsmöjligheterna för Sony Ericsson att öka avsevärt.

Fokus på lönsamhet

Vårt huvudmål för 2002 är lönsamhet. Vårt mål är en rörelsemarginal på över 5 procent för helåret, med ett positivt
kassaflöde.
Denna marginal kommer att uppnås genom att vi uppfyller
två viktiga åtaganden: Det första är att vi ska förutse och svara
upp mot våra kunders möjligheter och behov, och leverera
kommunikationslösningar snabbare och bättre än någon
konkurrent. Det andra är att vi ska stödja dessa aktiviteter utan
att ge avkall på effektivitet i någon del av företaget.
Detta kommer att skapa värde för våra aktieägare, våra
kunder och anställda samt bygga en stark bas för långsiktig
tillväxt och lönsamhet för Ericsson.

Ny positionering på mobiltelefonmarknaden

Ericsson behöll två viktiga verksamheter som tidigare tillhörde
divisonen för konsumentprodukter och startade under 2001 nya
enheter för att driva dessa. Ericsson Technology Licensing
arbetar för att omsätta våra patent i licensintäkter, med särskilt
fokus på Bluetooth. Ericsson Mobile Platforms utvecklar den
teknologi som krävs inuti mobila kommunikationsprodukter

Kurt Hellström, vd och koncernchef

Ericsson leder inom 2G-system
Vår marknadsandel beräknad efter kontraktsvärde
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Marknadsöversikt

Efter flera års stark tillväxt drabbades telekommunikationsmarknaden av
en nedgång under 2001 . Operatörer och leverantörer tvingades reagera
på snabbt förändrade förutsättningar. Några företag överlevde inte, men
de aktörer som finns kvar kan se fram mot en marknad som växer.
Mobilmarknaden ställdes inför utmanande villkor, men
effekterna av nedgången var ännu starkare på marknaderna
för fasta nät och Internet. Många operatörer påverkades
negativt av den börda som stora investeringar medfört.
Dessa har krävts för att betala avgifter för mobillicenser och
inköp och driftsättning av utrustning för ny teknik. De
tragiska händelserna den 11 september kom att ytterligare
förmörka den globala marknaden. Förhållandena tvingade
operatörer och leverantörer till avsevärda förändringar av
sin verksamhet.
Omstruktureringar genomfördes i hela branschen.
Många operatörer sökte samarbeten, som ett nytt sätt att
dela stora investeringar, och gick samman för att skapa större
värde för kunder och aktieägare. I många fall har tillgångar
som inte tillhört kärnverksamheten sålts ut, samtidigt som
kärnverksamheten blivit mer värdefull. Vi förväntar oss
att den här utvecklingen fortsätter inom telekombranschen
en god bit in på år 2002. Vi väntar också en fortsatt internationell konsolidering bland operatörerna, där de största
företagen fortsätter uppköpen för att öka sin kapacitet
och utveckla skalfördelar.
Under hela året sökte operatörerna på olika sätt att
begränsa sina investeringar i ny utrustning. Implementeringsstrategier sågs över med syfte att skapa en smidig
migration från existerande till nya teknologier.
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Trots de utmaningar som operatörer och leverantörer
ställts inför kvarstår de fundamentala behoven av
kommunikation och mobilitet. Människor fortsätter
att leta efter nya och förbättrade sätt att kommunicera med
varandra också när de inte är hemma eller på kontoret.
Detta behov är en positiv drivkraft som kommer att skapa
möjligheter för stark tillväxt hos de bästa operatörerna
och leverantörerna. Följande avsnitt går igenom abonnentoch konsumentbehov och viktiga utvecklingstrender
i marknaden samt andra viktiga faktorer som påverkar
Ericsson och resten av marknaden.
Trådlös kommunikation

Tillväxten fortsatte att vara god inom detta område, med
en avsevärd tillväxt i antalet mobila abonnenter – och den
trafik som dessa genererar. Varje kvartal under 2001 tillkom
ytterligare 50-60 miljoner nya abonnenter. Denna tillväxt
innebar att det fanns 950 miljoner abonnenter i hela världen
i slutet av året. Mot slutet av första kvartalet 2002 kan
världen komma att ha 1 miljard abonnenter i mobila nät –
en enorm bedrift av branschen.
Kina upplevde en mycket stark tillväxt och blev istället
för USA det land i världen som har flest abonnenter.
Generellt sett fortsatte trafiken per abonnent att växa,
med den största tillväxten i USA .

Marknadsöversikt

Vår interna tidning, Kontakten , återspeglar Ericssons reaktioner
på nedgången i telekombranschen. Den gör det också möjligt för
alla anställda att följa marknadsutvecklingen.
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Marknadsöversikt

I andra delar av världen har GPRS tagits i drift.
Upp till 75 kommersiella nät var igång vid årsskiftet och
telefoner fanns tillgängliga från alla större leverantörer.
I andra delar av världen (särskilt Korea och USA )
introducerades standarden CDMA2000 1X för mobila
paketdatatjänster. Många operatörer kämpade dock med
att få ordning på affärsmodellerna för mobildata; att
skapa och lansera lättanvända och relevanta tjänster för
slutanvändare visade sig vara en stor utmaning. Nu börjar
operatörerna göra framsteg inom båda områdena, vilket
kommer att leda till en avsevärd ökning i användandet
av GPRS och CDMA2000 under 2002.
För 3G gjorde flera teknologier framsteg. NTT
DoCoMo i Japan startade kommersiella tjänster baserade
på WCDMA -standarden och flera europeiska operatörer
startade förkommersiell drift och tester av rösttelefoni. De
flesta operatörer har planerat för kommersiell start under
2002, med volymtillväxt av abonnenter under 2003.
I Nordamerika såg vi hur stora TDMA -operatörer
som AT&T Wireless, Cingular och Rogers Cantel valde
GSM/GPRS och EDGE som sin väg till 3G . Under
tiden planerade CDMA2000 -operatörer att starta tester
av 3G -standarder för högre datahastighet, exempelvis
CDMA2000 1X data only.

Vi väntar oss att ungefär 200 miljoner nya abonnenter
tillkommer under 2002, motsvarande en stabil tillväxt
på 20-25 procent. Vår långisktiga prognos ligger fast –
1,6 miljarder mobilabonnenter i slutet av 2005.
Trådlösa system

Nedgången i marknaden för teleutrustning fortsatte
under fjärde kvartalet. Det ledde till vad som närmast kan
beskrivas som nolltillväxt på mobilsystemmarknaden
för helåret. Dessa förhållanden tror vi kommer att bestå
på marknaden en god bit in på 2002, med ett avsevärt
svagare första halvår.
Vi står fast vid vår prognos att den globala marknaden
för mobilsystem kommer att visa nolltillväxt eller rentav
en nedgång med 10 procent under året. Dock kan USA marknaden visa en viss tillväxt i och med att de amerikanska operatörerna uppgraderar till GSM/GPRS , 3G/
EDGE och CDMA2000 .
Trådlöst multimedia

Branschanalytiker har gett uttryck för sina tvivel när
det gäller det potentiella värdet av mobildata. Ändå är
utsikterna positiva ur många aspekter. Vi har till exempel
sett hur den enorma tillväxten i användandet av SMS
(Short Message Services) fortsätter. I januari 2000 sändes
4 miljarder meddelanden; i slutet av 2001 var antalet
uppe i 30 miljarder per månad. Användandet av
mobildata fortsätter att öka i Japan och det finns nu
50 miljoner användare där.

Tillämpningar och tjänster

Det diskuteras mycket i branschen om vilka trådlösa
tjänster och tillämpningar som kommer att visa sig mest
värdefulla. Svaret kan naturligtvis variera från ett land

Globala investeringar i telekom 1991–2001 (miljarder US-dollar)
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till ett annat, liksom mellan olika marknadssegment.
Särskilda tillämpningar för affärsanvändare och olika
typer av konsumenter kommer att bli viktiga. Men
generiska tillämpningar som rösttelefoni, meddelandetjänster och bilder kommer säkert att vara attraktiva för
alla användare. Både meddelande- och bildtjänster stöds
av den nya standarden MMS (Multimedia Messaging
Services), vilket kommer att skapa den tidiga efterfrågan
på GPRS - och 3G -tjänster.
Med 3G kommer det att bli möjligt för operatörer
att erbjuda många tillämpningar och tjänster som kräver
hög bandbredd. Att sända ut musik och video är ett par
exempel. Vi måste också komma ihåg att 3G erbjuder
operatörerna en mycket högre kapacitet för vanlig rösttelefoni och meddelandetjänster. Detta gör det möjligt
för dem att möta den väntade ökningen i efterfrågan på
de vanligaste teletjänsterna.
Fasta nät

2001 var ett tufft år för fasta nät. Efterfrågan minskade
och några nya operatörer gick under. Konventionella
taltjänster med kretskopplad förbindelse fortsatte att
växa, men i avsevärt lägre takt än tidigare år. Tillväxten
kan delvis hänföras till en positiv efterfrågan på en
marknad – Kina – liksom på en allmän ökning i efterfrågan på andra- eller tredjeabonnemang.
Inom ett annat område av fasta nät har optiska
backbone-nät byggts ut på många håll, vilket skapat en
enorm överkapacitet. Leverantörerna såg därför under

2001 en stark tillbakagång i marknaden. Däremot fortsatte tillväxten för stadsnät, liksom för bredbandsaccess
som xDSL och kabelnät. Installationerna av xDSL ökade
i särskilt snabb takt. Nu när haussen för Internet har
avtagit i styrka har operatörerna gjort mer realistiska
affärsplaner. Det tror vi är en positiv utveckling.
Flertjänstnät och multimedia

Inom fasta nät pågår en evolution från kretskopplade nät
till paketbaserade multimedianät. Detta skifte innebär
stora förändringar på marknaden under kommande år.
Utvecklingen rör sig parallellt med utvecklingen för
trådlösa nät och för digitala teknologier överlag. I många
år har vi talat om sammansmältningen av telefoni, data,
video och media; nu äger den rum inom trådlös och fast
telekommunikation. Vi är på väg mot ett globalt,
integrerat och sömlöst multimedia- och flertjänstnät som
betjänar både företag och privatabonnenter var och när
som helst.
Denna sammansmältning är goda nyheter för marknaden och för Ericsson. Men det finns många frågor att
ta ställning till innan denna vision blir verklighet.
Ericsson kommer att fortsätta att spela en fundamental
roll när det gäller att adressera de viktigaste frågorna och i
skapandet av den nya, sammansmälta kommunikationsvärlden.

Prognos för abonnenttillväxt i telesystem (miljoner abonnenter)
1800
1500
1200
900
600
300
99

00
Mobila

01
Fasta (POTS/ISDN)

02

03

04

05

06

Fast bredband (Kabel, xDSL, LMDS, Fiber)

Årsredovisning 2001 Ve r k s a m h e t s ö v e r s i k t

9

Te k n i s k ö v e r s i k t

Ericsson är det tekniskt ledande företaget i telekom-branschen.
Vi leder standardiseringsarbetet. Vi leder utveckling, test och kommersiell lansering av nya produkter och lösningar. År 2001 gav vi oss själva
ytterligare en utmaning; att anpassa oss till svåra marknadsförhållanden
utan att förlora vår position som den mest framstående innovatören.
Utvecklandet av 2,5G - och 3G -systemen har krävt en
massiv insats inom forskning och utveckling. Under 2001
avsatte vi mer än två tredjedelar av våra FoU-kostnader för
2,5G och 3G . Våra investeringar har skapat en helt ny
generation produkter och lösningar. Mer än 30 operatörer
har installerat kommersiell WCDMA -utrustning från oss
och bedriver nu förkommersiella prov med denna.
I mars introducerade vi ett effektivitetsprogram för att
anpassa våra investeringar till det rådande affärsklimatet.
Våra åtgärder minskade våra FoU-kostnader från 46,2
till 40 miljarder kronor. Effektivitetshöjande åtgärder
inkluderade en 50 procentig minskning av antalet externa
konsulter och en avsevärd minskning av antalet anställda,
särskilt i administrativa funktioner. Kontor slogs samman,
flera projekt utanför kärnverksamheten lades ned och
ansvarsförhållandena inom FoU-organisationen gjordes
klarare.
WCDMA

Vi är drivande bakom skapandet av nya standarder.
Detta ger oss en stark position när det gäller att vara först
till marknaden med nya lösningar. 3GPP (3G Partnership
Project) release 99 blev den standard som använts till
de WCDMA -produkter och -lösningar som levererats till
operatörer under 2001. Efter att ha startat produktion av
kommersiella radiobasstationer i mars, kunde vi genomföra
världens första framgångsrika fältsamtal enligt 3GPP
release 99 i april – i Vodafones nät.
Under 2001 genomfördes också framgångsrika prov
för både tal- och datasamtal mellan prototyptelefoner från
Ericsson och andra leverantörer med hjälp av vår infrastrukturutrustning för WCDMA . Proven bekräftade den
utmärkta tal- och datafunktionaliteten i våra system
och utrustningar för 3G .
Under 2001 godkändes en ny release, release 4, av 3GPP .
Denna version möjliggör ytterligare utveckling av tjänster
för Mobilt Internet.

10
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Den förbättrade standarden för WCDMA med datahastigheter på 8 Mbps godkändes också av den internationella teleunionen, ITU . Specifikationerna kommer
att inkluderas i 3GPP release 5. Användare med mobila
terminaler kommer att kunna överföra 8 Mbps data,
vilket kommer att påskynda nedladdningen av filer. Vår
WCDMA -forskning kommer att fortsätta skapa nya
möjligheter.
EDGE

För att möta efterfrågan på denna viktiga marknad har vi
utvecklat och lanserat RBS 2206 . Det är en ny generation
större basstationer med hög kapacitet för GSM/GPRS/
EDGE . Programvaran i basstationen kan leverera ett brett
utbud av tillämpningar, från extrem täckning till extrem
kapacitet. Den kräver ändå inte större utrymme än sin
föregångare, trots att kapaciteten fördubblats.
RBS 2206 levererades till ett antal kunder, inklusive
amerikanska operatörer som nu går över från TDMA ,
via GSM/GPRS/EDGE till WCDMA .
CDMA2000

ITU godkände också en utvecklad standard för
CDMA2000 , som tillåter datahastigheter upp till 2,4 Mbps.

Under 2001 har vi introducerat ett paketkopplat kärnnät
i vårt utbud, vilket ger oss en komplett systemlösning inför
introduktionen av CDMA2000 .
Gemensamma plattformar

Genom att utveckla gemensamma plattformar för användning i hela vår portfölj av produkter och lösningar har vi
åstadkommit en kostnadseffektivitet som kommer både
oss och våra kunder till godo. Gemensamma plattformar
är billigare att tillverka och driftsätta, mindre kostnadskrävande att underhålla och kan levereras klara att inhysa
också framtida teknikuppgraderingar.

Te k n i s k ö v e r s i k t

Under 2001 började vi leverera vår nya CPP (Cello
Packet Platform) till marknaden. CPP är en växel för paketkoppling av data som klarar att hantera både ATM och IP .
Den utgör basen för utvecklingen av våra 3G -produkter,
i synnerhet RNC (Radio Network Controller) och Media
Gateway.

innovation som varit viktig för att åstadkomma detta är vår
media gateway för flertjänstnät, AXD 301 .
Ericssons lösningar för IP -baserade flertjänstnät har också
förbättrats med support för full IP VPN (virtuella privata
nät). Med VPN kan operatörer erbjuda lösningar till företag
och andra operatörer som vill sälja ut sina nät för IP transport.

Miniatyriseringen av AXE

AXE är världens mest använda televäxel. Den utgör kärnan

IPv6

i både fasta och mobila telesystem. Mer än 500 miljoner
abonnenter är anslutna via AXE -system. Under 2001 noterade vi ett stort genombrott med lanseringen av AXE810.
Denna växel är tre gånger mindre än föregångaren, använder
75 procent mindre energi och erbjuder tre gånger så hög
kapacitet. Den kräver mycket kort installationstid och kan
därför skapa intäkter för en operatör inom en månad från
det att den lämnat fabriken.

IPv6 är nästa generations Internet-protokoll. Det kommer
att klara den enorma ökningen i behovet av unika IP -

MMS

Ericsson grundade och drev standardiseringsarbetet med
MMS. Vi var också först på marknaden med telefoner för
MMS . Under 2001 skapade vi en komplett MMS -lösning,
från kärnnät till gateways och serverprodukter, tillämpningar och mobiltelefoner som T68 .
ENGINE

ENGINE s skalbarhet och dess förmåga att följa kommande

standarder förbättrades under 2001. Det är nu möjligt att
helt migrera ett stort telenät till att bli ett flertjänstnät, också
om det är byggt av utrustning från olika leverantörer. En

adresser som blir följden av den tillväxt som väntas för
Internet och Mobilt Internet. IPv6 gör det möjligt att
inrätta en unik IP -adress för varje utrustning i nätet;
telefoner, spelkonsoler, bärbara dataterminaler, etcetera.
Ericsson arbetar i framkanten av IPv6 -utvecklingen. Vi
bygger nu de lösningar som möjliggör det bästa stödet för
säkerhet, kvalitet på tjänsterna och så kallad ”multicasting”,
en funktion som kommer att krävas för flera kommande
tjänster, som interaktiv multimedia och distribuerade
interaktiva spel.
Framåtblick

Våra åtgärder under 2001 visar att Ericsson är kapabelt att
balansera de båda kraven på att förstå framtiden för telekommunikationsteknologi och att förvandla vårt tänkande
och kunnande till lönsamma produkter och lösningar.
Vi kommer att fortsätta klara den balansen också i framtiden och arbeta för att säkerställa att vi leder utvecklingen
och införandet av standarder, system, produkter och
lösningar.

AXE 810. Denna nya växelplattform visar fördelarna med vårt sätt

att driva produktförbättringar. Den är tre gånger mindre än sina
föregångare och konsumerar 75 procent mindre kraft. Den använder
färre delar och levereras som en komplett enhet. Det gör produktion,
distribution och underhåll enklare. Den erbjuder också tre gånger
så stor kapacitet som föregående modell.
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” För mig har Effektivitetsprogrammet varit en nyttig erfarenhet.
Det är väldigt mycket vi gör smartare idag än för ett år sedan.”
Thomas , forskare inom radioteknik, Ericsson
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I form för framtiden

Förhållandena på marknaden och nya tekniska möjligheter driver fram
snabba och långtgående förändringar inom kommunikationsbranschen.
Vi arbetar aktivt för att förvandla Ericsson till ett mer rörligt, integrerat
och lönsamt företag.
Telekommunikationsbranschen upplevde en nedgång på
marknaden. Ericsson reagerade snabbt, vi stärkte vår kostnadskontroll och effektiviserade vår verksamhet, samtidigt som vi
skärpte vårt fokus. Vi koordinerade våra aktiviteter genom ett
stort effektivitetsprogram, utformat så att det skulle omskapa
hela företaget. Programmet fick i uppgift att leverera effektiviseringar som gjorde det möjligt för oss att åstadkomma en årstakt
i besparingar på 20 miljarder kronor och därigenom etablera en
solid bas för en mer effektiv verksamhet från 2002 och framåt.
Programmet fokuserade på lönsamhet. Produkter prioriterades. Våra huvudaktiviteter konsoliderades för att skapa
mer effektiva utvecklingscentra, varigenom antalet kontor och
fabriker också kunde minskas. Företagets ledningsstruktur
förenklades genom att divisionsnivån togs bort och affärsenheter
slogs samman. Globala kundenheter introducerades också,
för att vi ska kunna förbättra vår service och support till de av
våra större kunder som är globalt verksamma.
Genom outsourcing, avyttringar, naturlig avgång och
uppsägningar, har antalet anställda i koncernen minskats med
fler än 20 000 och antalet anlitade konsulter med fler än 8 000.
Vid slutet av 2001 uppgick vår arbetsstyrka till 85 200 anställda.
Vid slutet av året uppnådde programmet sina finansiella
mål – en enorm bedrift i det rådande ekonomiska klimatet.
Många av de effektivitetshöjande åtgärderna kommer dock att
ha störst genomslag under 2002. Dessa åtgärder har också

förändrat vårt sätt att arbeta. Vi har ett tydligare fokus på lönsamhet och kostnadskontroll – förutsättningar som gjort det
möjligt för oss att sätta som mål en rörelsemarginal på över
5 procent för 2002.
Vi bygger nu vidare på de värdefulla lärdomar och erfarenheter som vi fått genom att genomföra programmet. Nya och
långtgående förbättringar kommer att avsevärt minska våra
omkostnader. Olika åtgärder för att sänka våra lagernivåer tas
fram och genomförs. Vi arbetar aktivt för att inkassera kundfordringar mer effektivt. Och vi vidtar en rad nya åtgärder för att
öka bruttomarginalerna i hela vår verksamhet. Klara mål och
ansvarsförhållanden har definierats och kommunicerats internt
för dessa fyra områden.
Alla dessa åtgärder hjälper oss att stärka vår kärnverksamhet.
De gör det möjligt för oss att bygga ut vår 3G -produktion
när så kommer att krävas. De hjälper oss att utveckla än smartare
och värdefullare produkter och tjänster, och att omvandla vårt
tekniska ledarskap till en långsiktigt mer lönsam verksamhet.
På följande sidor förklaras vad den här strategin betyder
i praktiken. De beskriver hur vi har styrt och kontrollerat vår
verksamhet under 2001 och hur vi nu är positionerade för att gå
vidare. På en tuff, snabbt föränderlig marknad har Ericsson nu
funnit formen för att skapa större värden för aktieägare, kunder
och anställda.
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Stärkt ledarposition inom mobilsystem
Strengthening our lead in wireless

Radiobasstationer som vidareförmedlar våra samtal, servrar som spårar
och sköter abonnenter – Ericsson gör all den maskin- och programvara som
krävs för att vi ska kunna kommunicera mobilt. Under 2001 fortsatte vi att
dominera denna marknad och stärkte vår position som världens ledande
leverantör av mobilsystem.
Vår ledande position kan beskrivas på tre tydliga sätt. För det
första leder vi forskning och utveckling när det gäller nya
teknologier och system. För det andra har vi en större marknadsandel för mobilsystemutrustning än någon annan leverantör.
För det tredje utvecklar vi den totala marknaden för våra produkter genom att sammanföra våra konkurrenter för att nå
överenskommelser om gemensamma standarder.
Detta har lett till att fler abonnenter är anslutna till mobilnät
som Ericsson levererat än till alla nät som hittills levererats
av våra tre närmaste konkurrenter sammantaget. Vår marknadsandel, uttryckt som antalet abonnenter i de nät vi levererat är
mer än 40 procent för GSM . Vi har också stärkt vår position på
marknaden genom att ta hem 56 procent av alla hittills
annonserade överenskommelser om leveranser av 3G -nät.
Trots vår nuvarande ledarposition var 2001 ett utmanande
år. Operatörerna, som kämpade med konsekvenserna av höga
licenskostnader för 3G och svåra ekonomiska förhållanden,
valde att använda existerande kapacitet i sina nät hellre än att
investera i ny 2G -infrastruktur. Det minskade efterfrågan på
utrustning från Ericsson och andra leverantörer, vilket ledde till
överkapacitet i våra produktionsanläggningar för 2G , som
i likhet med vår installationsorganisation byggts upp för stora
volymer.
Snabba reaktioner på marknaden

Vi drog snabbt ner vår kapacitet så att den kom bättre i linje med
den lägre efterfrågan och gjorde vår verksamhet mer kostnadseffektiv och flexibel.

De åtgärder vi genomförde omfattade bland annat en
koncentration på kärnprodukter, mer fokuserade marknadsföringsaktiviteter och användande av färre externa konsulter.
Dessa åtgärder understöddes av den förbättrade effektivitet
i vår leveranskedja som byggts upp sedan år 2000 och som haft
en stor inverkan på våra tillverknings- och leveranskostnader
under 2001. Vi satte höga mål för kostnadsbesparingar i mobilsystemverksamheten och vid slutet av år 2001 var vi på rätt
väg för att uppnå dessa.
Innovativa nya Ericssonprodukter hjälpte operatörer att
förbättra sina nätprestanda utan att behöva investera i stora
uppgraderingsprogram. Vår tekniska lösning GSM Capacity
Booster gjorde det möjligt för några operatörer att i viktiga
områden fördubbla kapaciteten i sina nät.
Övergången från 2G till 3G

Att stärka våra kundrelationer och öka vår andel av 2G -marknaden var särskilt viktigt under 2001, eftersom många kunder
nu är på väg mot de värdemässigt intressantare 3G -tjänsterna.
Vår starka kundbas inom 2G hjälpte oss att säkra den största
andelen av överenskommelser om GPRS - och 3G -system, trots
hård konkurrens.
I Nordamerika bestämde sig ett antal stora operatörer för att
använda GSM som sin väg till 3G , hellre än de etablerade
TDMA - och CDMA -standarderna. Detta var goda nyheter för
Ericsson. Våra skalfördelar och vår erfarenhet av Nordamerika
gjorde det möjligt för oss att dra maximal nytta av denna viktiga
marknad. Detta underströks ytterligare när den amerikanska

Höjdpunkter 2001: GSM

GPRS

3G

> 40 procent av alla mobiltelefonsamtal
sker i nät som Ericsson levererat.

> 30 kommersiella GPRS -nät med
Ericsson-utrustning startades.

> Ericsson namngiven leverantör i 38
kommersiella avtal om 3G.

> Alla världens tio största operatörer
använder Ericssons utrustning.

> Ericsson har levererat 72 procent av
alla GPRS -nät som startats.

> Ericssons andel av det totala antalet
kommersiella 3G-överenskommelser
uppgick till 56 procent.

> Totalt hade Ericsson 46 kontrakt på
GPRS i slutet av 2001.
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> 3G-system har levererats till mer än
30 operatörer över hela världen.

” Förra året talade vi massor om 3G. I år bygger vi utrustningen på riktigt.”
Kidane , skiftledare vid Ericssons Gävle-fabrik
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Vi minskade också tiden mellan det att vi tar emot och betalar
för komponenter och råmaterial till dess vi levererar och
fakturerar kompletta system. Genom att minska ”time-tocustomer” på detta vis förbättrade vi vårt kassaflöde och
minskade vår riskexponering.
Introduktionen av dessa produktionsförbättringar var klar
när volymleveranser av 3G -utrustning drog igång under fjärde
kvartalet 2001. Våra radiobasstationer godkändes av japanska
NTT DoCoMo i november och redan vid årsskiftet hade
vi levererat och installerat utrustning i Tokyo-området. Totalt
började vi leverera 3G -infrastruktur till 30 operatörer under
2001. Den kommersiella starten av det första kompletta Ericssonsystemet för 3G planeras av Vodafone/Japan Telecom till den
1 juli 2002.
Vi tror att tillväxten för 3G nu är beroende av den
kommersiella tillgången till – och allmänna efterfrågan på –
tjänster. Därför utvecklar vi de tillämpningar och tjänster som
kommer att göra det möjligt för operatörerna att förse sina
abonnenter med verkligt övertygande skäl att gå över till 3G .
Genom att anslå resurser till detta område hjälper vi till att
öka marknaden för vår infrastruktur och våra mobiltelefoner,
och skapar samtidigt behov av våra tillämpningar.
Vid årets slut var vi väl positionerade för att ytterligare
flytta fram vår ledande position bland världens leverantörer
av mobilsystem. Vi räknar med att vara ledande när det gäller
leveranser av 3G -utrustning till operatörerna när den nya
generationens system byggs ut i full skala.

operatören Cingular utsåg Ericsson som en av sina viktigaste
leverantörer av uppgradering och utbyggnad av dess mobilnät
med vår 3G -lösning EDGE .
2001 var ett viktigt år för vår GPRS -verksamhet, då vår
utrustning kom till användning i 26 av de 47 GPRS -nät som
lanserades kommersiellt. GPRS är både en utveckling av
existerande GSM -tjänster och en brygga till nästa generations
3G -tjänster.
GPRS gör det möjligt för operatörerna att överföra slutanvändarna till mer värdefulla tjänster utan att det behövs
omfattande ombyggnation i näten. Ändå representerar GPRS’
affärsmodell ”betalt-för-data” en fundamental förändring i
det sätt tjänster sköts och faktureras av operatören. Här betalar
slutanvändarna för den mängd data de sänder och tar emot
istället för att betala för den tid de är anslutna. Den kunskap
och erfarenhet vi har samlat genom att leda telekom-branschens
väg till GPRS -tjänster är ovärderlig. Eftersom 3G kommer
att använda nästan samma affärsmodeller, hjälper GRPS oss
att skapa effektiva och robusta affärsplattformar för 3G -nät.
3G blir en realitet

Leveranserna av infrastruktur för 3G under 2001 startade tidtabellsenligt under sommaren. Att hålla utlovade tider var
mycket viktigt. Vi behövde utveckla vårt kunnande och vår
leveranskapacitet till att klara stora volymer av utrustning den
dag order började strömma in, men utan att dra på oss onödiga
kostnader för icke använda produktionsresurser. Vi klarade av
denna fina balans inom hela vår leveranskedja för mobilsystem.

Det finns flera olika vägar för operatörerna att övergå till nya och
förbättrade teknologier. Ericsson behärskar alla nyckelteknologier inom
de olika standarderna. Det betyder att våra kunder kan utvecklas för
att möta framtida behov på det mest kostnadseffektiva och lönsamma
sättet.
Utvecklingsvägar för mobila system

PDC/PDC-P
GSM

WDCMA
GPRS
EDGE

ANALOG
TDMA/CDPD
CDMA ONE
1G
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CDMA2000 1X
2.5G

CDMA2000 1XEV
3G

Stärkt ledarposition inom mobilsystem
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Ericsson är
det enda företag
som kan leverera
kompletta
lösningar

Möjlighet för Ericsson
att tillhandahålla
tjänster som affärsplanering och
nätbyggnad
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Ericsson har
kompetens att leverera
tillämpningar och
tjänster

GPRS är en förbättring av GSM . Det gör det möjligt för slutanvändarna
och ta emot och sända mycket större mängder data. Användaren betalar
endast för den mängd data som sänts eller tagits emot, istället för att
betala för den tid man är ansluten. Denna mobila data- och rösttjänst
erbjuder en lång rad av fördelar för operatören, användaren och Ericsson.
Och den jämnar vägen för övergången till 3G -tjänster.
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Vi gör 3G till något man måste ha

Löftet om ”bättre teknik” kommer inte att inspirera folk att köpa en 3G -telefon. Tillgång till en ny värld av underhållning, information, betalningsservice
och kommunikationstjänster kommer däremot att göra det. Genom våra egna
tillämpningscentra, våra partnerskap med fler än tusen utvecklingsföretag
och vår portfölj av innovativa lösningar arbetar Ericsson nu med att förvandla
3G från teori till praktik.
Det är i det så kallade servicenätet för 3G som den information
som krävs för att tillhandahålla specifika tjänster till slutanvändaren är lokaliserad. Detta nät är en samling programvarubaserade
gateways, servrar och tillämpningar. Dessa gateways och servrar
anpassar och kontrollerar slutanvändarens anslutningar genom
att via telenätet förbinda honom eller henne med de tjänster
som inhyses och underhålls på olika tillämpningsservrar. Genom
att utveckla dessa teknologier och integrera dem i ett enda sömlöst nät, gör Ericsson det möjligt för abonnenter att få tillgång till
personanpassade och positionsbaserade mobiltjänster. Det kan
röra sig om avancerad personlig kommunikation, mobil handel,
informationssökning och multimediaunderhållning – via 3G telefoner.
Utvecklingen gör mobiltelefonerna allt värdefullare för slutanvändarna. Den erbjuder också operatörerna en möjlighet att
öka värdet av sina tjänster. På så vis ökar den också marknaden
för hela Ericssons portfölj av 3G -infrastruktur, produkter och
tjänster.
Öppna standarder får marknaden att växa

Vi tror att servicenätet bör baseras på en uppsättning öppna
standarder, snarare än på slutna standarder som skapats av olika
operatörer och leverantörer. En öppen standard är som ett delat
språk – den betyder att alla slutanvändare kan få tillgång till
tjänster och kommunicera oavsett vilken accessutrustning de
använder; vare sig det är en PC , en PDA eller en telefon. Med
öppna standarder kan också utvecklare skapa tillämpningar

som kan användas i alla operatörers nätverk. På så vis skapas en
potentiellt mycket större marknad. Med större potentiella
intäkter, kommer fler utvecklare stimuleras att skapa de tjänster
och tillämpningar som krävs för att attrahera slutanvändare.
Dessa tjänster och tillämpningar kommer i sin tur att attrahera
flera användare, så att den totala 3G -marknaden växer såväl för
operatörerna som för Ericsson.
År 2001 använde vi erfarenheter som vi samlat under många
år som drivande av nya trådlösa standarder som GSM , Bluetooth
och 3G till att få nyckelaktörerna inom 3G att samarbeta.
Några viktiga aktiviteter och insatser 2001
> Lansering av Ericsson Mobility World, 26 center runtom
i världen som hjälper operatörer, utvecklare, innehållsägare
och företag att samarbeta om innovativa tillämpningar och
tjänster.
> Start av Mobile Games Interoperability Forum, med
Ericsson, Motorola, Nokia och Siemens i samarbete för att
göra det möjligt för spelutvecklare att producera och sprida
mobila spel som fungerar på olika servrar, nät och terminaler.
> Start av Wireless Village Interoperability Group, där
Ericsson, Motorola, och Nokia arbetar tillsammans för att
definiera och stödja en uppsättning generella specifikationer
för mobila meddelandetjänster och positionsbaserade
tjänster.
> Stöd och godkännande av M-Services Initiative, där
Ericsson och andra arbetar för att skapa en effektiv, öppen
programvarustandard för tillämpningar för Mobilt Internet,
under ledning av intresseorganisationen för GSM .
> Ericsson, Nokia och Motorola ger sitt stöd till den senaste
standarden för Wireless Application Protocol, WAP 2.0, som
också hanterar Multimedia Messaging Services ( MMS ).
> Nya partnerskap med mer än 100 utvecklare av
tillämpningar för Mobilt Internet runtom i världen.
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” Folk tycker ibland att idén med Mobilt Internet är svår att förstå.
Men när de får uppleva det i verkligheten, vill de själva använda det – omedelbart.”
Virginia , teknisk presentatör, Ericsson Mobile Internet Studio
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Vi gör 3G till något man måste ha

Ett initiativ var Ericsson Mobility World, en grupp av 26 regionala utvecklings- och testcenter där operatörer, utvecklare, innehållsägare och företag kan diskutera olika frågor och inspirera
varandra till att skapa innovativa tjänster och applikationer.
Under året fortsatte vi också att föra samman våra konkurrenter
i alla de sammanhang där vi trodde att gemensamma överenskommelser skulle stödja en allmän marknadstillväxt.
Lösningar klara för Mobilt Internet

Samarbete är viktigt, men det är också av vital betydelse att vi
skapar effektiva och flexibla lösningar för 3G -nät åt våra kunder.
Under 2001 lyckades vi utveckla och lansera en robust serviceplattform som gör det möjligt för dem att driva de många
tillämpningar som krävs för att tillhandahålla mobila Internettjänster till slutanvändarna, och fakturera dem efter användning.
Många operatörer tog denna plattform i drift i sina GPRS -nät
och kommer så småningom att utveckla den till att också leverera
3G -tjänster.

År 2001 skapade vi också specifika lösningar för Mobilt
Internet inom så mångskiftande områden som meddelandetjänster, underhållning, mobil handel, personanpassning och
portaler, fakturering och förmedling, kund- och abonnenthantering samt positionsbaserade tjänster. Våra kunder väljer
vilka tjänster de önskar erbjuda sina abonnenter, varpå vi tar
fram en paketlösning som förverkligar det hela. Detta upplägg
gör det lätt för operatörerna att koncentrera sig på sina kärnaktiviteter; att utveckla och lansera nya tjänster för att attrahera
slutanvändare och öka trafiken – medan vi tar ansvar för att
tjänsterna levereras.
I slutänden är det abonnenterna som kommer att avgöra när
marknaden för olika 3G-tjänster öppnar sig – och hur stor den
blir. Vi tror att möjligheterna är enorma och att utbyggnaden av
3G kommer att ha positiv påverkan på de företag som arbetar
mest aktivt för att skapa nya tjänster. Genom att leda utvecklingen av tillämpningar och av servicenätet, säkerställer vi att våra
kunder, liksom vi själva, kommer att frodas i den nya era av
mobil kommunikation som nu stundar.

0 -1- 2 - 3 m o d e l l e n
Mobila Internet-tjänster måste vara användarvänliga. Det är därför våra nya GPRS-telefoner använder 0-1-2-3 modellen.

0
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ingen manual behövs
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1

en personlig hemsida

2

max 2 sekunders väntan

3

ingenting är mer än
3 steg bort

Vi gör 3G till något man måste ha

John
Ringer flickvän
Bokar flyg
Betalar tågbiljetten till flygplatsen
Betalar läskedrycksautomaten
Får senaste affärsnyheterna
Köper aktier
Kollar e-mail vid ankomsten
Hittar blomsteraffär
Betalar för blommor
Hittar gatan

Informationssökning
Kim
Får förfrågan om leverans av 20 pallar

Mobil-handel

Kollar var närmaste lastbil finns
Mailar detaljer och offert
Får ordererkännande
Bekräftar bokning

Informationsdistribution

Sänder uppgifter till fabriken
Skickar ny färdväg till chauffören
Får bekfräftelse
Vidarebefordrar till ekonomiavdelningen

Personlig
Kommunikation
Pedro
Kollar senaste reaerbjudandena
Lokaliserar varuhuset
Hittar bästa vägen dit
Betalar parkeringsavgift
Sänder bilder på byxorna till flickvännen
Får meddelande om vilken färg hon föredrar
Kollar kontosaldot
Betalar varorna

Mobilt Internet är här. De fyra typerna av nyckeltjänster här ovan
finns redan tillgängliga hos ett antal operatörer. Många fler operatörer
kommer att introducera sådana tjänster under 2002 . Ericsson utvecklar
de tillämpningar som krävs för att dessa tjänster ska fungera för slutanvändaren. Genom att göra det, hjälper vi våra kunder att göra GPRS
och 3G till starka och intäktsbringande verksamheter.
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Morgondagens nät byggs idag

Stora förändringar präglar de fasta telenäten. Rösttelefoni fortsätter att
vara fundamentalt viktig, men datatrafiken ökar kraftigt, som ett resultat av
sådana nya aktiviteter som informationssökning på Internet och mobila
meddelandetjänster. Operatörerna måste utveckla sina nät för att kunna
dra nytta av denna utveckling. Ericssons ENGINE är den världsledande
lösningen på detta behov hos kunderna.
Konventionella kretskopplade växelsystem kan inte klara den
växande och alltmer komplexa trafiken i näten. För att utvecklas
i denna nya era inom fast telekommunikation, måste operatörerna övergå till paketkopplade system som klarar av att hantera
ett brett urval av data och rösttrafik på effektivare sätt. Detta
paketkopplade nät måste vara kompatibelt med en rad olika
accessutrustningar – inklusive persondatorer, servrar och telefoner i fasta nätet. Det måste också klara att bära trafik från
trådlösa terminaler.
Vårt svar på operatörernas behov är ENGINE . I denna lösning sammanförs Ericssons teknologier med vårt kunnande
inom nätintegration och vår erfarenhet av kundservice.
ENGINE är utvecklat för att möta operatörernas allra mest
brådskande behov av uppgradering. Sedan kan det utvecklas
över tiden till ett komplett flertjänstnät.
Vi har nu 70 operatörskontrakt på ENGINE . Det motsvarar
40 procent av alla kontrakt som skrivits för migrationslösningar.
Bland våra kunder finns några av världens största operatörer av
fasta nät.
Trots tillväxten för nya former av trafik, var 2001 generellt ett
svårt år på marknaden för fasta nät. Kunderna insåg det logiska
i att utveckla sina nät, men nedgången i marknaden och höga
skulder tvingade många av dem att fokusera på rösttelefoni –
en etablerad och snabb källa till intäkter.
Dessa förhållanden begränsade försäljningen men underströk
värdet av att ENGINE är en stegvis migrationslösning.
ENGINE fungerar tillsammans med den existerande infrastrukturen i nätet, men kan byggas ut när operatören kan klara
de ytterligare investeringar som krävs för att utöka nätets
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möjligheter. Detta gjorde det möjligt för de kunder som kunde
investera i nätutveckling att göra det till minsta möjliga risk.
Våra framgångar med ENGINE understödjs av vår styrka på
marknaden för digitala växelsystem. Med mer än 500 miljoner
AXE -linjer installerade, har vi världens största kundbas inom
digital växelteknik. Växelutrustning används i nätens hjärta, så
våra AXE -produkter gör Ericsson till en mycket viktig leverantör
för många operatörer.
Trots ett svårt och utmanande år, är vår verksamhet inom fasta
nät redo att utvecklas. Trafiken ökar och efterfrågan kommer att
öka ytterligare när de mobila nätoperatörerna börjar skicka sin
datatunga 3G -trafik genom de fasta flertjänstnäten. Vi väntar oss
därför att den totala försäljningen för alla leverantörer på det här
området kommer att fördubblas fram till 2005. Våra långsiktiga
kundrelationer och omfattningen, flexibiliteten och det tekniska
försprånget för våra ENGINE - och AXE -lösningar, kommer att
göra det möjligt för oss att avsevärt öka vår andel av denna
växande marknad.
H ö j d p u n k t e r 2 0 01
> 35 nya ENGINE -kontrakt.
> 70 ENGINE -kontrakt totalt, motsvarande 40 procents
marknadsandel.
> BT har tagit ENGINE i drift i totalt 70 växlar.
> Milstolpar för våra kundrelationer var bland annat:
eBusiness kvalitetspris från BT
Kvalitetscertifikat från Telefónica do Brasil
Guldmedalj för bästa telelösning ( ENGINE ) på den polska
Intelcom-utställningen

” Övergången till flertjänstnät är ett enormt steg.
Nu börjar allt fler operatörer förstå att det är vi som har den smartaste lösningen.”
Johan , affärsenhetschef, Ericsson Multi-service Networks

Årsredovisning 2001 Ve r k s a m h e t s ö v e r s i k t

23

N y a p r o d u k t e r, n y p a r t n e r

”Att bli världsledande inom mobila multimediaprodukter inom fem år”. För
bara 12 månader sedan skulle denna målsättning ha tyckts alltför optimistisk
– efter ett år av förvandling, inklusive starten av Sony Ericsson Mobile
Communications, är vår ambition nu väl underbyggd och på rätt kurs.
Sony Ericsson Mobile Communications är ett joint venture som
ägs till 50 procent av vardera parten. Det startade sin verksamhet
den 1 oktober 2001. Bolagets aktiviteter fokuseras på produktutveckling, industriell design, distribution, försäljning, marknadsföring och kundtjänster vad gäller mobila konsumentprodukter.
Dess resultat kommer dels att rapporteras separat och dels genom
Ericsson och Sony, som en del av ”Andelar i joint ventures och
intressebolags resultat”.
Det nya företaget är byggt på de starka sidorna hos de två
moderbolagen. Ericsson leder forskning och utveckling inom
mobil kommunikationsteknologi, har den mest värdefulla
kundbasen för mobilsystem bland teleoperatörerna och ligger
i framkanten när det gäller branschens övergång till 3G . Sony
är ledande när det gäller multimedia och konsumentdesign,
marknadsföring och detaljistdistribution. Dess varumärke är
känt bland konsumenter över hela världen.
Mot en utbytesmarknad

Starten för det nya bolaget sker i en tid av avgörande och snabba
förändringar inom mobilkommunikation. Från 2002 räknar vi
med att marknaden för mobiltelefoner kommer att domineras
av utbytestelefoner – en utveckling som påskyndas av införandet
av nya tjänster. Vi förutspår att det år 2005 kommer att ske sex
utbytesköp för varje ny abonnent.
De mobiltelefontillverkare som har störst chans att lyckas
i denna marknad är de som kan ge kunderna tillgång till det
senaste och bredaste utbudet av tjänster med de telefoner som

24

Årsredovisning 2001 Ve r k s a m h e t s ö v e r s i k t

har bästa designen och är lättast att använda. Med GPRS i drift
och 3G nära förestående kommer spel, musik, bilder, mobil
handel, avancerade meddelandetjänster, data och positionsbaserade tjänster att helt förändra hur folk använder sina mobiltelefoner. Integrerad bild- och underhållningsfunktionalitet
kommer att vara särskilt starka drivkrafter bakom försäljningen
år 2002.
När nya sätt att använda telefonerna införs skapas möjligheter
för de bäst förberedda tillverkarna att vinna marknadsandelar.
Därför är det Sony Ericssons främsta prioritet att fokusera
på produktutvecklingen. Vid slutet av år 2001 hade bolaget gjort
utomordentliga framsteg i utvecklandet av ett brett utbud av
innovativa multimediaprodukter och ett starkt nytt varumärke.
Med en ökande samverkan mellan funktionaliteten hos multimediaterminaler och andra personliga, multimediainriktade
apparater, förväntar vi oss också en avsevärd förändring i försäljningen av mobiltelefoner från 2002 och framåt. Vi tror att Sonys
erfarenhet av konsumentelektronik och Ericssons kunnande
om distribution via operatörer och tjänsteleverantörer kommer
att säkra att nya produkter når konsumenterna genom de mest
effektiva kanalerna.
Plattformar från Ericsson

Tekniken inuti många Sony Ericsson-telefoner kommer att
levereras av vårt helägda dotterbolag, Ericsson Mobile Platforms.
Detta kommer att skapa avsevärda intäkter för Ericsson och även
tillföra stort värde till Sony Ericsson. Samriskbolaget kan

” Det här företaget har den energi och den atmosfär man väntar sig hos ett
nystartat entreprenörsföretag. Och så har det styrkan och erfarenheten hos
Sony och Ericsson som stöd.” Lena, assistent till Katsumi Ihara, vd i Sony Ericsson (vänster),
här fotograferad med Miho , assistent till Jan Wäreby, vice vd i Sony Ericsson

Årsredovisning 2001 Ve r k s a m h e t s ö v e r s i k t

25

Starkt i Japan
och Asien

T
sm ekn
ar ik f
ta ör
te
lef
on
er

ten g
m rin
su fö
on ds
i k kna
ar
m

d
i d dis
et trib
al
jis uti
tle on
Ut
mä
de
rk
t
ta
mu
ltim
pr edi
od auk
te
r
Uni
kt k
u
ino
m m nnan
ulti de
me
dia
Verks
amt in
datate
om m
obila
rmina
ler oc
h dato
re r

Eric

Tek
led nisk
ars t
ka
p

de
ra

y

an
le

Son

nn
ab

av
ign ter
es
k
å d odu
rt p ntpr
pe
Ex sume
n
ko

Ku
Et

sson

N y a p r o d u k t e r, n y p a r t n e r

er
al
n
ka
ns a
it o ern
u r
ib tö
tr ra
s
e
i
D op
l
til
a,
op
ur A
E
i
S
kt h U
ar
St n oc
ie
As
de
dan
sle
d
l
r
Vä FoU
m
ino

etens
Komp ilsystem
mob
inom
Unik förmåga att utveckla
kompletta lösningar

Styrkorna hos vårt joint venture: Vi tror att Sony Ericsson kommer att
bli världens ledande leverantör av multimediaprodukter inom fem år.
Detta kommer att uppnås på en mycket konkurrensutsatt och
föränderlig marknad. De starka sidorna hos Ericsson och Sony utgör
en solid bas för denna framtida framgång.
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N y a p r o d u k t e r, n y p a r t n e r

koncentrera sig på sina kärnområden medan vi kan fortsätta att
tillhandahålla Ericssonutvecklad utrustning i alla delar av de
mobila näten. Det är ett unikt erbjudande som värdesätts högt
av många av våra mobilsystemkunder.
Solid bas på plats

Det var viktigt att en solid grund lades för den långsiktiga framgången för Sony Ericsson, så innan det nya bolaget bildades
koncentrerade sig vår division för konsumentprodukter på att
minska sina förluster och bygga basen för en hälsosam ny verksamhet. Vi genomförde beslutsamma åtgärder för att uppnå
detta. När det var dags att bilda det nya bolaget hade organisationen nått rätt storlek, produktportföljen var rensad och
forskning och utveckling var fokuserad på de mer värdefulla
produkterna för Mobilt Internet. Vidare hade vi lagt ut
utveckling och produktion av enklare telefoner till externa
partners och framgångsrikt genomfört en strategi för lågkostnadstillverkning – med outsourcing av egna fabriker.
Dessa åtgärder har minskat antalet anställda från 17 000 vid
slutet av år 2000 till färre än 5 000 ett år senare, och halverat
våra omkostnader.
Under 2001 introducerades för första gången GPRS -tjänster.
Det skapade möjligheter för oss att återta förlorade marknadsandelar. Vår förbättrade verksamhet innebar att vi kunde bli

först på marknaden med ett antal innovativa produkter, som
R520 , världens första mobiltelefon med GPRS /Bluetooth, och
T68 m, den första GSM -telefonen med färgdisplay. Allt som
allt lanserade vi fem olika GPRS -telefoner under året.

Efterfrågan på våra produkter var mycket stark under det
fjärde kvartalet. Det är viktigt att de nya Ericssonmodellerna –
tillsammans med Sonys telefoner – blir populära hos kunderna,
eftersom de kommer att vara en viktig inkomstkälla för Sony
Ericsson.
Sony Ericsson – skapat för den nya marknaden

Vi tror att de förändringar som marknaden för mobiltelefoner
nu genomgår kommer att leda till att endast två eller tre
leverantörer dominerar denna globala marknad.
Ericsson är fast beslutet att tillsammans med Sony vara
ett av de företag som tar den största delen av marknaden för
multimediaterminaler. Vårt joint venture är den bästa tänkbara vägen att nå det målet.
Våra förväntningar på Sony Ericsson är höga. Vi tror att
bolaget kommer att vara lönsamt från 2002 och att det är
branschens mest framgångsrika leverantör inom fem år. Bolaget
kommer att behöva uppnå detta på en mycket konkurrensutsatt
marknad. Men med de stora framsteg som gjordes 2001 tror vi att
vi lagt grunden för framtida framgångar.

Nya produktlanseringar 2001
T39 Liten telefon med spännande funktioner; Bluetooth-klar, lång standby-tid och GPRS . T60 TDMA/CDMA -telefon med wap,
röststyrning och joystick-navigering. T65 Enkelheten själv: GPRS via en knapp. T66 Minsta Ericsson-telefonen någonsin med
Enhanced
Messaging och internationell roaming. T68 Världens första GSM/GPRS telefon med riktig färgdisplay.

T39

T60

T65

T66

T68
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Idéer blir nya intäkter

Under 2001 gjorde vi mer än någonsin för att skydda och dra fördel av
vårt tekniska ledarskap. Genom att dra nytta av patent, licenser och tekniska
lösningar kan vi generera största möjliga avkastning av våra investeringar
i forskning och utveckling.
Patent och andra immateriella rättigheter (IPR ) hjälper oss att
skydda vår egenutvecklade teknologi från otillåten användning,
men Ericsson ser också sina nuvarande och framtida patent
som en källa till ökande intäkter. Vi fortsätter utbytet av patent
med nyckelkonkurrenter och partners, eftersom det gör det
möjligt för oss att utveckla produkter som innehåller bästa tänkbara teknologi utan att därför behöva betala dyra royalties.
Men vi ger nu också hög prioritet åt att licensiera IPR som kan
ge vinster till vårt företag.
Patentaktiviteter bedrivs i hela företaget, med mer än 200
experter sysselsatta i våra olika affärsenheter. Ungefär 1 000 nya
patentansökningar lämnas in varje år och Ericsson har fler än
10 000 godkända patent världen över. Det gör oss till en av de
starkaste patentägarna i telekombranschen.
Fokus på produktrelaterad licensiering

Vi har nu också etablerat två produktrelaterade bolag – Ericsson
Mobile Platforms och Ericsson Technology Licensing. Dessa
utvecklar och marknadsför specifika komponenter och lösningar
som baseras på patenterad Ericssonteknik.
Ericsson Mobile Platforms erbjuder tillverkare av mobiltelefoner eller annan mobilutrustning kompletta teknikplattformar
för 2,5G - och 3G -telefoner. Dessa plattformar består av komplett hårdvara och programvara, inklusive komponentspecifikationer, layout för kretskort och programvara. Dessutom erbjuds
support och tjänster för kundanpassning. Tekniskt är plattformarna baserade på Ericssons globala ledarskap inom standardisering och vår enastående patentportfölj för 2,5G - och 3G telefoner.
Att bygga mobilprodukter med hjälp av Ericssons mobilplattformar är det snabbaste sättet för en tillverkare att lansera
konkurrenskraftiga produkter utan att behöva göra stora och
svårförutsägbara investeringar i forskning och utveckling.
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Tillverkarna kan koncentrera sin tid och sina resurser på faktorer
som gör produkterna unika – som tillämpningar, design, distribution och varumärkesbyggande. I utbyte får vi en licensavgift
och royalty för varje plattform som produceras.
Vi tror att den totala marknaden för licensierade plattformslösningar kommer att växa från cirka 100 miljoner till mer än
300 miljoner enheter 2005. Vi är redan huvudleverantör till Sony
Ericsson, men utvecklar nu inkomstbringande avtal också med
andra företag. Ett sådant avtal har skrivits med LG Electronics
om plattformar för 3G -telefoner.
Ericsson Technology Licensing har fokus på Bluetoothtekniken för trådlös förbindelse över korta avstånd. Företaget
gör licensöverenskommelser med halvledartillverkare och
så kallade OEM -företag (Original Electronic Manufacturing).
Dessa får på så vis möjlighet att använda våra lösningar i sina
produkter, i utbyte mot licensavgifter och royalties. Några av
våra nyckelkunder för Bluetooth under 2001 var Intel, Philips,
ST Microelectronics och Samsung.
Bluetooth byggs nu in i produkter som bärbara datorer,
persondatorer, skrivare, videokameror och – förstås – mobiltelefoner. Det handlar om en potentiell marknad på ungefär 800
miljoner enheter under 2005, enligt analysföretaget Cahner
Instat Group.
Bättre skydd, högre lönsamhet

Trots vår nya IPR -strategi fortsätter vi att understödja öppna
standarder och dela med oss av vår teknologi närhelst detta kan
bidra till att marknaden för våra produkter växer. Men vi
kommer också att jaga varje företag som försöker att profitera på
vårt tekniska ledarskap utan att ge oss tillbörlig kompensation.
Detta mycket aktiva tillvägagångssätt kommer att i hög grad öka
värdet av vårt tekniska kunnande, när allt mer avancerade
telekomteknologier nu krävs för att möta kraven från operatörer
och slutanvändare.

” Det krävs så mycket arbete för att skapa ny teknik.
Det är skönt att veta att våra bästa idéer är skyddade.”
Lillemor , 3G-produktion, Ericsson

Stark patentportfölj
> Ericsson har en värdefull patentportfölj
inom 2G-, 2,5G- och 3G-standarderna.
> Vi har mer än 50 godkända patent och
många fler under behandling som alla är
grundläggande för att någon tillverkare
ska kunna tillhandahålla WCDMA -tjänster.
Det är den starkaste patentportföljen för
WCDMA i branschen.

> Vi har grundläggande patent inom
andra 3G -standarder, som CDMA2000 och
EDGE – vi har också grundläggande
patent för sådana standarder som WLAN,
ATM , WAP och Bluetooth.

> Vi har lämnat in minst 50 procent fler
förslag inom WCDMA -standardisering än
någon annan leverantör.
> Vi har 10 000 godkända patent i världen.
> Vi ansökte om fler än 1 000 patent 2001.
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” Utmaningarna med 3G-nät är verkligen motiverande.
Jag är glad över att arbeta i ett bra team med proffsiga människor omkring mig.”
Marisa , konsult Ericsson Global Services, här fotograferad med sin konsultkollega Juan
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Vi drar nytta av vårt kunnande

Att utveckla, bygga och driva telekommunikationsnät var en gång i tiden
kärnverksamhet för alla operatörer. Nu använder allt fler av dem externa
experter för att driva näten, medan de själva fokuserar på sina kunder och sin
affärsverksamhet. Under 2001 fick Ericssons Global Services förtroendet att
bygga, driva eller förbättra fler nät än något annat företag.
Våra affärsenhet Ericsson Global Services har 20 000 anställda
och är organiserad i fyra nyckelområden – nätverksbyggande,
kundstöd, kompetensutveckling, samt drift av telenät och professionella tjänster.
Idag är Global Services ledande inom telekombranschen.
Detta är resultatet av Ericssons fasta och långsiktiga engagemang
för att utveckla vår interna expertis. Genom den satsningen
har vi kunnat ta fram värdefulla tjänster att erbjuda operatörerna.
Under 2001 var Ericsson det enda företag som kunde erbjuda
världsledande kompetens inom varje större telekom-standard,
både för fasta och trådlösa nät. Vi är också det enda serviceföretag som har förmågan att bygga, driva och underhålla
alla typer av nät, eller integrera vilken nätteknologi som helst,
oavsett vilken utrustning som finns installerad.

dena och höga 3G -licensavgifter minskade operatörernas
aktiviteter och vår verksamhet inom nätbyggande noterade en
lägre tillväxt. Trots detta var vår försäljning inom detta område
dubbelt så stor som för våra två närmaste konkurrenter
tillsammans.
Med begränsade resurser för att bygga nya nät sökte många
operatörer sätt att öka effektiviteten och finna nya möjligheter
inom ramen för existerande 2G -system. Det skapade en 50
procentig ökning i efterfrågan på de andra av Global Services
nyckelområden – kundstöd, kompetensutveckling, samt drift av
telenät och professionella tjänster. Sammantaget har detta ökat
vår verksamhet avsevärt. Vår verksamhet för kundstöd växte till
exempel till att omfatta fler än 450 nät världen över.
Efterfrågan på GPRS-kompetens

Intäkter och relationer skapar värde

Våra framgångar inom detta område skapar värde för Ericsson
på mer än ett sätt. Dels är Ericsson Global Services en lönsam
affärsenhet som lovar att skapa en stark och fortsatt tillväxt.
Dels stödjer och utvecklar Global Services koncernens kundrelationer genom att vara i ständig kontakt med operatörerna.
Våra lärdomar från dessa samtal gör det möjligt för alla
Ericssons affärsenheter att utveckla nya lösningar som möter
operatörernas framtida behov.
Under 2001 skapade ett svårförutsägbart ekonomiskt klimat
en avsevärd utmaning för Global Services. Marknadsförhållan-

Lanseringen av GPRS har också hjälpt till att öka efterfrågan
på vårt kunnande. Fastän GPRS i allt väsentligt bara är en
teknisk vidareutveckling av GSM , kräver det avsevärda förändringar i hur operatörerna levererar tjänster och tjänar pengar
på dem. Kunderna tog hjälp av våra driftsexperter för att få hjälp
att designa, utveckla, integrera och introducera både nya tjänster
och nya metoder för fakturering och kundhantering. Våra
experter på professionella tjänster tillförde ytterligare värde,
med rådgivning till operatörerna om kundsegmentering, affärsmodeller, introduktionsprojekt och en rad andra värdefulla
kommersiella aktiviteter.
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Vi drar nyta av vårt kunnande

Vi tror att kundernas övergång till 2,5G och 3G kommer att
öka efterfrågan på våra integrationsexperter. GPRS - och 3G teknologierna måste kunna arbeta inom existerande infrastruktur
för fasta och mobila nät, varför all ny infrastruktur måste
integreras fullt ut. Kompatibla teknologier gör det möjligt för
användarna att förflytta sig mellan olika system när de så
behöver. En användare av en 3G -telefon kommer till exempel att
ha möjlighet att sända ett MMS -meddelande till en användare
med GSM -telefon eller tala med en användare i det fasta
telenätet. Vår förmåga att hantera alla system, komponenter och
krav inom alla standarder kommer att visa sig särskilt värdefulla
för operatörerna när de uppgraderar sina nät med system för
2,5G och 3G .
Ericsson är väl positionerat att möta de utmaningar som 3G
erbjuder. Våra investeringar i ledande forskning och utveckling
inom system, tillämpningar och mobiltelefoner har gjort det
möjligt för oss att erbjuda den mest kompletta och avancerade
uppsättningen av tjänster för 3G som idag finns på marknaden.

Global Services 2001
> 19 procent av Ericssons totala infrastrukturförsäljning
härstammade från Global Services.
> Global Services olika områden efter volym:
Byggande av nät
Kundstöd
Drift av telenät och professionella tjänster
Kompetensutveckling
> Global Services olika områden efter tillväxt:
Drift av telenät och professionella tjänster
Kundstöd
Kompetensutveckling
Byggande av nät
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Branschens övergång till 3G ökar också antalet operatörer
som vill outsourca sin existerande nätverksamhet. Global
Services startade året med att driva 20 fasta eller mobila telenät
och hade vid årets slut hand om ytterligare sex. Kontrakt skrevs
också med tre operatörer avseende hela driften av 3G -nät. Som
ett kompletterande erbjudande har vi också signerat vår första
överenskommelse om tjänster för miljöåtervinning. Detta ger oss
det fulla ansvaret för återanvändning av utgången infrastrukturutrustning.
Ökat värde genom träning

Kompetensutveckling fortsatte att vara en viktig aktivitet under
2001. Vi sålde 269 000 utbildningsdagar till den externa marknaden och tillhandahöll 260 000 för utvecklandet av Ericssons
egna anställda. Denna del av våra affärer är lönsam i sig själv,
men hjälper också våra kunder att förbättra sin verksamhet och
underlättar för Ericsson att snabbare än andra leverantörer
förutsäga och möta framtida behov.
Utbildning och kompetensutveckling hjälper också till att öka
värdet av våra tjänster. Våra 30 000 partners och underleverantörer gör det möjligt för oss att ta fullt ansvar för den fysiska
konstruktionen och igångsättandet av nätutrustning medan
våra egna anställda fokuserar på att utveckla en alltmer värdefull
uppsättning av affärs-, teknik- och systemkunnande samt
erfarenheter.
Tillväxten i storlek och värde av vår verksamhet inom Global
Services visar på en viktig utveckling för Ericsson. Idag är koncernens kärnverksamhet inte bara forskning, utveckling och
produktion av telekomutrustning, utan också tillhandahållandet
av tjänster till en kundbas som investerar stort i att bygga
kunskap, färdigheter och expertis. Global Services driver denna
utveckling framåt.
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Global Services är en viktig del av Ericsson. Affärsenheten förvandlar
vårt kunnande till service för operatörerna. Våra fyra nyckelområden,
som visas här, gör det möjligt för en operatör att utveckla, förbättra eller
outsourca sin nätverksamhet och koncentrera sig på sin kärnverksamhet.
Ericsson Global Services är världsledande på sitt område.
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Vårt folk och vår kultur

Våra kunder behöver en affärspartner som kan erbjuda högsta möjliga nivå
av telekomkunnande, global närvaro och lokal erfarenhet. Ericsson förväntas
också ha ett uttalat engagemang för såväl den egna lönsamheten som för
en hållbar utveckling i världen omkring oss. Vi söker ständigt förbättra vår
förmåga, vårt sätt att arbeta och våra prestationer för att möta dessa behov
och förväntningar.
Varför är en global närvaro så viktig för Ericsson? Mycket stora
operatörer köper upp konkurrenter och rör sig in på nya
områden – i jakt på skalfördelar och kommersiella möjligheter.
Våra största kunder förväntar sig att vi ska kunna hjälpa dem
bygga ut verksamheten när de ger sig in på en ny marknad.
Denna trend mot globalisering kommer att fortsätta, även om
den saktade av under 2001, som följd av att operatörerna istället
försökte göra något åt sin skuldbörda.
Vi har positionerat vår verksamhet så att vi kan hjälpa våra
största kunder att konkurrera globalt. Vi har en etablerad närvaro
i 140 länder. Varje kontor har utvecklat en unik lokalkännedom,
relationer och kompetens på den lokala marknaden. Detta ger
ovärderligt stöd till internationella operatörer när de tar sig in på
dessa marknader.
De lokala operatörerna kvarstår naturligtvis som en viktig
del av vår kundbas. De drar också nytta av våra kompetenta
anställda, våra ledande produkter, processer och våra egna skalfördelar. Lärdomar som vi skaffat oss på andra marknader
kommer också dem till del – vi delar med oss och sprider goda
lösningar och värdefulla erfarenheter till alla våra kunder.
Varför en hållbar utveckling är viktig

Ericsson står fast i sin tro att en långsiktigt hållbar utveckling
i världen skapar den bästa grunden för framtida affärer. Vårt
engagemang för en hållbar utveckling har inte påverkats av den
rådande ekonomiska situationen. Vi har möjlighet att ge avsevärda bidrag – både internt och globalt – genom vårt arbete med
dessa frågor.
Vårt bidrag till utvecklingen för information och kommunikation har stor betydelse för världens förmåga att använda
resurser mer effektivt, och stödjer på så vis en globalt hållbar
utveckling. Under 2001 lade flera olika organisationer märke till
vårt arbete och utpekade oss som världsledande på området.
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Vi utvecklar vår kunskap

Vi tror att kunskapsutveckling bidrar till att utveckla Ericsson
som företag. Enbart under 2001 spenderade vi 3 miljarder kronor
på utbildning. Detta är en stor investering som ökar vårt
kollektiva kunnande, gör det möjligt för oss att utveckla än bättre
produkter, ökar vår förmåga att erbjuda värdefulla tjänster samt
lär oss att arbeta effektivare.
Under 2001 fortsatte vi också vårt engagemang för att skapa
ännu bättre chefer. ”Leadership Core Curriculum” är nu ett
gemensamt program för alla nya Ericssonchefer i hela världen.
Vår ökande investering i utbildningsdagar för chefer skapar
effektivitet och stärker vår kultur.
Ericsson University ska höja kunskapsnivåerna

I mars 2001 etablerades Ericsson University. Det är ett stort nytt
initiativ inom lärande och utbildning som stöder vårt strategiska
fokus på kunskap. Satsningen har sammanfört många av våra
utbildningsverksamheter till en gemensam enhet. På så vis har
vi skapat en klar och koordinerad portfölj av utbildnings- och
kompetensprogram. Universitetet kommer att medföra kostnadsbesparingar, höja kompetensnivåerna i hela verksamheten
och inspirera till ett fortsatt engagemang för personalutveckling
och prestationer bland alla anställda.
För att stödja vår ökande tonvikt på prestationer har vi också
identifierat 16 000 nyckelpersoner världen över. Vi säkerställer
nu att vi får behålla dessa högpresterande anställda genom en rad
olika program och belöningar, inklusive en ny process för
prestationsmätning och aktieoptioner. Som ett incitament för
alla våra anställda har Ericsson också beslutat införa ett aktiesparprogram, där de anställda som går med erbjuds – inom vissa
ramar – en gratis Ericssonaktie för varje aktie de köper under
en tvåårsperiod, med början 2002.
Genom att ständigt förbättra vårt sätt att arbeta, lära och bidra
till omvärlden, hjälper vi Ericsson att förbättra sin position som
ledande i telekombranschen.

” Jag blir alltid lika häpen över att någon kan lära sig att förvandla ett tomt plåtskåp
till 3G-utrustning. Den kunskap som krävs för att göra detta är en av våra största
tillgångar.” Joe, teknisk instruktör, Ericsson WCDMA Training Center

Milstolpar för en hållbar utveckling 2001
> Ericsson utsågs till ”ledande i arbetet
för en hållbar utveckling inom teknikindustrin” av Dow Jones Sustainability
World Index, och ledande inom tekniksektorn i Dow Jones STOXX Sustainability
Index.
> Ericssons nya ”Code of Conduct”
lanserades, med regler för rättigheter och
villkor för människor involverade i alla
aspekter av vår verksamhet.

> Vi blev ”founding member” av det
globala eSustainability Initiative, som
siktar på att stödja hållbara affärsmetoder och tillämpningar.

> Ericsson Response, vårt initiativ för
att stödja kommunikationer i katastrofområden var aktivt i Algeriet, Kenya,
Pakistan, Peru, Indien och El Salvador.

> Ericsson fick världens första globala
ISO 14001-certifikat av BSI för sitt miljöledningssystem, vilket bekräftar vårt
engagemang för att kombinera goda
affärsregler med ett miljömässigt
ledarskap.

> Förenta Nationerna tog formellt emot
och satte i drift ett heltäckande GSMsystem som utvecklats av Ericsson
Response.
För mer information:
http://www.ericsson.com/sustainability/
http://www.ericsson.com/ericssonresponse/
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Styrelse och koncernledning

1

2

3

Styrelse

4

1

Ericssons stadgar föreskriver att styrelsen ska
bestå av inte färre än fem och inte fler än tolv
ledamöter, med inte fler än sex suppleanter,
valda varje år av aktieägarna på bolagsstämman.
En styrelseledamot väljs på ett år, men kan
omväljas för fler perioder. Dessutom har, enligt
svensk lag, de anställda rätt att utse tre ledamöter
och suppleanter för dessa. Styrelsens ledamöter
och suppleanter samt det år de först invaldes
i styrelsen (situationen 31 december 2001) framgår nedan:

5

Lars Ramqvist ( född 1938 )

Ledamot sedan 1990. Ordförande och tidigare
koncernchef. Ordförande i styrelsens Finanskommitté. Fil dr. Hedersdoktor i teknologi och
filosofi. Ordförande i styrelserna för Skandia och
Volvo. Styrelseledamot i AstraZeneca och SCA.
Ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien
och Ingenjörsvetenskapsakademien samt medlem
av European Round Table of Industrialists.
Aktieinnehav: LME B 30 206
Konvertibler: 145 347 *
2

Clas Reuterskiöld ( född 1939 )

Ledamot sedan 1994. Ordförande i styrelsens
Revisionskommitté. Tidigare VD och koncernchef
i Industrivärden. Styrelseledamot i Industrivärden,
Sandvik, Skandia och SSAB.

Vd och koncernchef.
Styrelseledamot i Atlas Copco.
Aktieinnehav: LME B 22 692
Konvertibler: 145 347*
Personaloptioner**
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5

Göran Engström ( född 1948 )

Aktieinnehav: LME B 4 774
Konvertibler: 99 120*
Personaloptioner**
6

Marcus Wallenberg ( född 1956 )

Ledamot sedan 1996. Vice ordförande och medlem
i styrelsens Finanskommitté. Vd i Investor. Vice
ordförande i Saab. Styrelseledamot i AstraZeneca,
Investor, Scania, Stora Enso och Knut och Alice
Wallenbergs stiftelse.
Aktieinnehav: LME B 352 000
7

Per Lindh ( född 1957 )

4

8

Jan Hedlund ( född 1946 )

8

Ledamot sedan 1994). Arbetstagarledamot
och medlem i styrelsens Finanskommitté.

Aktieinnehav: LME B 50 000

Konvertibler: 75 520*

3 Kurt Hellström

7

Ledamot sedan 1995, (suppleant 1994).
Arbetstagarledamot.

Ledamot sedan 1994. Arbetstagarledamot och
medlem av styrelsens Revisionskommitté.

Koncernledning

6

Christer Binning (född 1946)

Ledamot sedan 1994. Arbetstagarledamot.
Aktieinnehav: LME B 180
Konvertibler: 145 347*

Sten Fornell

Carl Olof Blomqvist

Roland Klein

Vice vd och Chief Financial Officer.

Direktör och chefsjurist.
Chef för koncernfunktion Juridik

Direktör, chef för koncernfunktion
Kommunikation

Personaloptioner**

Aktieinnehav: LME B 2 000
Personaloptioner**

Aktieinnehav: LME B 176 000
Personaloptioner**
Per-Arne Sandström

Björn Boström

Vice vd och Chief Operating Officer.

Direktör, chef för koncernfunktion
Produktförsörjning och
Informationsteknologi

Aktieinnehav: LME B 2 904
Konvertibler: 145 347*
Personaloptioner**

Aktieinnehav: LME B 2 228
Konvertibler: 145 347*
Personaloptioner**

Torbjörn Nilsson

Direktör, chef för koncernfunktion
Marknadsföring och Strategisk
affärsutveckling
Aktieinnehav: LME B 23 031
Konvertibler: 145 347*
Personaloptioner**

Styrelse och koncernledning

9

9

10

11

Peter Sutherland ( född 1946 )

Ledamot sedan 1996. Medlem i styrelsens
Revisionskommitté. Hedersdoktor. Styrelseordförande i Goldman Sachs International och BP.
Styrelseledamot i Investor, Royal Bank of Scotland
Group och stiftelsen World Economic Forum.

12

13

Aktieinnehav: LME B 8 000

16 Tom Hedelius ( född 1939 )

Vice ordförande 1991. Medlem i styrelsens
Finanskommitté. Tidigare ordförande i Handelsbanken, nu hedersordförande. Hedersdoktor i
ekonomi. Styrelseordförande i Bergman & Beving,
Svenska Le Carbone och Anders Sandrews
stiftelse. Vice ordförande i Industrivärden, Addtech
och Lagercrantz Group. Styrelseledamot i Volvo
och SCA.

Aktieinnehav: LME B 796
13 Monica Bergström ( född 1961)

14 Åke Svenmarck ( född 1942 )

Ledamot sedan 2000. Tidigare vd och koncernchef
i Compaq Computer Corp. Styrelseordförande
i Intershop Communications. Styrelseledamot i
General Motors, Hughes Electronics, IFCO Systems,
Syntek Capital och Biogen. Medlem i the Business
Council och Advisory Board of Deutsche Bank.

Aktieinnehav: LME B 72 616

Suppleant 2000. Arbetstagarledamot.
15 Göran Lindahl ( född 1945 )

11 Eckhard Pfeiffer ( född 1942 )

16

Ledamot sedan 2000. Ordförande och koncernchef
i Unilever plc. Styrelseledamot i Merck & Co. Inc.

Konvertibler: 75 520*

Ledamot sedan 1993 (suppleant 1991). Medlem
i styrelsens Kompensationskommitté. Vd och
koncernchef i SCA. Styrelseledamot i Skanska,
Svenskt Näringsliv och Skogsindustriförbundet.

15

12 Niall FitzGerald KBE ( född 1945 )

Suppleant 1998. Arbetstagarledamot.
10 Sverker Martin-Löf ( född 1943 )

14

Ledamot sedan 1999. Ordförande i styrelsens
Kompensationskommitté. Hedersdoktor i teknologi
och filosofi. Tidigare vd och ordförande i ABB Ltd.
Styrelseledamot i DuPont, Sony Corporation och
Ratos. Tillträdande ordförande i Anglo American
plc. Medlem i Salomon Smith Barney Internationals
Advisory Board.

Förutom Lars Ramqvist, har ingen styrelseledamot
haft någon chefsposition inom Ericsson. Ingen
ledamot har några större affärsengagemang än
de uppdrag som redovisas ovan och inga ledamöter
har valts som resultat av överenskommelser med
större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra.

Aktieinnehav: LME A 100 000, LME B 50 000

Aktieinnehav: LME B 15 200

Britt Reigo

Direktör, chef för koncernfunktion
Personal och Kultur
Aktieinnehav: LME B 12 000
Konvertibler: 145 347*
Personaloptioner**

Marknadsområden

Gerhard Weise

Ragnar Bäck

Vice vd och chef för marknadsområde
Nord- och Sydamerika

Vice vd, chef för marknadsområde
Asien och Oceanien

Jan Uddenfeldt

Aktieinnehav: LME B 1 000
Konvertibler: 145 347*
Personaloptioner**

Direktör, chef för koncernfunktion
Teknik

Mats Dahlin

Aktieinnehav: LME B 2 756
Personaloptioner**

Vice vd och chef för marknadsområde
Europa, Mellanöstern och Afrika

Aktieinnehav: LME B 27 496
Konvertibler: 145 347*
Personaloptioner**

* Konvertibler 1997/2003 med
en konverteringskurs om SEK 59.
** För ytterligare information om
optionsplaner för åren 1999, 2000
och 2001, se ”Anställdas ägande”
under ”Aktieinformation”

Aktieinnehav: LME B 8 000
Personaloptioner**

Årsredovisning 2001 Ve r k s a m h e t s ö v e r s i k t

37

Aktieinformation

Börshandel

Aktieägare

Ericsson-aktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och B- aktier).
Stockholmsbörsen ändrade Ericssons tickerkod den 20
september 2001, från LME A och LME B till ERIC A och
ERIC B. B -aktien noteras även 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 Receipt) på NASDAQ i USA under
symbolen ERICY . Varje ADR representerar en B -aktie.
Sedan den 1 januari 1999 noteras Ericsson-aktien i euro
i Frankfurt och i Paris.
Under 2001 omsattes över 36 miljarder aktier. Av dessa
omsattes cirka 59 (44) procent på Stockholmsbörsen, 13,5 (31)
procent på NASDAQ och 26,5(24) procent på London-börsen.
Övriga börser motsvarade cirka 1 (1) procent av omsättningen.

Totalt ägs cirka 85 (90) procent av Ericssons aktier av svenska
och internationella institutioner. Vid slutet av år 2001 uppgick
andelen aktier ägda i Sverige till cirka 52 (44,7) procent,
25,4 (28.9) procent i USA, 4,7 (5,2) procent i Storbritannien,
3,3 (2,5) procent i Luxemburg, 3,0 (4,1) procent i Tyskland och
7,1 (9,6) procent i övriga länder.

Kursutveckling

Marknadsvärdet för Ericsson sjönk med 46 procent under 2001
och uppgick vid årets slut till 460 miljarder SEK. Stockholmsbörsens OMX index sjönk under året med nästan 20 procent.
NASDAQ -börsens ”composite index” sjönk med 21 procent
och NASDAQ -börsens ”telecom index” sjönk med 49 procent
under samma period. På NASDAQ sjönk Ericssonaktien med
53 procent. Skillnaden mot utvecklingen på Stockholmsbörsen
förklaras i huvudsak av förändrad valutakurs SEK/USD.
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Anställdas ägande

Ett konvertibelt förlagslån uppgående till 6 000 MSEK emitterades under 1997 med företrädesrätt för Ericssons anställda.
Anställda efter 10 oktober 1997 erbjöds att köpa konvertibler
av Ericsson-bolaget AB Aulis.
Ingen ledamot av Ericssons styrelse eller ledande befattningshavare äger mer än en procent av företagets aktier. Optioner
har ej tilldelats Ericssons styrelseledamöter. Antal optioner som
tilldelats ledande befattningshavare inom Ericsson är ej offentlig
information.
Omkring 2 000 personer erhöll 1,4 miljoner sjuåriga
personaloptioner baserat på resultatet för 1999. Tilldelningens
storlek bestämdes av vinst per aktie och den anställdes lön och
bonuskategori. Vid en extra bolagsstämma i november 1999
beslutades om införande av ytterligare ett optionsprogram även
för år 2000. I enlighet med detta beslut tilldelades cirka 8 000
anställda 50,4 miljoner personaloptioner (justerat efter split 4:1).
Detta kräver en nyemission av 50,4 miljoner aktier om alla
optioner utnyttjas.

Aktieinformation

Vid bolagsstämman 2001 bestämde man att införa ett globalt
aktieincitamentsprogram bestående av ett aktieoptionsprogram
och ett aktiesparprogram. Hela det globala aktieincitamentsprogrammet erfordrar 155 miljoner nyemitterade aktier.
• Aktieoptionsprogrammet avses omfatta cirka 15 000 nyckelmedarbetare erhåller personaloptioner. Tilldelningen löper
under peroioden 2001–2002. 120 miljoner Ericsson B aktier
kommer att allokeras till aktieoptionsprogrammet, inkluderat
en säkring för sociala kostnader. 47,5 miljoner sjuåriga
personaloptioner utställdes under 2001.
• Aktiesparprogrammet avses omfatta de flesta som är anställda
i koncernen. Deltagande anställda ska, under en tvåårsperiod,
kunna spara 7,5 procent av bruttolönen genom köp av B aktier, dock högst 50 000 kronor årligen. Den anställde måste
behålla en inköpt aktie under tre år, och fortfarande vara
anställd inom Ericsson koncernen, för att erhålla en aktie
gratis. 35 miljoner Ericsson B -aktier kommer att allokeras

till aktiesparprogrammet, inkluderat en säkring för sociala
kostnader. Aktiesparprogrammet kommer att implementeras
under 2002.
Aktiekapitalet

Aktiekapitalet i Ericsson uppgick den 31 december 2001 till
8 065 504 007 (7 910 335 612) SEK, fördelat på 8 065 504 007
aktier. Det nominella värdet på aktien är 1,00 SEK. Aktierna var
per 31 december 2001 fördelade på 656 218 640 A -aktier, som
vardera ger en röst, samt 7 409 285 367 B -aktier med en tusendels
röst vardera. En handelspost på Stockholmsbörsen är 100 aktier.
Den 30 April, 2001 gjordes en nyemission på 155 000 000
C -aktier och dessa återköptes senare av moderbolaget. Aktierna
konverterades därefter till 155 000 000 B -aktier.
Under perioden 1–22 januari 2002 gjordes inga ytterligare
konverteringar.

Kursutveckling på Stockholmsbörsen

Aktieomsättning 2001
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Ordlista

2G

ENGINE

MMS

Första generationens digitala mobilsystem

Ericssons lösning för paketbaserade växlar
i fasta telenät

Multimedia Messaging Services –
meddelande som innehåller antingen
formaterad text, grafik, data, animeringar,
bilder, ljudklipp eller videosekvenser

2.5G

Förbättrat digitalt mobilsystem som klarar
paketdata och tillåter användaren att ständigt
vara ansluten

GPRS

General Packet Radio Services – trådlös
teknologi för höga datahastigheter
i paketbaserade system

3G

Bredbandsteknologi för mobilsystem

GSM

3GPP

Världens mest använda digitala
mobilteknologi

3G Partnership Project – organisation som
arbetar för att utveckla gemensamma
standarder för 3G
ATM

Asynchronous Transfer Mode – en mycket
flexibel teknik för bredbandsöverföring av
exempelvis tal, data och videosignaler

Mobilnät

Trådlöst nät för mobil kommunikation,
bestående av bland annat radiobasstationer,
växlar, kontrollenheter, servrar och
programvara
SMS

IP

Internet Protocol – en standard för
nätadresser som används för att skicka
meddelanden mellan de olika näten på
Internet

Short Message Service – textmeddelanden
TDMA

Trådlös digital teknologi för
mobilkommunikation

IPR

UMTS

Intellectual Property Rights – immaterialrätt
ITU

Namnet på den tredje generationens mobilstandard som valts av europeiska operatörer.
Baserad på WCDMA-teknologi

International Telecommunications Union –
FN-organ för telekommunikationsfrågor

WAP

Radioteknik för att trådlöst förbinda olika
utrustningar över korta avstånd

PC

Olicensierat protokoll för trådlös access
till specialanpassad information på Internet

CDMA, CDMA2000

PDA

Digital transmissionsteknik för trådlös
kommunikation, exempelvis mellan en
mobiltelefon och en basstation

Personal Digital Assistant – handburen mobil
dataterminal

AXE
Datakontrollerad digital växel för stora publika
televäxlar
Bluetooth

Persondator
WCDMA

WLAN
PDC

CPP

Cello Packet Platform – skalbar, flexibel
programvara för fast och mobil infrastruktur

Personal Digital Cellular – japansk standard
för andra generationens digitala mobiltelefoni

Uppgradering av GSM- och TDMA-system
så att de klarar 3G-datahastigheter
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Trådlöst nät för företag, organisationer, etc.,
oftast inom en och samma byggnad
xDSL

M-commerce
EDGE

Den ledande teknologin för bredbandig
mobilkommunikation, 3G

Mobile commerce – säkra och personliga
kommersiella transaktioner som utförs genom
en mobil terminal, exempelvis mobila
banktjänster, shopping, handel, aktieköp

Samlingsnamn för teknologier som medger
bredbandig kommunikation via vanliga
telelinjer, exempelvis ADSL

Ericssons Årsredovisning 2001

Detta dokument är Ericssons Årsredovisning 2001 – Verksamhetsöversikt.
Tillsammans med dokumentet Ericssons Årsredovisning 2001 – Finansiella Rapporter, utgör det koncernens Årsredovisning för år 2001.
Om något av dokumenten saknas kan det beställas från Ericsson, Koncerninformation, HF/LME/DI, 126 25 Stockholm, tel 08-719 0000.
Osäkerheter om framtiden

Vissa uttalanden i denna rapport är framåtblickande (i den betydelse som framgår av Section 27A i US Securities Act 1933, inklusive senare ändringar
och Section 21E av US Securities Exchange Act of 1934, inklusive senare ändringar) och innehåller antaganden om framtida marknadsförhållanden,
verksamheten och resultat. Sådana uttalanden förekommer på ett flertal ställen och avser bland annat (i) strategier, prognoser och tillväxt, (ii) möjligheter
att uppfylla framtidsplaner och att realisera förutsättningar för framtida tillväxt, (iii) likviditet, kapitalresurser och kostnader, (iv) efterfrågan på tillväxt,
i synnerhet infrastruktur för mobil- och fast telefoni och terminaler, (v) ekonomiska prognoser, (vi) reglering och avreglering av
telekommunikationsmarknaden, (vii) kvalitativ och kvantitativ information om marknadsrisker, (viii) konkurrens i marknaden, (ix) rekonstruktionsplaner,
(x) försäljningsvolymer, (xi) kostnader för forskning och utveckling och (xii) information om trender. Trots att Ericsson tror att bedömningarna
som återspeglas i sådana framåtblickande uttalanden är rimliga, kan vi inte försäkra att bedömningarna kommer att visa sig vara korrekta.
Därför kan verkliga resultat avsevärt skilja sig från de som nämns i framåtblickande uttalanden som en följd av:
• generella ekonomiska villkor på de marknader vi verkar och på vår förmåga att anpassa oss till snabba positiva eller negativa förändringar
av marknadsvillkor;
• politisk, ekonomisk och reglers utveckling på de marknader vi verkar, inklusive påstådda anklagelser för hälsorisker i samband med elektromagnetiska
fält och ökade licenskostnader för radiofrekvenser;
• företagsledningens förmåga att utveckla och realisera en framgångsrik strategi inklusive samarbeten, förvärv, avyttringar och att hantera
tillväxt/nedgång samt att genomföra kostnadsreduktioner;
• finansiella risker inklusive valutakursförändringar, ränteändringar, kreditrisker i affärsrelationer och risk för konfiskation av tillgångar utomlands
och risk för otillräcklig likviditet att utföra betalningar;
• verkningar av ändrad efterfrågan på produkter, prissättning och konkurrens inklusive prispress, ökad konkurrens från existerande eller nya
konkurrenter eller ny teknologi och risk för att nya produkter och tjänster inte accepteras till de priser eller volymer vi antagit;
• kundstruktur, där antalet kunder kan minska till följd av konsolidering inom branschen, och om de kvarvarande kunderna skulle bli större,
den ökade negativa risken som därigenom uppstår för bortfall eller nedgång av försäljningen gentemot en sådan stor kund;
• kostnadsökningar avseende större flerårskontrakt med fasta priser och i tiden utsträckta betalningsvillkor;
• risk i samband med produktutveckling inklusive vår förmåga att tillämpa nya teknologier, inklusive Internet, och att utveckla kommersiellt gångbara
produkter, vår förmåga att förvärva licenser till nödvändig teknologi, vår förmåga att skydda våra immaterialrätter genom patent och varumärken
och att skydda dessa från intrång, samt risker till följd av patenttvister;
• leveranssvårigheter inklusive brist på komponenter eller produktionskapacitet, leverantörers förmåga att leverera i tid och med god kvalitet och risker
till följd av koncentration av köp från en enda leverantör eller av egen eller outsourcad produktion i en enda fabrik;
• förmåga att rekrytera och behålla högt kvalificerade chefer och annan personal.
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Vad fick ni för
alla utvecklingspengar ni
spenderat?

Tryckt på papper som uppfyller internationella miljökrav.
(Munken Lynx, särskilt tillverkat för Ericsson, är helt
klorfritt, TCF).

Vilka är Ericssons
starkaste sidor?

ISSN 1100 - 8954

När får vi se
tillväxt hos
Ericsson och
i marknaden?

Telefonaktiebolaget LM Ericsson
SE-126 25 Stockholm

Hur värdefullt är det
för er att vara tekniskt
ledande?

