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Finansiella nyckeldata

Osäkerheter om framtiden

KONCERNENS RESULTAT
(Miljarder SEK)

2002

20012)

Förändring

Justerad vinst före skatt

Orderingång

128,4

201,8

–36%

Förbättringen är resultatet av
pågående omstrukturering och
effktivitetsvinster inom
Telefoner och System.
Förlusten på systemsidan beror
på lägre affärsvolymer som
följd av att infrastrukturmarknaden befinner sig i en
korrigeringsfas, med
kreditmarknadsrestriktioner på
operatörernas investeringar

Fakturering

145,8

210,8

–31%

–9%

–9%

Justerad rörelsemarginal
Justerat resultat före skatter
Nettoresultat
Vinst per aktie, efter full utspädning (SEK)
Kassaflöde före finansiella poster
Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE)

–14,5

–21,1

–19

–21,3

–1,51

–1,94

–7,1

6,7

–11,4%

–14,3%

Soliditet

36,5%

28,1%

Antal anställda

64 621

85 198

–24%

2002

20012)

Förändring

RESULTAT PER AFFÄRSSEGMENT

Antal anställda

(Miljarder SEK)

En avsevärd minskning som
följd av framgångsrika omstruktureringsåtgärder. Målet
är att nå ner till färre än 60 000
anställda i slutet av 2003

Orderingång

Orderingång för System

Borträknat annullerade order
– i huvudsak som följd av
operatörernas ändrade
investeringsplaner för 3G –
var Systems orderingång
127,6 miljarder kronor, en
minskning med 30 procent

System

115,3

183,3

–37%

Övriga verksamheter

22,7

27,4

–17%

Avgår intern orderingång

–9,6

–8,9

128,4

201,8

–36%

Totalt
Fakturering
System

132,0

188,7

–30%

Övriga verksamheter

23,5

31,8

–26%

Avgår intern försäljning

–9,7

–9,7

145,8

210,8

Totalt

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

–31%

Justerat rörelseresultat1)
System

–4,9

3,2

Telefoner

–1,3

–14,6
–5,1

Övriga verksamheter

–4,7

Nettoförsäljning för System

Ej allokerade

–1,6

–1,7

Nedgången för GSM/WCDMA
var enbart 14 procent, vilket
tyder på en fortsatt stark
marknadsposition

Totalt

–12,5

–18,2

1)

Varav poster som påverkar jämförbarhet
– Realisationsvinst Juniper Networks

–

5,5

– Icke-operationella realisationsvinster

–

0,3

– Kapitalisering av utvecklingskostnader, netto

3,2

–

– Omstruktureringskostnader

–12

–15

2002

20012)

Förändring

Europa, Mellanöstern och Afrika

74,1

97,1

–24%

Nordamerika

23,1

25,2

–8%

Latinamerika

12,7

32,1

–61%

FÖRSÄLJNING PER MARKNADSOMRÅDE
(Miljarder SEK)

Asien och Oceanien
Totalt
2)

35,9

56,4

–36%

145,8

210,8

–31%

2001 års siffror har omräknats för:
Ändrade redovisningsprinciper i Sverige 2002 rörande konsolidering av företag
med kontrollposter.
Resultat från delar av telefonverksamheten som överförts till samriskbolaget Sony
Ericsson Mobile Communications rapporteras under Andel av resultat från Joint
Ventures och samverkande bolag för helåret 2002.
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Denna verksamhetsöversikt beskriver vårt svar
på marknadsutvecklingen och vår vision om framtiden för telekommunikation.
Vi redogör för de utmanande marknadsförhållanden som
vi nu har att möta och för de långsiktiga möjligheterna
till tillväxt. Vi förklarar de åtgärder vi vidtagit för att stärka
vår verksamhet. Och vi visar hur vi utvecklat vår
affärsverksamhet för att skapa långsiktiga värden.

Innehåll
Sid 4

Sid 8

Sid 14

Sid 20

Sid 29

Brev från
koncernchefen Kurt
Hellström

Vår strategi

Vår marknad

Våra aktiviteter

Sammandrag av
Ericssons officiella
årsredovisning

Ericsson 2002 innehåller ett sammandrag av koncernens officiella årsredovisning 2002. Den kompletta årsredovisningen finns på
Internet under adressen www.ericsson.com/investors. En tryckt kopia kan också beställas från: Pressdata AB, Box 3263,
SE-10365 Stockholm, telefon 08-799 63 28, e-mail: annual.report@pressdata.se.

Detta dokument innehåller en del framåtblickande information och antaganden om framtida marknadsförhållanden, verksamhet
och resultat. För en fylligare information om osäkra faktorer i detta dokument, se omslagets bakre insida.
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Brev från Kurt Hellström

Kära aktieägare

Alla vet att det råder svåra tider inom telekommunikation – förmodligen de svåraste

Innan jag redogör för hur vi hanterar dessa förhållanden, tycker jag det är
viktigt att komma ihåg vad vi inom Ericsson arbetar med att åstadkomma. Vi tror att
kommunikation är något alla behöver så därför gör vi det möjligt för våra kunder att
skapa bekväma, prisvärda och säkra kommunikationstjänster. Vi utvecklar teknik som
sänker deras kostnader och skapar nya intäktskällor. Vår ambition är att göra detta
bättre än någon annan leverantör, och att på så vis skapa en ytterst konkurrenskraftig
avkastning för våra aktieägare.

någonsin.

Under rådande marknadsförhållanden kan dessa mål framstå mer som dröm än

Både operatörer och leverantörer har det svårt, och vi har sett en högst
avsevärd minskning av investeringarna i mobil infrastruktur med en nedgång på mer
än 20 procent under 2002. Vi tror emellertid att det värsta är över och vi förväntar att
marknaden inte försämras lika mycket under 2003.

verklighet.

De tycks
tro att de rådande förhållandena kvarstår på längre sikt. Jag håller inte med om det.
Förhållandena nu är inte mer typiska för vår marknad än den onaturligt höga tillväxten i slutet av 90-talet. Vi har nu kommit in i smärtsam period av korrigeringar,
men vi ser ingenting som antyder att de hälsosamma, långsiktiga tillväxtmönstren ska
försvinna. De bakomliggande drivkrafterna kvarstår – med stark abonnenttillväxt,
ökad användning av mobiltelefoner och introduktion av nya tjänster. Telekommunikationsmarknaden växer normalt i relativt stabil takt, mer än BNP, och jag är säker
på att vi kommer tillbaka till en stabil och långsiktig tillväxt.

En del observatörer ser få möjligheter för ny tillväxt inom telekommunikation.

Vår marknad

Mer information om
marknadsutveckling
finns på sidan 14

Vår tillförsikt bygger på att mobil kommunikation har verkliga och påtagliga fördelar.

En allt större del av världens befolkning har tillgång till lättillgänglig mobil kommunikation till överkomligt pris. Mobila tjänster frigör människor från den fasta telefonins
begränsningar. Med tillväxten för trådlösa datatjänster och den förestående lanseringen av 3G tillkommer också fördelarna med mobilt multimedia. Konsumenterna
vill ha – och är villiga att betala extra för – den bekvämlighet och produktivitet som
mobilkommunikation erbjuder.
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Ett antal hinder för mobiltillväxt börjar raseras. Många

operatörer sänker exempelvis
sina tariffer för att göra mobiltjänsterna alltmer attraktiva för prismedvetna
fastnätsabonnenter. Eftersom mobilnäten bara svarar för 15-20 procent av den totala
teletrafiken, finns det en mycket stor potential i en sådan utveckling. Lättnader i
regleringarna gör det också allt enklare för operatörerna att starta nya tjänster. Vi tror
att dessa och andra faktorer kommer att öka antalet mobilabonnenter till ungefär 1,5
miljarder inom de närmaste tre åren.

Vår utmaning är att göra Ericsson till ett fortsatt starkt och livskraftigt företag. Vi

måste
klara att uppnå lönsamhet också under svåra förhållanden, samtidigt som vi måste ha
flexibiliteten och förmågan att växa när marknaden vänder. Vi kan inte kontrollera
marknadsutvecklingen, men vi har visat att vi kan kontrollera vår egen verksamhet.
Vår grundstrategi är att minska vår fasta kostnadsbas och bygga en stark finansiell
grund för framtiden. Vi skapar nya intäktskällor genom att expandera inom områden
som tjänster och teknik, och genom att öka vår fokusering på nyckelkunder och
kärnverksamhet.

Vår strategi

Mer information om vår strategi
finns på sidan 8

En rad åtgärder under 2002 stödjer denna strategi:

• Vi förstärkte vår kassa med 29 miljarder kronor genom en framgångsrik nyemission.
Denna stärkte vår finansiella position.
• Vi prioriterade våra resurser till de mest värdefulla produkterna och tjänsterna,
företrädesvis inom 2,5G och 3G. Detta effektiviserade hela vår verksamhet, från forskning
och utveckling till tillverkning, försäljning och kundstöd.
• Vi omorganiserade våra forsknings- och utvecklingscentra, vi konsoliderade vår
marknadsorganisation från 140 lokala bolag till 31 marknadsenheter och vi har skapat en
plattare organisation för ledning, försäljning, administration och andra funktioner i hela
koncernen. Totalt har antalet anställda minskats till färre än 65 000 personer.
Avsikten med våra effektivitetsåtgärder är att vi åter ska visa vinst igen någon gång

Vi minskar vår kostnadsbas till en nivå där våra finanser går jämnt upp
vid så låg försäljning som 120 miljarder kronor. Det är en svår utmaning, men vi
kommer att klara detta.
under 2003.

Jag är stolt över hur alla har
ställt upp på de tuffa åtgärder som behövts, och samtidigt levt upp till våra
gemensamma värderingar: professionalism, medmänsklighet och uthållighet. Genom
att arbeta tillsammans har vi skapat ett starkare och snabbare Ericsson. Låt mig också
understryka att förändringen av Ericsson aldrig varit möjlig utan det starka stödet från
våra aktieägare, vilket bland annat klart framgick av deras positiva bemötande av vår
nyemission.
Genomgripande förändringar av ett företag är aldrig enkla.

Brev från Kurt Hellström

Ericsson 2002
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Under denna period av fokusering har vi hela tiden slagit vakt om vår största tillgång –
vår kompetens inom alla delar av telekommunikation. Vi

Våra aktiviteter

Mer information om de åtgärder
vi vidtagit under 2002 finns på
sidan 20

kan erbjuda kunder världen
över världsledande kompetens kring alla delar av deras nät, från infrastruktur till
tjänster, tillämpningar, plattformar och terminaler. Medan individuella nätkomponenter blir alltmer standardiserade, och i en del fall rena stapelvarorna, blir själva
näten alltmer komplexa. De hanterar alla sorters trafik- och accessutrustningar – från
analogt till 3G. När helst jag träffar kunder understryker de det ökande värdet av vår
helhetskompetens i en alltmer komplex televärld. Det är detta som skiljer oss från
andra och ger oss styrka, samtidigt som det gjort det möjligt för oss att vidareutveckla
vår systemaffär med professionella tjänster. Det är en verksamhet som – genom att
vara ständigt återkommande – hjälper oss att stabilisera våra intäkter.

Bolaget har bara varit i verksamhet sedan
oktober 2001, varför det har tagit tid att få ordning på produktlinje och leveranskedja,
men nu är en stark produktportfölj på plats och Sony Ericsson är redo att kämpa hårt
om marknadsandelarna. För att stödja en kommande expansion har Sony och
Ericsson beslutat att investera ytterligare vardera 150 miljoner euro, som ett bevis på
de båda ägarnas åtaganden när det gäller att stärka framtiden för denna spännande
verksamhet.
Sony Ericsson är också en stor tillgång i sig.

Efter 18 år med Ericsson, har jag bestämt mig för att utnyttja möjligheten till pension

Jag tror att tiden nu är den rätta för någon annan att ta över rodret.
Efter de åtgärder som jag initierat under de senaste åren, har vi nu full kontroll över
vårt företag och vi har den flexibilitet som krävs för att nå framgång under både
positiva och negativa yttre förhållanden. Jag tror att min efterträdare Carl-Henric
Svanberg är rätt person att leda Ericsson in i framtiden. Han tar över ett företag som
har den största marknadsandelen inom GSM/WCDMA, nya kontrakt på leverans av
CDMA2000, den starkaste patentportföljen för 3G, fungerande mobilplattformar
och terminaler för 3G samt inte minst en mycket stark position inom tjänster. Med
starkt stöd från aktieägare och styrelse är jag övertygad om att Carl-Henric Svanberg
kommer att stärka Ericssons ledande position och säkerställa att företaget genererar en
god avkastning till sina aktieägare.

vid 60 års ålder.

Kurt Hellström VD och koncernchef
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Ett ansvarsfullt företag Vi tycker att företag ska agera på ett ansvarsfullt sätt och hålla
högsta möjliga standard när det gäller företagsstyrning, personalrelationer och val av
leverantörer. Miljön och andra faktorer för en långsiktigt hållbar utveckling är också viktiga,
liksom humanitära frågor. Ericsson har skrivit under och accepterat Förenta Nationernas
Global Compact-program med nio principer för bland annat mänskliga rättigheter. Vi anser
att dessa principer är en förutsättning för en långsiktigt sund affärsverksamhet.
På denna sida ger vi en översikt över våra aktiviteter på dessa områden.
Hållbar utveckling och miljö
Vi förbinder oss att kontinuerligt minska negativ
miljöpåverkan från våra produkter och tjänster samt från
vår egen verksamhet. Under 2002 har vi:
Framgångsrikt slutfört ett omfattande program med
livscykelanalyser för 3G, som gett Ericsson omfattande
kunskap om material- och energiflödena i vår bransch
Fortsatt minska energiförbrukning för våra produkter
Fortsatt utfasningen av miljöfarliga material, som bly i lödning
och bromerade flamskyddsmedel
Infört ett världsomspännande program för Ecology
Management, varigenom vi tar tillbaka och återvinner den
utrustning som utfasas av våra kunder.
Utmärkelse:

Uppförandekoder
Vi har satt upp strikta normer – en så kallad ”Code of
Conduct” – för oss själva och de som arbetar hos våra
partners. Vi kommer att avbryta vårt samarbete med
företag som inte – trots påstötning – följer dessa normer.
Vår ”Code of Conduct” innehåller direktiv om till exempel:
Anställdas rättigheter, till exempel mänskliga rättigheter
och regler mot diskriminering, regler för löner och arbetstid
Trygghetsfrågor, inklusive säkerhet på arbetsplatsen
Miljö, med krav på att leverantörer följer både miljölagar
och våra egna miljökrav
Barnarbete, där vi följer de regler som fastställs
i FN-konventionen om barnens rättigheter, artikel 32.1
Uppföljning av hur våra leverantörer bedriver sin verksamhet.

Ericsson är världsledande inom kommunikationsindustrin
i Dow Jones Sustainability World Index.

Företagsstyrning
Vi har sedan länge hållit hög standard när det gäller våra
företagsstyrnings- och rapporteringssystem. På senare år
har vi etablerat flera olika instanser för att stärka dessa
system, bland annat:
En revisionskommitté som ser över finansiell rapportering,
revisionsprocesser och ersättningar till våra revisorer – utsedd
av styrelsen

Ericsson Response
Ericsson Response stödjer hjälpinsatser vid katastrofer
genom att tillhandahålla frivilliga specialister och
kommunikationsutrustning. Exempel från 2002:
Upprättande av ett tillfälligt GSM-nät i Afghanistan för att hjälpa
FN-personal och interimsregering
Uppbyggnad av kommunikationer vid flyktingläger i Tanzania,
så att de för första gången fick kontakt med omvärlden

En finanskommitté med tillsyn över större finansiella
transaktioner och vår finansiella riskexponering – utsedd av
styrelsen

Hjälp till Internationella Röda Korsets och Röda Halvmånens
arbete med att mildra svältkatastrofer i Malawi, Zambia,
Zimbabwe, Lesotho och Swaziland

En kompensationskommitté som vakar över lönenivåer,
pensionsersättningar och belöningssystem för anställda –
utsedd av styrelsen

Undertecknande av ett globalt partnerskapsavtal med
Internationella Röda Kors-federationen i syfte att strategiskt
förbättra katastrofhantering och beredskap.

En nomineringskommitté med ansvar för nominering av
styrelsemedlemmar och förslag till ersättningar till den högre
ledningen – utsedd av aktieägarna
En publiceringskommitté med uppgift att se över
transparensfrågor och principer för vår finansiella rapportering –
utsedd av företagsledningen.

Utmärkelser:

Bästa användning av mobilsystem i katastrofsituationer;
GSM Awards 2002
Bästa initiativ inom samhällsrelationer;
2002 Telecom Marketing Awards.

Ericsson 2002

7

1810_SWE_MASTERINL 2603

03-03-27

Vår strategi

8

Ericsson 2002

11.15

Sida 8

1810_SWE_MASTERINL 2603

03-03-27

11.15

Sida 9

2002 var ett år för klarsyn, beslutsamhet och handling. I enlighet
med vår finansiella strategi har vi stärkt vår balansräkning och vår
kassa. Vi har vidareutvecklat vår finansiella strategi, omorganiserat
vår verksamhet, minskat vår produktportfölj och vi har tillämpat en
mycket strikt syn på effektivitet. Våra åtgärder syftar till att göra
Ericsson mer robust och lönsamt.
Vår affärsstrategi är klar. Vi

arbetar för att skapa långsiktiga värden för våra aktieägare
genom att stärka vår position som världens ledande leverantör inom telekommunikation. Vi tillfredsställer operatörernas behov genom vårt tekniska ledarskap och våra
världsledande system, tjänster och terminaler. På så vis hjälper vi våra kunder att bli de
mest kraftfulla företagen i branschen. Vårt mål är att betjäna dessa kunder snabbare
och bättre än någon av våra konkurrenter och att etablera Ericsson bland de tre största
leverantörerna i alla våra marknadssektorer.

Under 2002 var vår finansiella strategi att öka vår kassa för att skydda våra
kärnverksamheter.

88 MDR SEK

68 MDR SEK

Mål
38 MDR SEK

Q4 01 Q4 02 Q4 03

Rörelseomkostnader
– årlig kostnadstakt

Våra åtgärder för att öka
effektiviteten har avsevärt
minskat våra rörelseomkostnader
(OPEX)

För att uppnå detta genomförde vi en nyemission. Emissionen
blev övertecknad med 37 procent och inbringade 29 miljarder kronor, vilket gav
koncernen en stärkt finansiell position. Detta har gjort det möjligt för oss att minska
våra skulder, men också säkrat vår framtida verksamhet. Emissionen har också gett oss
medel att investera i våra mest lönsamma aktiviteter. Framgången för emissionen har
försäkrat våra kunder om att vi är ett fortsatt stabilt företag – och det visar att
investerarna har förtroende för vår framtid.

Vi har ytterligare stärkt vår position genom att avsevärt sänka rörelsekostnaderna.

Våra åtgärder har utgått från 2001 års effektivitetsprogram, som minskade våra årliga
kostnader med 20 miljarder kronor. De åtgärder vi vidtagit under 2002 minskade den
årliga rörelsekostnaden med ytterligare 17 miljarder. Det innebär att vi är på rätt kurs
mot målet att ha åstadkommit en total minskning av de årliga rörelsekostnaderna
med 50 miljarder kronor vid utgången av tredje kvartalet 2003.
Dessa exceptionella resultat uppnås genom prioritering, konsolidering och ingående

Ett viktigt beslut under 2002 var att vi skulle fokusera våra aktiviteter
kring fyra områden – system, tjänster, teknik och telefoner. Detta har minskat våra
rörelseomkostnader avsevärt och gjort det möjligt för oss att effektivare utnyttja våra
existerande tillgångar och resurser. Enbart inom forskning och utveckling har
effektiviseringar bidragit till årliga besparingar på 10 miljarder kronor. Vi angriper
effektivitetsfrågorna inte bara genom kostnadsnedskärningar utan också genom att
försäkra oss om att vår kassa används på det mest effektiva och värdeskapande sättet.

av partnerskap.

Vår strategi
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Marknadsstrategi Ericsson är leverantör av telekomlösningar till företag och
operatörer. Vi säljer system, tjänster och teknik till operatörer och tjänsteföretag i 140
länder. Vi skapar också intäkter genom licensiering och patentverksamhet. Och vi säljer
mobiltelefoner till operatörer och återförsäljare genom vårt engagemang i Sony Ericsson.
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Genom att klart definiera våra starka sidor har vi kunnat skydda våra mest värdefulla
aktiviteter. Vi

har exempelvis konsoliderat vårt utbud av produkter och tjänster och
skapat en väl sammanhållen portfölj där vi lägger de största resurserna på de områden
som är mest värdefulla för våra nyckelkunder – de två teknikspåren inom
mobilsystem: GSM/WCDMA och CDMA2000, samt ENGINE Softswitch och
bredbandsaccess på den fasta sidan (se sidan 23). Vi har outsourcat lönsamma
produkter och tjänster som inte tillhör kärnverksamheten till världsledande partners,
medan olönsamma och nischbetonade områden lagts ned eller sålts. Denna
företagsomspännande fokusering är nödvändig för att åter nå lönsamhet.
Vi inriktar vår forskning och utveckling mot de produkter som blir mest lönsamma för
oss i framtiden. Hit
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Anställda

Genom att fokusera på vår
kärnverksamhet har vi kunnat
minska antalet anställda. Vårt
mål är att vara färre än 60 000
anställda i slutet av 2003

räknas 3G-teknikerna WCDMA, EDGE och CDMA2000.
Vi har också beslutat oss för att basera vår utrustning för 3G på två beprövade
teknikplattformar – Ericsson Telecom Server Platform, TSP, som kontrollerar
funktionaliteten hos nätservrar och tillämpningar samt Ericsson Connectivity Packet
Platform, CPP, som kontrollerar hur trafiken går i nätet. Många av våra klassiska
produkter kommer också fortsättningsvis att vara baserade på AXE. Den här
fokuseringen har gjort det möjligt att minska våra FoU-kostnader och
strömlinjeforma verksamheten, samtidigt som det innebär att vi kan möta våra
kunders framtida behov med mer kostnadseffektiva lösningar.
Vi har också omorganiserat vårt sätt att arbeta med kunderna. Våra

140 lokala bolag
världen över har samlats i 31 marknadsenheter, var och en med ansvar för ett eller flera
länder. Detta har skapat effektivitetsvinster men också stärkt vår förmåga att betjäna
kunden på den lokala marknaden. Vår nya organisation speglar också den fortsatta
internationaliseringen på operatörsmarknaden (se sidan 18).

Partnerskap hjälper oss att betjäna våra kunder samtidigt som de minskar kostnader
och risker. Vi

har under året inlett samarbete med Agere och Proxim, två specialister
på trådlösa lokala nät, WLAN, och sedan länge arbetar vi med routerspecialisten
Juniper inom lösningar för datanät. Ett annat exempel är Ericsson Mobility World,
som arbetar med externa utvecklare för att skapa tjänster för mobilt Internet. Dessa
initiativ understryker vår unika styrka som leverantör av helhetslösningar med stöd
för alla delar av en operatörs nät.
Vårt sätt att skapa effektivitet handlar inte om kortsiktiga svar på marknadssituationen.

Det är en långsiktig strategi som gör det möjligt för oss att konkurrera på en allt
tuffare marknad. Fastän vi förväntar oss en återgång till långsiktig tillväxt, talar allt för
att telekommunikation blir ett mer konkurrensutsatt område än någonsin tidigare,
med snävare marginaler och ökade förväntningar från kunderna. Våra åtgärder under
2002 har stöttat vår strategi genom att vi anpassat vår organisation till de rådande
förhållandena. De har gjort oss finansiellt starka och operationellt effektiva, med en
stärkt förmåga att möta våra kunders viktigaste behov.
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Produktstrategi Vi har prioriterat våra mest värdefulla produkter och tjänster. Vi
investerar i teknik för 3G och kommande generationers mobilsystem. Vi optimerar
verksamheterna inom 2G, 2,5G och produkter för flertjänstnät. Vi underhåller mogna
tekniker. Och vi gör oss av med våra aktiviteter inom olönsamma områden samt
områden utanför vår kärnverksamhet.

RBS 3202 och RBS 1130

De första produkterna i en ny
generation av radiobasstationer
för inom- och utomhusbruk. Med
varianter för allt från makro- till
picoceller, täcker denna produktserie operatörens alla behov.
Genom att basera våra produktlinjer för CDMA2000 och WCDMA
på en gemensam teknisk plattform,
skapar vi påtagliga synergier som
ger oss konkurrensfördelar
gentemot andra leverantörer.

V å r a n y c k e l p r o d u k t e r, t j ä n s t e r o c h t e k n i k e r
AXE

ENGINE

MINI-LINK

TACS

En datorkontrollerad digital
växelteknik för stora publika
televäxlar – det mest utbredda
växelsystemet i världen.

Ett antal paketbaserade
lösningar som täcker
operatörens behov att
modernisera telenätet så
att det kan förmedla nya
multimediatjänster.

Transmissionslösning baserad
på mikrovågsteknik.

Total Access Communication
System – en analog mobiltelefonstandard som ursprungligen
togs fram för nät i Storbritannien.

CDMA/cdmaOne

Code Divison Multiple Access –
världens näst största digitala
trådlösa teknik för mobiltjänster.
CDMA2000

En 3G-teknik för trådlös digital
kommunikation med hög
kapacitet. Gör det möjligt för
användarna att dra nytta av
högre datahastigheter för
Internet, multimedia, video och
andra tillämpningar.
EDGE

Enhanced Data for Global
Evolution – en teknik som ger
GSM-system kapacitet att
hantera 3G-tjänster.
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Ethernet

Världens mest populära teknik
för företagsnät, som sammanbinder datorer och andra
utrustningar med varandra och
med det externa nätet.
GSM

Global Systems for Mobile
Communications – världens
mest utbredda digitala mobila
teknik.
HLR

Home Location Register –
en databas med information
om var en mobilanvändare
befinner sig samt uppgifter
om hans abonnemang.

MMS

Multimedia Messaging Services
– en ny och globalt accepterad
standard som gör det möjligt
för användare av 2,5G- och 3Gtelefoner att sända och ta emot
meddelanden med formaterad
text, grafik, foto, ljud och videoklipp.
NMT

Nordic Mobile Telephony – den
gemensamma nordiska standarden för analog mobilkommunikation.
PDC

Personal Digital Cellular – en
japansk standard för andra
generationens digitala mobiltelefoni.

TDMA

Time Division Multiple Access –
en andra generationens teknik
för digital mobilkommunikation.
WCDMA

Wideband Code Division
Multiple Access – en 3G-teknik
för digital mobilkommunikation
med hög kapacitet för Internet,
multimedia, video och andra
tjänster.
3G-tillämpningar

Programvara som gör det möjligt
för operatörer att erbjuda 3Gabonnenter ett brett utbud av
nya tjänster, inklusive mcommerce, bildmeddelanden,
ljud, spel och video. Hit räknas
också programvara som behövs
för att sköta driften av 3G-nät.
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Investeringar i framtidens affärer
Vi investerar i tekniker och lösningar
för marknadens framtida behov.
WCDMA
CDMA2000
EDGE
MMS
3G-tillämpningar
ENGINE – nya lösningar
Ethernet bredbandaccess
MINI-LINK

Försäljningsandel = 10 procent

Optimering av dagens verksamhet
Produktion och förbättring av framgångsrika
tekniker och lösningar med stark
efterfrågan på marknaden.
GSM
AXE
ENGINE
HLR
CDMA

Försäljningsandel = 80 procent

Underhåll
Service till existerande kunder, inga framtida
uppgraderingar eller förbättringar planeras
AXE – äldre lösningar
NMT
TACS
cdmaOne
PDC
TDMA

Försäljningsandel = 10 procent

Avveckling
Aktiviteter inom dessa tekniker och lösningar
kommer att säljas eller avvecklas.
Call Centers
Instant DSL
Tigris
Erion

Vår strategi
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Många operatörer betonar nu behovet av lönsamhet framför
behovet av tillväxt. Effekten är att efterfrågan på ny utrustning har
fallit. Å andra sidan har detta lett till en kraftig tillväxt av tjänstemarknaden, vilket öppnat nya möjligheter för Ericsson. Ser man
framåt, kan vi se en fortsatt pressad marknad på kort sikt, med
återgång till hälsosam tillväxt på medellång eller lång sikt.
Det är operatörernas behov som styr vår marknad. Vi

1997

tillhandahåller allt de behöver för
att kunna erbjuda abonnenterna en god service – från utrustning och tjänster till
tillämpningar och telefoner. System svarar för 90 procent av vår verksamhet, varav
tjänster utgör 26 procent.

2003

Operatörerna har haft svåra tider. Oförmånliga

1990

2010

”Telekom-bubblan”

Den extrema
marknadstillväxten under det
sena 90-talet var inte typisk för
telekombranschens långsiktiga
utveckling och har lett till en
kraftig korrigering. Vi tror att
marknaden kommer att
stabiliseras och återgå till ett
mönster av långsiktig tillväxt
med mellan 5 och 10 procent

ekonomiska villkor och högre
licensavgifter för 3G än förväntat har satt extremt stark press på deras finanser. Många
har också dragit på sig en avsevärd och dyrbar skuldsättning och några fortsätter att
lida av konsekvenserna av tidigare överinvesteringar på Internet-området. Ökad
konkurrens om abonnenterna har förvärrat operatörernas situation och, som resultat
av skandaler och konkurser, har kapitalmarknaden blivit mycket mer restriktiv.
Effekten har blivit att operatörerna inte köper lika mycket utrustning. Vi

uppskattar
att försäljningen av telekomutrustning har fallit från 53 miljarder dollar år 2001 till
42 miljarder dollar 2002. Många operatörer använder reservkapacitet i delar av näten
för att hantera den växande trafiken, för att på så vis bättra på sitt kassaflöde och
minska skulderna. Operatörer med 3G-licenser har sparat pengar genom att
senarelägga utbyggnaden av näten – en kostsam utveckling för oss och andra som
gjort stora investeringar i 3G-utveckling. Vår systemverksamhet inom fasta nät och
optisk transmission har drabbats än hårdare, med en nedgång på mer än 60 procent
under förra året.
Marginalerna är
alltmer pressade, särskilt inom GSM och andra områden med hög försäljningsvolym.
Inom 3G krigas det om marknadsandelar och leverantörerna kämpar hårt för att ta
hem nya order. Dessa förhållanden har medfört att effektiv produktion, skalfördelar
och existerande kundrelationer har blivit än mer viktiga för Ericsson.
Detta har oundvikligen ökat konkurrensen mellan leverantörerna.

Medan beställningar av utrustning
kommer från operatörernas kapitalinvesteringar, kommer våra intäkter på
tjänsteområdet från deras kostnader. Operatörerna kan här minska sina kostnader
genom att använda våra tjänster när det gäller att effektivisera driften, optimera nät
och utrustning eller outsourca hela eller delar av nätdriften. Dessa aktiviteter,
tillsammans med efterfrågan på systemintegration, skapade en 15-procentig tillväxt för
vår tjänsteverksamhet under 2002.

På tjänsteområdet är dynamiken annorlunda.

Vår marknad

Ericsson 2002

15

1810_SWE_MASTERINL 2603

03-03-27

11.16

Sida 16

Källor till tillväxt Mobilkommunikation är en långsiktig tillväxtmarknad, med en
väntad fördubbling av antalet abonnenter inom fem år. Tillväxten kommer också att
drivas av att abonnenterna talar mer i mobiltelefon och av att de använder sina telefoner
för att få tillgång till en ny flora av Internet-, meddelande- och multimediatjänster.

Nya abonnenter

Abonnenter talar mer i telefon

Nya tjänster

Kommunikation mellan maskiner

Minuter per abonnent

Marknadsutsikter

Operatörernas tariffstrategier har stor
inverkan på trafikvolymen. Lägre tariffer
stimulerar till ökat användande, vilket
tydligt visas av sambandet mellan lägre
tariffer och ökad samtalstid per abonnent i
Nordamerika. Diagrammet visar antal
abonnenter och genomsnittlig taltid i olika
delar av världen.

År 2001 översteg för första gången antalet
abonnenter i de mobila näten antalet i de
fasta. Vi väntar oss att den starka tillväxten
för mobilkommunikation fortsätter. Växer
gör också marknaden för
bredbandskommunikation.

154 milj
450 min

Mobilnät
1800

295 milj
120 min

347 milj
200 min

Fasta nät
900

900

600

Bredband
300

0
V. Europa N. Amerika Asien-Ocean.
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Den värderas till
närmare 30 miljarder dollar per år och växer med ungefär 10 procent årligen. Vi har
lyckats etablera och ta en avsevärd marknadsandel inom detta område. Vår tjänsteverksamhet är lönsam idag och vi förväntar oss att den kommer att vara ännu värdefullare i framtiden. Efterfrågan på vår unika kompetens på det här området kommer
att växa (se sidan 22).
Marknaden för professionella tjänster är mycket attraktiv för oss.

75%

Vi bygger också en stark marknadsposition inom mobilplattformar, licensiering och

Genom att utnyttja vår unika kompetens och våra patenttillgångar bygger vi
nu en stark marknad för våra tekniska lösningar. Under 2002 ökade försäljningen av
mobilplattformar genom ett antal nya leveransavtal och vi ökade intäkterna från vår
patentportfölj. Vi ser goda tillväxtmöjligheter inom dessa områden.
patent.

De 20 största operatörerna

Världens 20 största operatörer
betjänar nu 75 procent av alla
abonnenter. Ericsson är
leverantör till 18 av dem – som
framgår här nedan
Operatör Abonnenter (m)
China Mobile
139,1
Vodafone
89,4
China Unicom
66,6
T-Mobile (Deutsche Telekom) 55,5
Orange (France Telecom)
49,8
NTT DoCoMo
42,8
TIM
36,5
Verizon Wireless
34,4
Telefonica
30,2
Telcel (Telmex)
24,8
Cingular
22,2
AT&T Wireless
21,9
mmO2
18,6
SK Telecom
17,2
Turkcell
15,6
Sprint PCS
15,4
KDDI
13,5
SFR Cegetel (Vivendi), France 13,0
KPN
11,7
AIS, Thailand
10,8
Ericssons kunder är blåmarkerade

De 20 största operatörerna betjänar 75 procent av världens mobilabonnenter.

Dessa operatörer investerar mest i utrustning och tjänster och har i regel fler än en
leverantör. Den fortsatta konsolideringen bland världens operatörer gynnar oss. Som
leverantör till 18 av de 20 största operatörerna är det vi som tar hem flest beställningar
från branschens mest värdefulla kunder. Det gör det möjligt för oss att uppnå
skalfördelar och att utveckla lösningar som kan integreras med andra leverantörers.
Det ger oss också en mycket stark position att växa tillsammans med branschens
ledande kunder, när marknaden förbättras.
En viss
ökning av 3G-försäljningen kan kompensera för minskad efterfrågan inom mogna
produktområden som TDMA och PDC. Och kombinationen av alltmer begränsad
kapacitet i näten och ökad trafik kan mycket väl skapa efterfrågan på både utrustning
och tjänster. Ändå är det vår bedömning att marknaden kommer att fortsätta att
minska under 2003 – om än mindre än under 2002 – för att sedan stabiliseras.
Sammantaget väntar vi oss inte att marknaden ska börja växa på kort sikt.

Detta synsätt underblåses av den fortsatt
ökande efterfrågan på mobilkommunikation. Under 2002 ökade det totala antalet
abonnenter med 21 procent till strax över 1,1 miljarder. Vi tror att det kommer att
finnas 1,8 miljarder mobilabonnenter år 2007. Abonnenterna använder också sina
telefoner allt mer och vi ser hur nya tjänster som MMS slår igenom allt snabbare. Vi
tror att ökande trafikvolymen och värdet av trafiken, tillsammans med de fördelar som
3G-tjänster erbjuder, kan återställa tillväxten i försäljning av utrustning och tjänster.
På längre sikt är situationen mer positiv.

Detta är naturligtvis bara början för mobilkommunikation. Det

är inte mer än 18 procent
av världens befolkning som har tillgång till telefoni. Mobilkommunikation erbjuder
nya operatörer en billig metod att erbjuda sina tjänster, samtidigt som mobilt Internet
ökar värdet av de tjänster som erbjuds på mer utvecklade marknader. Därför ser vi en
utmärkt potential för stark, långsiktig tillväxt. Utmaningen är att fortsätta vara effektiva samtidigt som vi positionerar Ericsson att växa med marknaden. Våra åtgärder
som svar på denna utmaning redovisas i nästa avsnitt.
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Bättre service till kunderna För att skapa en effektivare organisation och förbättra
vårt stöd till kunderna har vi stärkt vår lokala marknadsorganisation. Våra åtgärder
omfattar bland annat att vi har minskat antalet marknadsenheter till 31, var och en med
ansvar för att lokalt eller regionalt tillhandahålla världsledande kompetens till
operatörerna i området.

Europa

Världen

Kartan är schematisk och visar våra
marknadsenheters ansvarsområden

Marknadsenheter

3. Östra Europa

Europa, Mellanöstern & Afrika

& Centralasien
Vitryssland, Georgien,
Kazakstan, Ryssland och
Ukraina

1. Benelux

Belgien, Nederländerna
och Luxemburg
2. Centraleuropa

Bosnien-Herzegovina,
Kroatien, Tjeckien, Ungern,
Polen, Slovakien och
Slovenien

4. Frankrike
5. Tyskland, Österrike,

Schweiz & Liechtenstein
(DACH)
Liechtenstein, Schweiz,
Tyskland och Österrike
6. Iberia

Portugal och Spanien
18
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7. Italien
8. Mellanöstern

Bahrein, Iran, Jordanien,
Kuwait, Libanon, Oman,
Qatar, Saudiarabien,
Syrien och Förenade
Arabemiraten
9. Norden & Baltikum

(NOBA)
Danmark, Estland, Finland,
Island, Lettland, Litauen,
Norge och Sverige
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Vi har samma globala kompetens som förut, men den levereras nu på ett
mer effektivt sätt. Vår nya organisation har ökat effektiviteten genom att
vi kunnat rensa bort dubblerade funktioner och minskat kostnaderna för
kontor, personal och administration. Våra marknadsenheter förbättrar

kvaliteten på den service vi lokalt kan erbjuda kunderna. Den lokala
kompetens som vi byggt upp under många år förblir intakt så att vi kan
fortsätta hjälpa våra alltmer globala kunder att expandera
på nya marknader.

Se karta över Europa (t.v.)

10. Norra Afrika

13. Södra Afrika

Algeriet, Egypten, Eritrea,
Etiopien, Gambia, Kenya,
Libyen, Marocko, Sudan
och Tunisien

Angola, Botswana, Ghana,
Nigeria, Sydafrika och
Zambia

11. Nordvästra Europa

Asien/Stilla havet

Irland och Storbritannien
12. Sydöstra Europa

Bulgarien, Cypern,
Grekland, Moldavien.
Rumänien, Serbien och
Montenegro,

16. Indien och Sri Lanka

23. Taiwan

17. Indonesien

24. Thailand

18. Israel & Turkiet

25. Vietnam

19. Japan
14. Australien & Nya

Zeeland
Australien, Nya Zeeland
och Stillahavsöarna
15. Kina

20. Malaysia, Bangladesh,
Pakistan och Filippinerna
Bangladesh, Filippinerna,
Malaysia och Pakistan
21. Singapore
22. Sydkorea

Amerika
26. Brasilien
27. Centralamerika

Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras,
Jamaica, Kuba, Nicaragua
och Panama

28. Latinamerika – Nord

31. Nordamerika

Colombia, Dominikanska
Republiken, Nederländska
Antillerna, Puerto Rico,
Trinidad & Tobago och
Venezuela

Förenta Staterna och
Kanada

29. Latinamerika – Syd

Argentina, Bolivia, Chile,
Paraguay, Peru och
Uruguay
30. Mexiko

Vår marknad

Ericsson 2002

19

1810_SWE_MASTERINL 2603

03-03-27

Våra aktiviteter

20

Ericsson 2002

11.16

Sida 20

1810_SWE_MASTERINL 2603

03-03-27

11.20

Sida 21

Denna översikt handlar om våra aktiviteter under ett år som var
mycket utmanande och spännande för telekombranschen.
System
Från växlar till tjänster – vi tillhandahåller all viktig utrustning en operatör behöver för att kunna erbjuda tjänster till
konsumenter och företag. Vi har den största marknadsandelen när det gäller 2G,
GPRS, MMS och 3G för mobilnät, liksom för flertjänstnät på fasta sidan.
Vi är världens ledande leverantör av mobilsystem.

40%

Vi har gjort vår systemverksamhet mycket effektivare. Verksamheterna

GSM, GPRS, EDGE
Marknadsposition: 1

40%

inom fasta och
mobilnät har förts samman. Vår produktportfölj har renodlats genom avveckling
av olönsamma produktlinjer och koncentration av utvecklingsresurser till de viktigaste
områdena – WCDMA, CDMA2000, GSM/GPRS/EDGE, ENGINE och AXE.
Genom dessa åtgärder har vi kunnat behålla vår marknadsledande kompetens och
samtidigt skapa ett mer snabbrörligt företag.
Vår konsolidering speglar vad som händer i telebranschen. Trådlösa

MMS
Marknadsposition: 1

och fasta nät
integreras helt så att trafik från olika typer av accessutrustning kan förmedlas i samma
nät. Vi driver på den här utvecklingen genom att förse operatörerna med flexibla
och kostnadseffektiva systemlösningar så att de kan hantera alla typer av trafik.

Större
kapacitet krävs när fler abonnenter knyts till nätet. Den utvecklingen fortsatte på alla
marknader under 2002. Vår dagliga GSM-försäljning översteg 200 miljoner kronor.
Indien är en stark marknad som, tillsammans med andra utvecklingsländer, väntas
svara för mer än hälften av vår GSM-försäljning inom några år.
Kapacitet och funktionalitet är drivkrafterna bakom behovet av vår utrustning.

40%

3G
Marknadsposition: 1

Med hjälp av dessa
standarder kan abonnenterna erbjudas sofistikerade multimediatjänster, så att operatörerna kan ta betalt för det innehåll som levereras och dra nytta av den ökande
trafiken. GPRS är den första av dessa tekniker som blivit allmänt tillgänglig,
med mer än 90 nät baserade på vår teknik i kommersiell drift.
GPRS och 3G tillgodoser operatörernas behov av ny funktionalitet.

11%

GPRS och 3G måste erbjuda klara fördelar och pålitliga tjänster för att bli
Softswitch
Marknadsposition: 1

Marknadsandel inom system

Vi har en ledande position inom
de viktigaste marknaderna för
fast och trådlös
telekommunikation

framgångsrika. Ericsson

utvecklar nya och förbättrade versioner av MMS och andra
tekniker genom att arbeta tillsammans med utvecklare för att skapa användbara och
spännande tjänster och tillämpningar och genom att stödja nya standarder. Vi ser
redan en tillväxt för nya tjänster med stark utveckling för bildmeddelanden under året
och starkt intresse för nästa generation av tjänster för meddelanden, bilder, spel,
underhållning och ekonomiska transaktioner.

Ändå tror vi att EDGE,
CDMA2000 och WCDMA kommer att ge en mycket god avkastning både för
operatörerna och oss. 3G ger operatörerna möjligheter och kapacitet att leverera
GSM och GPRS är lönsamma men 3G kostar oss mycket pengar.

Våra aktiviteter

Ericsson 2002

21

1810_SWE_MASTERINL 2603

03-03-27

11.20

Sida 22

Ericsson Global Services Vår förståelse för och erfarenhet av dagens alltmer
komplexa telekommunikationsnät är unik. Vi erbjuder nu våra kunder ett komplett
nätkunnande, inklusive affärsplanering och teknisk rådgivning, system- och
teknikintegration samt daglig drift av telenät.

Rådgivning (Advise)

Konsulttjänster som hjälper
operatörer med bland
annat affärsstrategi,
nätstrategi, verksamhetsplanering, mätning av
nätprestanda och kompetensutveckling

Drift (Manage)

Tekniska och kommersiella
tjänster som gör det möjligt
för operatörer att outsourca
nätdrift och nätövervakning,
med ökad effektivitet och
minskade kostnader som
följd

R å d g i v n i n g Våra tjänster erbjuder
en kraftfull kombination av affärskompetens
och tekniskt kunnande, baserat på våra
erfarenheter av alla typer av nät och av att
arbeta med operatörer över hela världen.

22
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Integrering (Integrate)

Nätplanering, installation
och integrationstjänster
som sammanför expertis,
processer och olika
tekniker för att hjälpa
operatörerna att skapa
effektiva och lönsamma
nätlösningar

Integrering

Vi erbjuder integration
av hårdvara och programvara från många
olika leverantörer i ett och samma nät.
Efterfrågan är stor på vår kompetens när det
gäller tjänsteutbudet i näten, bland annat för
att integrera tillämpningar för GPRS och 3G.

Drift

Våra tjänster gör det möjligt för
operatörerna att outsourca hela eller delar
av nätdriften till oss. På så vis kan de
koncentrera sina egna resurser på abonnentinriktade aktiviteter som marknadsföring,
kundvård och nya abonnenttjänster.
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avancerade tjänster och genererar ökad kapacitet för röstsamtal samtidigt som det
ger möjligheten att hantera alla former av datatrafik.
Alla vill naturligtvis veta när 3G blir lönsamt. Vi

tror att de leverantörer som har största
marknadsandelarna kommer att vara de som först visar lönsamhet. Det är därför vi
tycker att vår marknadsandel är så viktig. Trots hård konkurrens och annullerade order
säkrade vi flera nya kontrakt under 2002 och försvarade vår ledande marknadsandel
inom WCDMA. Och vi ökade vår andel av kontrakt på CDMA2000.
3G är en del av Ericssons vardag. Våra

anställda utvecklar, tillverkar, installerar och
provar system för både testnät och kommersiella nät. Vi levererade 3G-utrustning till
40 operatörer under året och deltog i byggandet av världens första kommersiella
WCDMA-nät hos NTT DoCoMo. Allt fler operatörer anslår betydande resurser för
3G. Det stärker vår tro på att det just nu inleds en ny era inom telekommunikation.
Om förhållandena på mobilsidan är tuffa är de extremt krävande inom fasta nät.

Ändå tror vi att det också här finns en potential för tillväxt. Operatörerna vill bygga
om sina nät till flertjänstnät som klarar att hantera ett bredare utbud av röst- och datatrafik. Vår strategi är att begränsa våra rörelsekostnader inom fasta nät samtidigt som
vi vinner marknadsandelar med hjälp av vår ENGINE-lösning. ENGINE hade
40 procent av marknaden för flertjänstnät under 2002.
Ett undantag från nedgången för fasta nät är bredbandsaccess – en snabbt växande

Under 2002 tillkom ungefär 23 miljoner linjer i världen. Som en
senkommen spelare på den här marknaden har vi valt att ta ett djärvt grepp.
Vår accesslösning för Public Ethernet är den första som använder billig Ethernetteknik. Vårt mål är att bli marknadsledande för bredbandsaccess år 2004.

marknad.

Tjänster
Vi är den ledande leverantören av professionella tjänster i vår bransch. Tusentals
20%

2001

26%

2002

Ericssonexperter förser operatörerna med en unik uppsättning kompetens och
kunnande baserat på AIM – Advise (rådgiva), Integrate (integrera) och Manage (driva)
– se motstående sida. Vi uppnådde en tillväxt inom professionella tjänster på
15 procent under 2002 och tog en 6-procentig andel av en mycket lovande marknad.

Tillväxt för tjänster

Vår tjänsteverksamhet har
vuxit genom att vi hjälper våra
kunder att fokusera på sin
kärnverksamhet och minska
sina kostnader. Tjänster svarar
för 26 procent av vår
systemförsäljning

Vårt unika angreppssätt bygger på Ericssons viktigaste styrkor. Vårt

tekniska ledarskap
gör det möjligt för oss att erbjuda kompetens inom alla ledande tekniker. Helhetskompetens – från fasta och mobila system till applikationer och telefoner – innebär att
vi förstår varje enskild del i nätet. Genom att arbeta med världens ledande operatörer i
140 länder har vi skaffat oss en omfattande erfarenhet att dela med våra kunder.

Våra aktiviteter
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Näten kompletterar varandra Just nu pågår en utveckling där nät med olika
räckvidd kombineras för att komplettera varandra och öka servicen till abonnenten.
Det handlar om att med hjälp av Bluetooth, trådlös LAN (WLAN) och landstäckande
mobilnät kunna erbjuda abonnenten hög nätkapacitet oavsett var han eller hon befinner
sig. Vi leder branschens övergång till denna nya värld av användarfokuserade nät.

GSM, PDC,
TDMA, CDMA

WCDMA, EDGE,
CDMA 2000

Personal Area Network, PAN – för trådlösa förbindelser

Fasta LAN

Trådlösa LAN

Local Area Network, LAN – för access till mobiltjänster i

Infrarött

Bluetooth

mellan utrustning som telefoner, laptops och digitala assistenter

miljöer med höga kapacitetskrav, som flygplatser och kontor
Wide Area Network, Mobilnät – för ständig tilllgång till ett

brett utbud av tal- och datatjänster

7. 0 0

Ansluter telefonen till datorn
Bluetooth

9.00

Trådlöst LAN

Mobila nätet

13.00

15.00

18.00

Förbereder ett möte

Trådlöst LAN
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På kafé

Ringer hem på väg från kontoret

Mobila nätet
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De största tjänstekunderna

Operatörernas ökade fokus på kostnader stärkte tjänstemarknaden under 2002.

Vi arbetar med världens
ledande operatörer och
erbjuder dem experttjänster
inom alla delar av deras nät.
Bland våra största kunder
under 2002 fanns:

Trycket på kapitalinvesteringarna ledde till att operatörerna sökte vägar att öka
kapaciteten utan att behöva köpa ny utrustning. Det skapade en efterfrågan på vår
kompetens inom nätoptimering – ett sätt att öka prestanda hos den existerande
nätinfrastrukturen. Operatörer ville också minska sina kostnader genom outsourcing
vilket ökade efterfrågan på vår kompetens inom servicenätet, som förser abonnenterna
med innehåll och tillämpningar.

Operatör
AT&T Wireless
Telcel
TIM
Vodafone UK
Cingular
STC Saudi
China Mobile
WIND
J-Phone
Turkcell

Tjänster är en mycket lovande marknad. Den

kännetecknas av långsiktiga kontrakt,
robusta marginaler, en hög avkastning på kapital och en unik marknadsposition för
Ericsson samt goda möjligheter att dra fördel av vårt nätkunnande. Det finns
potential för en fortsatt stark tillväxt. Operatörerna spenderar varje år närmare 120
miljarder dollar på sina nät. Med tanke på ett ökande behov av att minska
kostnaderna, väntar vi oss att fler kunder väljer att outsourca hela eller delar av sin
nätdrift. Vid slutet av 2002 hade vi tagit hem 35 outsourcingkontrakt.

Teknik
Vi forskar och utvecklar tekniker som starkt kommer att påverka människors liv
och skapa värdefulla affärsmöjligheter för våra kunder. Vi

är tekniskt ledande inom
telekommunikation. Vi ledde steget från analoga nät till 2G. Nu leder vi övergången
via 2,5G till 3G.

Fyra aktiviteter förklarar vår position som tekniskt ledande. Vi

skapar en tilltalande
och trovärdig vision för branschen. Vi forskar och utvecklar inom de viktigaste nya
teknikerna. Vi omsätter vårt tekniska kunnande i effektiva och kraftfulla produkter
och tjänster. Vi gör mer än någon annan för att främja öppna standarder.
Våra världsledande FoU-aktiviteter förvandlar vision till verklighet. Vi

investerade totalt
29,3 miljarder kronor i forskning och utveckling under 2002. Tre procent av detta
är investeringar i forskning, medan 97 procent satsas på att omvandla resultatet av vår
forskning till fungerande produkter och tjänster.
Under 2002 var vi tvungna att balansera vårt tekniska ledarskap mot behovet att skapa
en effektivare verksamhet. Vår

strategiska prioritering var att skydda vår kärnverksamhet. För att uppnå detta koncentrerade vi resurserna till de tekniker våra kunder
behöver för att skapa 2,5G- och 3G-tjänster. Hit hör GPRS, WCDMA, EDGE,
MMS, CDMA2000, vår Ericsson Telecom Server Platform och Ericsson Connectivity
Packet Platform. Genom att dra ner på antalet tekniker har vi gjort hela koncernens
verksamhet effektivare, från FoU till produktion, försäljning, utbildning, kundrelationer och administration.
Ett starkare fokus har hjälpt oss att organisera om vår FoU-verksamhet. Vi

har
minskat antalet lokala utvecklingscentra från 80 till 40. Elva av dessa kommer att

Våra aktiviteter
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fungera som huvudcentra. Och vi har dragit ner antalet anställda inom FoU till
20 000 – en minskning med 20 procent. Totalt har vi minskat våra kostnader inom
FoU från 40,2 miljarder till 29,3 miljarder kronor.
Slutna
standarder skulle begränsa tillväxten inom telekommunikation. Öppna standarder
gör det möjligt för abonnenter att kommunicera med vänner och kollegor, oavsett
vilken telefon eller operatör dessa använder. Detta ökar trafiken och stimulerar
efterfrågan på tjänster. Under 2002 ledde vi utvecklandet av OMA (Open Mobile
Alliance), en grupp av 300 ledande leverantörer inom trådlös kommunikation,
operatörer samt IT- och programvaruföretag.
Genom att understödja öppna standarder hjälper vi marknaden att växa.

Sony Ericsson
Sony Ericsson är vårt samriskbolag på mobiltelefonmarknaden. Bolaget

kombinerar
Sonys styrka inom konsumentelektronik, design, distribution och digitalt innehåll
med Ericssons kompetens inom mobila nät och våra goda relationer till operatörerna.
Bolaget har 4 000 anställda som arbetar med design, utveckling, försäljning,
marknadsföring, distributionskanaler och kundtjänst.

Bilder, underhållning och uppkopplingsmöjligheter är de främsta drivkrafterna för Sony
Ericssons produktutveckling. Det

finns en mycket stor marknadspotential inom
vart och ett av dessa områden. Företagets produktstrategi är att kombinera ledande
produktdesign och tillämpningar med innehåll från Sony och andra partners i en
familj av världsledande multimediaprodukter.
Efter tre års stagnation, växte marknaden för mobiltelefoner åter under 2002. Nya

funktioner och förbättrad kapacitet i mobiltelefoner har, tillsammans med nya tjänster
för privatpersoner och företag, lett till att allt fler byter ut sina telefoner. Utbyten
svarar nu för mer än halva den totala försäljningen. Marknadstillväxten understöddes
också av att många amerikanska abonnenter gick över från TDMA till GSM. En
omfattande övergång från 2G till 2,5G och 3G noterades också. Den senare
utvecklingen skapar en mycket intressant marknad för multimediaprodukter.
Sony Ericsson etablerade under året en stark produktportfölj.

T68i introducerades

i årets början och blev den ledande produkten i många operatörers MMS-lanseringar.
Den prisvärda T300 släpptes under hösten, som ett svar på behoven hos bildoch spelentusiasterna. Före årsskiftet kom den mycket uppskattade P800 ut på
marknaden. Den erbjuder kombinationen av kamera, telefon och digital assistent
i en enda produkt. Sony Ericsson lanserade också ett antal produkter för
lågprismarknaden, vilka har sålt mycket bra i Asien.
Marknadsandelen i mellan- och högprissegmentet var 10 procent. Trots

detta, och
som en följd av försenade leveranser av lågpristelefoner, stannade den totala
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A letter
from
Sony
Ericsson
Spel,Kurt
bilder, Hellström
media och mobila transaktionstjänster förändrar det sätt
som folk använder sin telefon på. Vårt samriskbolag har presenterat en komplett portfölj
av nyskapande produkter för mobilt multimedia, från den funktionellt kapabla T300 till
den nya generationens multimediatelefon – P800. En del av de nyckelprodukter som
lanserades under 2002 visas här nedan.

T68i

Första GSM-telefonen på
marknaden med MMS. Dess
utseende och höga tekniska
funktionalitet har lockat många
konsumenter

P800

En särklassig telefon med
kamera, digital assistent och
kapacitet för ett brett utbud av
underhållande innehåll. Främst
riktad mot affärsanvändare

CommuniCam

T300

A 1101S

MCA-20 och MCA-25 är kameror som
ansluts till telefonen. De gör det möjligt
för användarna att ta och spara bilder
och sända dessa som email eller MMSmeddelanden

En färgdisplay och ren design kröner ett
antal avancerade funktioner – MMS,
nedladdningsbara spel och polyfoniska
ringsignaler, bland annat. Riktar sig mot
ungdomar

Utbytbara skal, lättanvänd
meny, 40 polyfoniska
ringsignaler och modern
design. Vänder sig till
den japanska ungdomsmarknaden

Egenskaper hos en modern telefon

Email, EMS och MMSmeddelanden, med bilder,
ljud och animeringar

Personlig assistent
och adressbok, kan
synkroniseras med PC

Joystick-manövrering
gör det enkelt att surfa på
Internet och ger bättre
spelkänsla

Personliga skärmbakgrunder,
ljud och skärmsläckare

Personliga ringsignaler
och bilder, som visar vem
som ringer

Kompatibel med
CommuniCam, MP3 spelare
och andra tillbehör

Klar för GPRS-nät och
anslutning via Bluetooth

Våra aktiviteter
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marknadsandelen på cirka 6 procent. Intäkterna minskade också som följd av att
etableringen på världens största marknad, Kina, försenades. Företaget agerade
beslutsamt för att åtgärda dessa problem. Sony Ericsson China startades i augusti och
leveranskedjan förbättrades. För att minska riskexponeringen på produktionssidan
skrev företaget också nya partneravtal om tillverkning.
En komplett
produktportfölj finns nu redo att möta efterfrågan på en ny generation av mobila
multimediatjänster. Som stöd för en kommande expansion har Sony och Ericsson
beslutat att investera ytterligare 150 miljoner euro vardera. Detta understryker vår
tilltro till denna spännande och värdefulla verksamhet.

Sony Ericsson ska ta tillbaka marknadsandelar under 2003.

Plattformar, Bluetooth och patent

Patent

Vi registrerade 600 nya
patent under 2002
Vi har fler än 10 000 patent
globalt registrerade
Vi har lagt fram 50 procent
fler förslag till WCDMAstandardisering än någon
annan leverantör
Vi skrev inkomstbringande
licensieringsavtal med
tillverkarna Sagem, Research
in Motion and Huawei

Vi förvandlar vår FoU-expertis, vår unika patentportfölj och vårt engagemang för öppna
standarder till nya intäktskällor. Till

exempel tvingas telefontillverkare att minska sina
kostnader samtidigt som de måste kunna leverera allt mer avancerade 2,5G- och 3Gprodukter – en svår balansgång, särskilt för mindre företag. Ericsson Mobile Platforms
erbjuder en möjlighet att slippa FoU-kostnaden genom sitt erbjudande av fungerande
mobilplattformar. Vi tar hand om tekniken inuti telefonen och ger på så vis kunden
möjlighet att koncentrera sig på design och marknadsföring.
Våra plattformar möter behoven hos både nya och etablerade spelare.

Ericsson Mobile Platforms

Bland kunderna 2002 märks:
Benefon
LG Electronics
Lite-On Technology
Corporation
Microcell
Sony Ericsson Mobile
Communications
TCL Mobile Communication

ODM-

tillverkare, IT-leverantörer och operatörer har intressen av att starta egen
telefonproduktion. De behöver utveckla produkter snabbt och effektivt. Etablerade
producenter söker också möjligheter att minska risktagande och kostnader.
Efterfrågan från alla typer av kunder ökade under 2002 och vi skrev nio
intäktsbringande licensavtal. Viktiga tekniska framgångar noterades också. Våra
plattformar användes framgångsrikt i den första live-demonstrationen av roaming
mellan WCDMA- och GSM-nät, liksom den första live-demonstrationen av MMStjänster som fungerar i både CDMA2000- och GPRS-nät. När många företag
bygger in samma teknik i sina telefoner säkerställs att dessa verkligen fungerar
tillsammans, något som är till fördel för hela branschen.
Vi ökar också vår marknad för Bluetooth. Det

var vi som uppfann Bluetooth och vi
använder vår unika expertis och våra patent för att utveckla kostnadseffektiva
lösningar för mikroelektronikindustrin. Dessa kunder bygger in vår teknik i
kretslösningar för mobiltelefoner, bärbara datorer, kameror och annan elektronisk
utrustning. De betalar licensavgifter i förskott till oss och royalty för varje kretslösning
de producerar – våra intäkter växer när konsumenternas efterfrågan på Bluetoothprodukter ökar. För att uppnå den största avkastningen måste vi betjäna de
producenter som är volymmässigt ledande; vi har nu avtal med sex stora mikroelektronikföretag – Infineon, Intel, National Semiconductor, Philips Semiconductors,
Samsung och ST Microelectronics.
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Förvaltningsberättelse
Denna rapport innehåller framåtblickande uttalanden. Se ”Osäkerhetsfaktorer i framtiden” på omslagets bakre insida
Siffror inom parentes avser föregående år

Strategi och mål
Ericssons kärnverksamhet är att vara huvudleverantör av
telekommunikationssystem och tjänster med telefonikvalitet
till ledande operatörer av mobila och fasta nät. Vi tror oss vara
den ledande leverantören av mobilsystem, inklusive 2G -,
2,5G - och 3G -system, och att vi har en stark position inom
lösningar för fasta nät avseende nästa generations IP -baserade
röst- och datakommunikation.
Under de två senaste åren har telekomindustrin fått erfara
en dramatisk nedgång från den fenomenala tillväxt som rådde
mellan 1997 och 2000. Detta är en bransch som består av
relativt få, men stora, leverantörer och kunder. Det tar därför
viss tid för branschen att anpassa sig till en så stor volymnedgång som den vi varit utsatta för under senare tid.
Följdaktligen har de senaste årens finansiella rapporter från
de flesta leverantörer varit fyllda med negativa resultat och
beskrivningar av omfattande strukturåtgärder inklusive
uppsägning av personal.
Med detta i minne vill vi dock understryka att vi har en
positiv syn på marknaden på längre sikt. Vi har en stark tilltro
till att detta är en tillväxtbransch. Behovet av telekommunikation är fortfarande stort och växande. Mobiltelefontätheten är fortfarande så låg som 18 procent globalt. I flera
länder är denna nivå uppe i höga 70-80 procent medan den
är lägre än 5 procent i många av länderna i tredje världen.
För närvarande finns det totalt 1,1 miljarder mobiltelefonabonnenter i världen, varav cirka 190 miljoner tillkom under
2002, d v s mer än 500 000 abonnenter per dag. Vi bedömer
att antalet kommer att överstiga 1,5 miljarder inom tre år, med
uppskattningsvis 165-180 miljoner nya abonnenter under
2003.
Telefontätheten för fast telefoni är omkring 17 procent.
Själva abonnentbasen är dock till största delen densamma
som för mobiltelefoni, varför den sammanlagda telefontätheten av fast och mobil telefoni ändå understiger
20 procent. Det finns därför en stor potential i att öka antalet
abonnenter. Dessutom tror vi att användandet per abonnent
kommer att öka med lägre tariffer, nya applikationer och
nya tjänster. Utöver detta kommer den nya generationen
av system att tillföra datatrafik och vi kommer att se mer av
kommunikation direkt mellan maskiner, utan mänsklig
kontakt, i mobila och fasta nät.
I vår kundbas ingår merparten av de största mobiloperatörerna, av vilka många är verksamma i flera länder eller

globalt. Vår strategi innebär att utveckla produkter och
system för att erbjuda de bästa lösningarna till dessa tekniskt
avancerade kunder, att utveckla vår affär genom ökat fokus på
tjänsteförsäljning och att vara närvarande där våra kunder har
sin verksamhet.
De mobila operatörerna blir färre och större genom
förvärv, samgåenden samt genom den underliggande
tillväxten. De 20 största operatörerna täcker 75 procent av
alla abonnenter i världen. Ericsson är leverantör till 18 av
dessa 20.
Vårt mål är att bibehålla och förbättra vår ledande position
på marknaden och samtidigt återställa vår lönsamhet. För
år 2003 räknar vi med att kunna bibehålla våra marknadsandelar inom mobilsystem, och under den osäkerhet som
nu råder koncentrerar vi oss på att sänka kostnaderna och
anpassa verksamheten till läget på marknaden. Det är
nödvändigt att kunna ge våra aktieägare en konkurrenskraftig
avkastning och vår ambition är att åter kunna redovisa vinst
någon gång under detta år.

Marknaden
I linje med branschens gemensamma bedömning tror vi att
mobilmarknaden sjönk med cirka 20 procent under 2002
till uppskattningsvis USD 42 miljarder. Till viss del berodde
detta på för höga investeringar under 2001 med överkapacitet
som följd. Det berodde också på vissa operatörers låga
nyinvesteringar på grund av otillräcklig likviditet och krav
på förbättrad lönsamhet med anledning av avvaktande
inställning på finansmarknaden till telekombranschen.
Därmed försämrades också servicenivån i många mobilnät
under året mer än vad vi hade väntat oss. Enligt vår
uppfattning finns det ett behov på många marknader att öka
kapaciteten i näten. Utbyggnaden av tredje generationens nät
utvecklades också något långsammare än vad vi räknat med
som följd av finansiella problem för vissa operatörer, brist på
telefoner samt förseningar på flera marknader av byggnadstillstånd för nätutrustning. Infrastrukturmarknaden för fasta
nät, inklusive traditionell kretskoppling, bredbandsaccess,
optisk överföring samt flertjänstnät, sjönk med mer än 30
procent under 2002.
Som ett komplement till marknaden för infrastruktur
finns också en stor och växande marknad för tjänster åt
nätoperatörer. Exklusive själva implementeringsarbetet, som
inräknas i marknaden för infrastruktur till system, bedöms
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den tillgängliga marknaden för professionella tjänster
under 2003 uppgå till omkring USD 30 miljarder med
en genomsnittlig årlig ökning på mer än 10 procent.
Professionella tjänster inkluderar systemintegration, drift
av nät och ett brett utbud av andra rådgivnings- och
supporttjänster.
På den vikande marknaden för infrastruktur ökade
konkurrensen mellan de olika leverantörerna. Prispressen
var stark både för 2G -utrustning och för nya 3G -kontrakt.
Eftersom vi är vana vid en viss prisreduktion varje år tror vi
dock att vi kunnat hantera denna ökade konkurrens rimligt
väl.
Vår totala fakturering sjönk med 31 procent för jämförbara enheter. Vår bedömning är dock att vi behållit vår
marknadsandel trots detta, eftersom nedgången till stor del
är hänförlig till försäljningen av TDMA - och PDC -system.
Den totala marknaden för dessa system vek brant och vi har
haft en betydande andel av vår försäljning inom dessa system.
Vår försäljning av GSM/WCDMA sjönk bara med 14
procent, vilket indikerar en fortsatt stark marknadsposition.
Nedgången har också mildrats tack vare en ökad fokusering
på tjänsteförsäljning. Vår försäljning av olika tjänster, såsom
nätverksintegration, nätdrift samt konsulttjänster ökade
med 11 procent jämfört med året innan och svarar nu för 15
procent (9 procent) av vår fakturering inom System.
Försäljning per region 2001–2002
Region (miljarder SEK)

2002

2001

Ändring

Europa, Mellanöstern och Afrika

74

97

–24%

Nordamerika

23

25

–8%

Latinamerika

13

32

–59%

Asien-Stilla havsområdet

36

56

–36%

146

210

–31%

Totalt

Den största nedgången i fakturering under 2002 skedde
i Latinamerika på grund av makroekonomiska förhållanden.
Det planerade teknikbytet i regionen från TDMA till GSM
stannade upp. Motsvarande teknikbyte i Nordamerika ledde
till god efterfrågan och nedgången blev totalt sett måttlig. I
Europa var abonnenttillväxten begränsad då mobiltelefontätheten redan är hög och investeringarna i den tredje
generationens system ännu inte tagit fart. Det är också inom
EMEA som effekterna av operatörernas finansiella
restriktioner är mest påtagliga med anledning av de
investeringar som tidigare gjorts i licenser och förvärv av
andra operatörer. I Asien var nedgången till största delen
hänförlig till Kina, där investeringarna 2001 medförde viss
överkapacitet vilken reducerades under 2002, och Japan, där
en brant nedgång för investeringarna i PDC -tekniken inte
kompenserades fullt ut av motsvarande WCDMA -volymer.
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Finansmarknaden

Telekombranschen befinner sig för närvarande i en fas som
kännetecknas av en korrigering efter den onormala tillväxt
som rådde åren 1997-2000 och överinvesteringarna på vissa
marknader under 2001. Detta har påverkat finansmarknadens
syn på branschen och kapitaltillgången på marknaden har
reducerats markant för många leverantörer och operatörer.
Ratinginstituten fortsatte att sänka kreditbetygen. Både
Moody’s och Standard and Poor’s nedgraderade Ericsson och
andra telekomföretag vid flera tillfällen.
Trots denna besvärande situation på finansmarknaden
så lyckades vi genom en nyemission säkra ytterligare
SEK 29 miljarder netto i kapitaltillskott.
Joint ventures och venture capital-aktiviteter

Mobiltelefoner och terminaler är en viktig del av vår strategi
att kunna erbjuda våra kunder helhetslösningar, som fungerar
med telefonikvalitet och tillförlitlighet. Vårt joint venture
med Sony, Sony Ericsson Mobile Communications, är
därför ett viktigt samarbete. Jämfört med de stora förlusterna
i vår telefonverksamhet under tidigare år har vår strategi
att anpassa rörelsens storlek och sedan hitta en partner
utvecklats väl.
Sony och vi har demonstrerat vårt fortsatta fulla stöd för
denna spännande verksamhet genom att annonsera att vi
investerar ytterligare EUR 150 miljoner vardera i början av
2003 för att förse Sony Ericsson med ökat rörelsekapital
för en väntad tillväxt.
Vi fortsätter också samarbetet med Juniper Networks
för lösningar avseende kärnnät för data och vi har ett fortsatt
samarbete med flera externa applikationsutvecklare inom
Ericsson Mobility World för att stimulera skapandet av
applikationer för 3G .
Produkter, FoU och IPR

Vi har noga gått igenom våra produkter och tjänster och
samlat dem i en tydlig integrerad produktportfölj. Vårt fokus
är nu på de mest intressanta produkterna för våra kunder:
GSM, ENGINE, AXE och 3G . Produkter och tjänster som
inte tillhör vår kärnverksamhet har vi avyttrat, lagt ner eller
fört över till underleverantörer. Detta, och vår pågående
koncentration av utvecklingsenheter är nyckelfaktorer för
att åter kunna redovisa positivt resultat.
Vi har inte låtit vår kostnadsreduktion skada våra
kärnprodukter och vi fortsätter att förstärka vår patentportfölj, som vi tror är en av de starkaste i branschen. Utöver
licensavtal för vår mobila plattformsteknik har vi också ingått
licensavtal för systemtekniker med Samsung och Huawei
under året.
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Huvuddelen av våra FoU-ansträngningar har varit
inriktade på att stärka vår ledande position inom
mobilsystem. Resultatet är en kraftig förstärkning av vår
produktportfölj för både 2G och 3G avseende både
standardisering och frekvensband, ny funktionalitet,
förbättrad prestanda och förbättrad kostnadseffektivitet för
både våra kunder och oss själva.
Några betydande resultat:
• en ny generation av radiobasstationer och mobila växlar
för GSM , med starkt förbättrade prestanda samt lägre
driftskostnader för operatörerna
• nya och förbättrade GSM -system för GPRS
• radiobasstationer med EDGE -funktionalitet för USA marknaden
• lösningar för 3G WCDMA har verifierats och
interoperabilitetstestats
• en ny produktgeneration för CDMA2000 1X med
ledande prestanda på marknaden, baserad på samma
teknik och system som GSM/WCDMA
• en ny högkapacitetsversion av MINI-LINK , radiolänkar
för korta avstånd
• vi har genomfört en kraftig förbättring av vår position på
marknaden för tjänsteplattformar och mobila tjänster för
meddelanden, mobilt Internet och mobilt media. Vi är nu
klar marknadsledare inom MMS och pre-paid
• tack vare att vår utveckling för fastnätsprodukter till stor
del baseras på samma teknik och plattformar som för våra
mobilsystem har vi erhållit skalfördelar och därmed
kostnadseffektivitet och konkurrenskraft för AXE -växlar
och ENGINE -lösningar.
• Ethernet DSL ACCESS är Ericssons nya generation av
lösningar för bredbandsaccess, med unik skalbarhet för
kostnadseffektiva tillämpningar även i områden med
relativt få användare.

Finansiellt resultat
Resultat före skatt uppgick till SEK -23,3 miljarder, en
SEK 7,0 miljarder lägre förlust än SEK -30,3 miljarder
för år 2001. Exklusive jämförelsestörande poster på cirka
SEK 9 miljarder per år var justerat resultat före skatt
SEK -14,5 respektive -21,1 miljarder för år 2001.
Förbättringen på SEK 6,6 miljarder netto var ett resultat
av en kraftig minskning av förlusterna inom Telefonverksamheten som till viss del motverkades av förluster inom Systemverksamheten:

(Miljarder SEK)

2002

2001

Ändring

–4,9

3,2

–8,1

Telefoner

–1,3

–14,6

13,3

Övrig verksamhet och ej allokerad

–6,3

–6,8

0,5

Finansnetto

–1,5

–1,8

0,3

Minoritetsintressen

–0,5

–1,1

0,6

–14,5

–21,1

6,6

System

Totalt

Jämförelsestörande poster uppgick till SEK -8,8 (-9,2) miljarder, och bestod av realisationsvinster, omstruktureringskostnader och nettoeffekten år 2002 på SEK 3,2 miljarder av
aktivering av utvecklingskostnader. Denna post påverkar
jämförelsen eftersom det är första året som denna aktivering
görs och utvecklingskostnaderna är reducerade med ett
betydande belopp eftersom det ännu inte finns någon materiell
ackumulerad aktiverad bas att amortera.
Nettoeffekten av förändringar i valutakurser jämfört med
kurserna för ett år sedan var positiv med SEK 1,7 miljarder.
Effekten var positiv de första tre kvartalen men blev negativ
med SEK 0,1 miljarder i det fjärde kvartalet på grund av lägre
kurs för US dollar. Den negativa effekten fördröjdes tack vare
terminssäkringar.
Resultat per segment

System Orderingången netto för System minskade med

37 procent från SEK 115 miljarder år 2001. Justerat för
annulleringar minskade orderingången med 30 procent.
Orderingången netto minskade för GSM/WCDMA med
25 procent. Orderingången relaterad till de mognare
teknikerna TDMA och PDC minskade runt 80 procent, och
orderingången för flertjänstnät minskade mer än
50 procent. Tjänsterelaterade order utgjorde 30 procent
(23 procent) av den totala orderingången.
Vi vann några viktiga kontrakt på multimediatjänster
(MMS) från Vodafone, Telecom Italia Mobile, Amena,
Wind, China Mobile, Orange, Telenor, Telcel med flera
kunder, och vi deltog i Ungern i världens första fullskaliga
lansering av MMS . Vi är glada att se att dessa nya typer av
tjänster börjar ta fart.
Vi erhöll också ordrar inom WLAN -lösningar som
komplement till GPRS och WCDMA på platser med hög
lokal koncentration av mobiltelefontrafik, som till exempel
på flygplatser och i shoppingcentra.
Vi vann ett inbrytningskontrakt inom CDMA i Kina,
vilket var strategiskt viktigt för oss. Vi behöver öka volymerna
inom detta område för att det ska bli lönsamt. Inom fastnätsområdet erhöll vi affärer i Australien, Kina, Colombia,
Egypten, Norge, Sverige och Storbritannien och vi kommer
att leverera IP -baserad stamnätsutrustning till Kina, Tyskland
och andra marknader från vårt joint venture med Juniper.
För tjänsteverksamheten avseende drift av telekomnät säkrade
vi kontrakt i Belgien, Brasilien och Australien.
Årsredovisning i sammandrag
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Faktureringen för System uppgick till SEK 132 (189)
miljarder vilket är en minskning med 30 procent jämfört
med förra året. GSM/WCDMA -faktureringen minskade
endast 14 procent, vilket indikerar en fortsatt stark
marknadsposition, medan TDMA, PDC och fastnätsprodukter minskade med ungefär 60 procent.
De minskade intäkterna kunde inte helt kompenseras med
lägre kostnader under året. Justerat rörelseresultat, exklusive
omstruktureringskostnader och nettoeffekten av aktivering
av utvecklingskostnader samt icke-operationella realisationsvinster, var SEK -4,9 (3,2) miljarder.
Genom omstruktureringsåtgärder och reducerad överskottskapacitet, förbättrades resultatet gradvis under året.
Justerat även för ytterligare riskavsättningar för kundfinansiering blev rörelseresultatet positivt SEK 0,2 miljarder
respektive 0,4 miljarder under tredje respektive fjärde
kvartalet.

Ericsson och andra telefontillverkare som Benefon, GVC ,
LG Electronics, Microcell och TCL Mobile Communications. Denna verksamhet är fortfarande i investeringsfasen
och volymerna är ännu inte tillräckliga för att nå nollresultat.
Övrig verksamhet inkluderar även ett antal supportenheter
för interna IT-tjänster och drift av fastigheter. Outnyttjade
lokalytor till följd av minskningar i antalet anställda under
året resulterade i ett visst underskott för supportenheten för
fastighetsdrift.
Totalt justerat rörelseresultat uppgick till SEK -4,7 (-5,1)
miljarder.
Under året såldes delar av Microelectronics till Infineon.
Vi kommer att fortsätta att köpa in produkter av Infineon
och även driva en fabrik i Stockholm för Infineons räkning
under 2003 och 2004.
Finansiella intäkter och kostnader,
skatter och vinst per aktie

Den justerade rörelseförlusten 2001 på SEK -14,6
miljarder reducerades kraftigt till SEK -1,3 miljarder.
Detta är ett resultat av dramatiska omstruktureringar och
nedskärningar under år 2001 och samarbetet med Sony. Det
samägda bolaget Sony Ericsson Mobile Communications
startade med en ärvd produktportfölj från de båda ägarna
och det första kvartalet blev gynnsamt med ett nollresultat.
Ett antal nya starka produkter togs fram under året. Vissa
förseningar i lanseringar av nya produkter ledde dock till
lägre försäljningsvolymer än beräknat, vilket resulterade i ett
negativt helårsresultat före skatter.
Justeringen av rörelseresultatet avser ett netto positivt
belopp på SEK 0,2 miljarder relaterat till omstruktureringskostnader för telefonverksamheten. Släpande kostnader
för nedskrivning av lager, skrotningskostnader och garantikostnader på cirka SEK 1,6 miljarder kompenserades av
försäkringsersättningar om SEK 1,8 miljarder avseende skador
efter en brand i en leverantörs fabrik.
Sony Ericsson sålde 22,9 miljoner enheter under året,
vilket motsvarar ungefär sex procent av de uppskattningsvis
395 miljoner enheter som sålts totalt i världen. Detta ska
jämföras med 390 miljoner under 2001. Vår bedömning är
att det totala antalet sålda enheter under 2003 kommer att
överstiga 430 miljoner.

Telefoner

Övrig verksamhet Total fakturering inom övrig verksamhet
minskade med 26 procent jämfört med förra året. Detta
var en effekt av kraftig nedgång inom Microelectronics,
Network Technology och Enterpriseverksamheterna som
resulterade i negativa rörelseresultat. Faktureringen inom
försvarsverksamheten blev nästan i nivå med föregående
år och verksamheten utvecklades väl. Intäkterna inom
mobila plattformar ökade kraftigt genom kontrakt med Sony
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Finansnettot förbättrades från SEK -1,8 miljarder till
SEK -1,5 miljarder. Huvudorsaken var intäkter från
nyemissionen från september 2002. Finansiella kostnader
ökade något under året som ett resultat av ökade räntor inom
EMTN -programmet till en följd av ett antal sänkningar
av Moody’s och Standard and Poor’s kreditbetyg på Ericsson.
Minoritetsintressen reducerades till en följd av sämre
resultat hos enheter med minoritetsinnehav.
Inkomstskatter för året var netto positiva tack vare
uppskjutna skattetillgångar baserade på rapporterade
förluster. Med för låg beskattningsbar inkomst i Sverige
fanns dock inte möjlighet att avräkna vissa utländska
källskatter mot inkomstskatter i Sverige. Därutöver ledde
utslag i skattemål till uteblivna avdrag för kapitalrabatt
på konvertibler och andra kostnader.
Vinst per aktie uppgick till SEK -1,51 (-1,94).
Balansräkning, finansiering och kassaflöde

Totala tillgångarna i balansräkningen reducerades med
SEK 50 miljarder eller nästan 20 procent. Nedgången var till
stor del relaterad till sysselsatt kapital med en minskning av
lager med SEK 11 miljarder och av kundfordringar med
SEK 21 miljarder.
En ny slags tillgång från år 2002 är aktiverade utvecklingskostnader, på SEK 3,2 miljarder, som en följd av införande av
en ny svensk redovisningsprincip (RR15 ).
Kundfinansiering i balansräkningen minskade något, trots
att tidigare så kallade off-balance sheet krediter, inklusive
SEK 4,1 miljarder gentemot Mobilcom, förvärvats. Som
en följd av försäljning av ett antal off-balance krediter
reducerades off-balance sheet kundfinansiering från SEK 13
miljarder till mindre än SEK 2 miljarder under 2002.
På grund av fortsatta förluster under 2002 ökade upp-
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skjutna skattefordringar från SEK 21 miljarder i början av året
till SEK 26 miljarder. Ungefär hälften av detta belopp avser
temporära skillnader, dvs kostnader för vilka avdrag ännu ej
yrkats i skattedeklarationer och följaktligen ingen förfallotid
börjat löpa. Återstoden representerar deklarerade skatteförluster, av vilka den absoluta majoriteten avser Sverige med
obegränsad utnyttjandeperiod medan resten gäller länder
med upp till 20 års utnyttjandeperiod.
Kassa och kortfristiga placeringar minskade marginellt
från SEK 69 miljarder till SEK 66 miljarder, som en nettoeffekt av återbetalning av skulder och tillskottet på SEK 29
miljarder från nyemissionen.
Eget kapital ökade netto med SEK 5 miljarder, eftersom
SEK 29 miljarder i tillskott från nyemissionen utjämnades
av förlusten på SEK 19 miljarder och negativa effekter av
förändringar i växelkurser på SEK 5 miljarder.
Soliditeten ökade från 28 till 37 procent.
Räntebärande skulder på SEK 29 miljarder återbetalades
under året och nettoskulden på SEK 21 miljarder i slutet
av 2001 omvandlades till en nettokassa på SEK 6 miljarder
i slutet av 2002.
Kassaflödet före finansiella aktiviteter 2002 uppgick till
SEK -7,1 miljarder (6,7) miljarder. Ett negativt kassaflöde
från resultatet på SEK -20,8 miljarder uppvägdes delvis av
minskat rörelsekapital på SEK 10,8 miljarder. Under året
minskade lager och kundfordringar markant och vi nådde
målen på en lageromsättning på fem gånger och
genomsnittlig kredittid för kundfordringar runt 90 dagar.
Aktivering av utvecklingskostnader på SEK -3,4 miljarder
har rapporterats under investeringsaktiviteter. Övriga
investeringar genererade SEK 6,4 miljarder varav frisläppta
panter för kundfinansiering utanför balansräkningen
utgjorde 3,3 miljarder, likvid från försäljning av delar av
Microelectronics SEK 2,3 miljarder samt likvid från
försäljning av utvecklingsenheter SEK 0,5 miljarder.
Kassaflödet förbättrades gradvis under
året och var positivt under fjärde kvartalet med SEK 1,6
miljarder. Justerat för engångsposter som förvärvet av krediter
till Mobilcom på SEK 4,1 miljarder och intäkten från
försäljning av utvecklingsverksamhet på SEK 0,5 miljarder,
blev kassaflödet före finansiella aktiviteter i fjärde kvartalet
SEK 5,2 miljarder.

Omstruktureringsprogram

Utöver effektiviseringsprogrammet som lanserades under
2001 har vi implementerat ytterligare omstruktureringsåtgärder under 2002. Aktiviteterna under 2001 minskade våra
omkostnader på årsbasis med SEK 20 miljarder från
SEK 88 miljarder till SEK 68 miljarder. Den nya planen är att
reducera årliga rörelsomkostnader med ytterligare SEK 30
miljarder till SEK 38 miljarder i slutet av 2003. Minskningar
i kostnader för sålda varor är också planerade för att motverka
effekter av prispress och förbättra bruttomarginalen med 2-4
procentenheter, netto.
Under året har ett stort antal aktiviteter genomförts för att
minska såväl kostnader som antalet anställda:
• Antalet marknadsenheter har minskats ytterligare för att
minska försäljningskostnader samt för att uppnå bättre
resursutnyttjande av installationspersonalen. Detta har
minskat kostnader för överkapacitet och overheadkostnader
• Personalneddragningar har genomförts i våra egna fabriker
och överföring av produktion till lågkostnadsländer har
genomförts eller initierats för både egen och utlagd
produktion
• En avsevärd minskning i antalet lokala designcentra har
genomförts, från över 80 platser till omkring 40 med ett
mål på 25
• Kostnader för interna IS/IT -aktiviteter har trimmats
• I Sverige slogs ett tjugotal bolag samman till ett stort
operativt bolag, Ericsson AB , vilket vi räknar med
kommer att reducera omkostnaderna.
Genom detta har omkostnaderna i årstakt minskats från
SEK 68 miljarder vid årets början till SEK 51 miljarder i fjärde

kvartalet. Programmet fortskrider enligt plan för att nå målet
nivån SEK 38 miljarder.
Anställda

De planerade omstruktureringsåtgärderna avser att få ner
antalet anställda till under 60 000 vid slutet av 2003. De
vidtagna omstruktureringsaktiviteterna, inklusive avyttringar,
har minskat antalet anställda med 24 procent under året,
från 85 200 till 64 600.
Ersättning till anställda

Organisation och anställda
Organisation och ledning

I början av året slogs affärsområdena mobilsystem och
flertjänstnät ihop, för att uppnå synergieffekter relaterade till
ökad efterfrågan på integrerade mobila och fasta lösningar
med gemensamma tjänsteplattformar och transportnät.

Personalens aktierelaterade förmåner Personalens aktierelaterade
förmåner är baserade på svensk praxis med avseende på storlek, tilldelning och belopp. Dessa är blygsamma i jämförelse
med internationell standard. All personal i ledande befattningar och vissa andra nyckelpersoner omfattas och intjäning
är endast tidsbaserad. De flesta tilldelningarna av optioner
har lösenpris som kraftigt överstiger nuvarande marknadspris.
En aktiesparplan lanserades i början av 2002, enligt vilken
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Ericsson kommer att matcha de aktier de anställda har köpt
1:1. Den anställde har rätt att köpa aktier upp till en viss del
av sin baslön. Den anställde måste fortsätta sin anställning
i Ericsson och behålla de köpta aktierna under tre år för att
erhålla matchningsaktierna.
Alla av de i programmet tillgängliga 35 miljoner aktierna
reserverades under året. En lönekostnad redovisas för aktiesparplanen, som baseras på marknadspriset på aktien vid den
anställdes investeringstillfälle, och som periodiseras över
intjäningsperioden tre år. Total lönekostnad för aktiesparplanen uppgår till omkring SEK 100 miljoner per år för
treårsperioden. I vissa länder ska sociala avgifter betalas
på förmånsvärdet för den anställde vid matchningstillfället.
Upplupna sådana sociala kostnader redovisas löpande i takt
med intjäning.
I november 2002 tilldelades anställda ytterligare
53 miljoner personaloptioner med ett lösenpris på
SEK 7,80 som en del av den globala optionsplanen 20012002. Programmet består av sjuåriga aktieoptioner vilka
intjänas gradvis under tre år med en tredjedel av de tilldelade optionerna per år. Alla de tillgängliga 101 miljoner
optionerna inom planen har därmed tilldelats under 2001
och 2002.
Inga lönekostnader redovisas för nuvarande optionsprogram, eftersom lösenpriset alltid satts till aktiekursen på
tilldelningsdagen. Detta följer god redovisningssed i Sverige.
I vissa länder tillkommer sociala avgifter på förmånsvärdet vid
eventuellt utnyttjande.
Vi har även beräknat vilken effekt på lönekostnaderna som
skulle uppstå om personaloptionerna värderades till verkligt
värde vid tilldelning.
En avsevärd del av ledande
befattningshavares ersättning är prestationsbaserad. En del
av den ledande befattningshavarens lön är rörlig och beror
på uppnående av vissa mål. Nivån på baslön plus rörlig lön
är satt för att möjliggöra en lönenivå inom den övre kvartilen
för lönenivån inom industrin. Den rörliga delen av lönen
varierar mellan 0 och 50 procent. Under 2002 skedde ingen
utbetalning till någon i verkställande ledningen eller till
de 200 högsta ledande befattningshavarna då koncernens
prestationsmål inte uppnåddes. För ett antal chefer i andra
befattningar som också omfattas av prestationsbaserad
lönesättning har en mindre del, upp till 20 procent av den
rörliga lönedelen, utbetalats, beroende på om lokala
individuella mål uppnåtts.

Prestationsbaserad ersättning
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Miljöfrågor

Ericssons rankades som nummer två bland bolag inom
kommunikationsindustrin i Dow Jones ”sustainability
index”. Ericsson strävar kontinuerligt efter att minska
miljöpåverkan av produkter och processer. Ericsson
har produktion i tio länder för tillverkning av kablar och
komponenter samt sammansättning av elektroniska
produkter. Ericsson har tolv produktionsanläggningar i
Sverige. För sex av dessa krävs tillstånd för utsläpp/buller och
för fem ska farliga aktiviteter rapporteras. Inga betydande
miljömässiga påfrestningar är kända.

Styrelsen och dess arbetsordning
Vid ordinarie bolagsstämma, vilken hölls den 27 mars 2002,
avgick fyra ledamöter samtidigt som tre nya ledamöter valdes.
Styrelsen består av åtta ledamöter, valda av aktieägarna på
bolagsstämman, samt tre arbetstagarledamöter, var och en
med en suppleant, valda av arbetstagarorganisationerna.
Tom Hedelius, vice ordförande sedan 1991, har meddelat att
han inte är tillgänglig för omval på den ordinarie bolagsstämman 2003.
Styrelsens arbete styrs av Arbetsordningen som revideras
och antas på nytt av styrelsen minst en gång per år. Arbetsordningen beskriver fördelning av styrelsens arbete dels
mellan styrelsen och dess tre kommittéer, dels mellan
styrelsen och VD. Styrelsen utser medlemmarna, varav alla är
styrelseledamöter, i de tre kommittéerna – Revision, Finans
och Kompensation. Styrelsen har till varje kommitté
delegerat rätten att besluta i vissa ärenden och styrelsen kan
även ge en kommitté utökad rätt att besluta i specifika
ärenden.
Under året hölls 13 styrelsemöten. Bland de ärenden som
behandlades återfinns nyemissionen, vissa avyttringar, såsom
försäljningen till Infineon av delar av Microelectronics,
effekter av nya amerikanska och svenska regler beträffande
företagsstyrning och finansiell rapportering, omstruktureringsprogrammet och kundfinansieringsfrågor, som avvecklingen av kundkrediter utanför balansräkningen. Företagets
revisorer har för styrelsen redovisat sina iakttagelser från
revisionen.
Revisionskommittén granskade omfattningen och
utförandet av genomförda revisioner, interna revisionsenheter, ärenden och observationer som aktualiserats vid
revisioner samt revisionsarvoden.
Finanskommittén beslutade i frågor rörande investeringar
och avyttringar, aktieägartillskott till bolag inom och utom
Ericssonkoncernen, upptagande av lån, garantier och
liknande åtaganden, krediter till kunder och leverantörer
samt följde Ericssonkoncernens finansiella riskexponering.
Kompensationskommittén utvärderade och förberedde
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för beslut av styrelsen strategier och generella riktlinjer för
kompensation till anställda, inklusive belöningsplaner och
pensioner såväl som löneförslag och annan kompensation
och pension till VD , vice verkställande direktörer och andra
ledande befattningshavare som rapporterar direkt till VD
eller COO .
Vid ordinarie bolagsstämma 2001 röstade aktieägarna för
bildande av en Nomineringskommitté, bestående av
representanter för ägarna och styrelsens ordförande.
Ordinarie bolagsstämma utser medlemmarna i
Nomineringskommittén.
Nomineringskommittén nominerade kandidater att väljas
till styrelseledamöter samt förberedde och presenterade
förslag till styrelsearvode att beslutas av bolagsstämman.
Den 6 juni 2002 godkände bolagsstämman styrelsens
förslag om nyemission.

Nyemission och antal aktier
Nyemissionen genomfördes framgångsrikt och avslutades i
september. Nyemissionen blev övertecknad och genererade
intäkter på SEK 29 miljarder netto. Antalet B-aktier ökade
till 15 164 miljoner.
Antal utestående aktier
Per den 31 december (miljoner)

2001

A-aktier

656

2002

656

B-aktier

7 253

15 164

Totalt

7 909

15 820

På grund av aktiekursens nedgång ändrades i oktober 2002
förhållandet mellan NASDAQ exchange of American
Depositary Shares (ADS) och aktier från 1:1 till 1:10 för att
undvika ett pris på ADS lägre än en USD .

Händelser efter bokslut
I januari 2003 sålde Ericsson sin verksamhet inom
optoelektronik till Northlight Optronics AB .
Den 29 januari meddelade Ericsson och Sony att de
båda bolagen beslutat om ytterligare kapitaltillskott till det
samägda bolaget Sony Ericsson Mobile Communications
på EUR 150 miljoner vardera under det första kvartalet.

av Ericsson Treasury Services AB och Ericsson Credit AB
inom internbanksverksamhet och kundkredithantering.
Moderbolaget har region- och representationskontor i 16 (15)
länder.
Faktureringen för året uppgick till SEK 2,0 (1,4) miljarder
och resultat efter finansiella poster blev SEK 2,3 (-6,4)
miljarder. Nedskrivningar av investeringar i dotterbolag har
påverkat resultatet med SEK -3,8 (-19,0) miljarder.
Större förändringar i företagets finansiella position var:
• Minskade kommersiella och finansiella fordringar på
dotterbolag med SEK 35,5 miljarder
• Ökad kortfristig och långfristig kundfinansiering med
SEK 6,2 miljarder
• Ökade investeringar i dotterbolag med SEK 6,1 miljarder
• Kort- och långfristiga interna lån minskade med SEK 37,2
miljarder
• Obligationslån och konvertibla förlagslån, inklusive
kortfristig andel, minskade med SEK 5,4 miljarder
• Eget kapital har ökat med SEK 30,1 miljarder och kassa
och kortfristiga placeringar har ökat med SEK 10,3
miljarder, framförallt tack vare nyemissionen i september
2002. Kassa och kortfristiga placeringar uppgick till SEK
59,3 (49,0) miljarder vid årsskiftet.
I enlighet med villkoren för aktiesparplanen för Ericssonanställda distribuerades 1 893 195 aktier från aktier i eget
förvar under fjärde kvartalet till anställda som lämnat
Ericsson. Ytterligare 291 635 aktier såldes under fjärde
kvartalet för att täcka utbetalning av socialförsäkringsavgifter
relaterade till aktiesparplanen. Aktieinnehavet i eget förvar
den 31 december 2002 var 154 360 278 B-aktier.

Förslag till vinstdisposition
Vinstmedel som står till bolagsstämmans förfogande för
utdelning till aktieägarna är 14 401 459 586.
Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker och att hela
beloppet överförs i ny räkning.
Undertecknat av Styrelsen

Moderbolaget
Te l e f o n a k t i e b o l a g e t L M E r i c s s o n
Moderbolagets verksamhet består huvudsakligen av
koncernlednings- och holdingbolagsfunktioner. Detta
inkluderar även aktiviteter som utförs på kommissionsbasis
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Styrelse och koncernledning
Styrelse

Koncernledning

Ericssons bolagsordning
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 (per den 31 december
2002) framgår nedan:

Göran Engström

Eckhard Pfeiffer

Kurt Hellström

(född 1948) Ledamot sedan 1994.
Ledamot i Finanskommittén.
Arbetstagarledamot
Aktieinnehav: LME B 10 275
Konvertibler: 99 120*

(född 1941) Ledamot sedan 2000.
Ledamot i Revisionskommittén.
Ordförande i Intershop
Communications.
Aktieinnehav: LME B 3 040

VD och koncernchef.
Styrelseledamot i Atlas Copco.
Aktieinnehav: LME B 45 384
Konvertibler: 145 347*
Personaloptioner
Sten Fornell

Vice VD och finanschef.
Aktieinnehav: LME B 352 216
Personaloptioner
Per-Arne Sandström

Michael Treschow

(född 1943) Ordförande sedan
2002. Ordförande i styrelsens
Finanskommitté och medlem
i Kompensationskommittén.
Tidigare koncernchef i Electrolux.
Aktieinnehav: LME B 770 000

Monica Bergström

Tom Hedelius

Peter Sutherland

(född 1939) Vice ordförande sedan
1991. Medlem i Finanskommittén.
Tidigare ordförande i Handelsbanken.
Aktieinnehav: LME B 145 232

(född 1946) Ledamot sedan 1996.
Ordförande i Kompensationskommittén. Styrelseordförande
i Goldman Sachs International
och BP.

Jan Hedlund

Åke Svenmarck

(född 1946) Ledamot sedan 1994.
Ledamot i Revisionskommittén.
Arbetstagarledamot.
Konvertibler: 75 520*

(född 1942) Suppleant sedan
2000. Arbetstagarledamot.

Direktör och chefsjurist.
Chef för koncernfunktion Juridik
Aktieinnehav: LME A 6 080
LME B 9 546
Direktör, chef för koncernfunktion
Marknadsföring och Strategisk
Affärsutveckling
Aktieinnehav: LME B 49 399
Konvertibler: 145 347*
Personaloptioner
Britt Reigo

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

Per Lindh

(född 1957) Ledamot sedan 1995.
Ledamot i Kompensationskommittén. Arbetstagarledamot.

(född 1946) Ledamot sedan 2002.
Medlem i styrelsens Kompensationskommitté. VD i Kungliga
Svenska Ingenjörsvetenskapsakademien.

Christer Binning

(född 1946) Ledamot sedan 1994.
Arbetstagarledamot.
Aktieinnehav: LME B 1418
Konvertibler: 145 347*

Direktör, chef för koncernfunktion
Kommunikation
Aktieinnehav: LME B 10 000
Personaloptioner
Jan Uddenfeldt

Direktör, chef för koncernfunktion
Teknik
Aktieinnehav: LME B 12 570
Personaloptioner
Ragnar Bäck

Sverker Martin-Löf

Marcus Wallenberg

(född 1943) Ledamot sedan 1993.
Ordförande i Revisionskommittén.
Ordförande i SCA.
Aktieinnehav: LME B 52 000

(född 1956) Ledamot sedan 1996.
Vice ordförande och medlem
i styrelsens Finanskommitté.
VD i Investor.
Aktieinnehav: LME B 704 000

Sir Peter L Bonfield, CBE

(född 1944) Ledamot sedan 2002.
Ledamot i Revisionskommittén.
Tidigare VD och koncernchef i BT.

Ingen styrelseledamot har haft någon chefsposition inom Ericsson. Inga ledamöter
har valts som resultat av överenskommelser med större aktieägare, kunder,
leverantörer eller andra.
* Konvertibler 1997/2003 med en konverteringskurs om SEK 41,70.

Ericsson 2002

Carl Olof Blomqvist

Torbjörn Nilsson

(född 1961) Suppleant sedan
1998. Arbetstagarledamot.
Aktieinnehav: LME B 407
Konvertibler: 75 520*

36

Vice VD och operativ chef.
Aktieinnehav: LME B 105 830
Konvertibler: 145 347*
Personaloptioner

Årsredovisning i sammandrag

Vice VD, chef för marknadsområde
Asien och Oceanien
Aktieinnehav: LME B 49 218
Konvertibler: 145 347*
Personaloptioner
Mats Dahlin

Vice VD, chef för marknadsområde
Europa, Mellanöstern och Afrika
Aktieinnehav: LME B 30,941
Personaloptioner
Gerhard Weise

Vice VD och chef för
marknadsområde Nord- och
Sydamerika
Aktieinnehav: LME B 54 922
Konvertibler: 145 347*
Personaloptioner

Ny koncernchef

Den 8 april 2003 kommer CarlHenric Svanberg att utses till
VD och koncernchef i Ericsson.
Han har varit VD och koncernchef
i Assa Abloy-gruppen sedan
1994.
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Koncernens resultaträkning
Januari – december 31, MSEK

2002

20012)

20002)

Fakturering

145 773

210 837

221 586

Kostnader för fakturerade varor och tjänster

–98 635

–138 123

–120 617

Omstruktureringskostnader

–5 589

–4 858

–

Bruttomarginal

41 549

67 856

100 969

Forskning och utveckling samt övriga tekniska kostnader

–29 331

–40 247

–34 949

Försäljningskostnader

–20 422

–27 585

–26 563

–9 556

–11 175

–12 004

3 200

–

–

–6 292

–6 242

–

–62 401

–85 249

–73 516

Administrationskostnader
Aktivering av utvecklingskostnader, nettot
Omstruktureringskostnader
Totala omkostnader
Övriga rörelseintäkter
Andelar i joint ventures och intresseföretags resultat
Omstruktureringskostnader, telefoner
Rörelseresultat1)
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Minoritetens andel av resultat före skatter
Resultat före skatter1)

543

8 575

27 463

–1 220

–14 662

–16 088

230

– 3 900

–8 000

–21 299

–27 380

30 828

4 253

4 815

3 698

–5 789

–6 589

–4 887

–22 835

–29 154

29 639

–488

–1 155

–947

–23 323

–30 309

28 692

4 165

8 813

–7 998

145

232

324

–19 013

–21 264

21 018

Skatter
Skatt på årets resultat
Minoritetens andel av skatter
Årets resultat

12 573

10 950

10 896

Vinst per aktie, SEK

Medelantal aktier före utspädning, miljoner

–1,51

–1,94

1,93

Vinst per aktie efter utspädning, SEK

–1,51

–1,94

1,91

1)

Varav poster som påverkar jämförbarheten
Icke-operationellt realisationsresultat, netto
Realisationsvinst, Juniper
Pensionsåterbetalning
Omstruktureringskostnader, netto
Aktivering av utvecklingskostnader, netto
Totalt

–42

347

5 933

–

5 453

15 383

–

–

1 100

–11 962

–15 000

–8 000

3 200

–

–

–8 804

–9 200

14 416

Justerad bruttomarginal

47 138

72 714

100 969

Justerade omkostnader

–59 309

–79 007

–73 516

–8,6%

–8,6%

7,4%

–14 519

–21 109

14 276

–5,7

–6,3%

9,1%

Justerad rörelsemarginal
Justerat resultat före skatter
Justerad rörelsemarginal

Siffrorna för 2001 och 2000 har omräknats för:
– Ändring av redovisningsprinciper i Sverige 2002 gällande konsolidering av bolag med bestämmande inflytande.

2)

– Resultat från delar av telefonverksamheten som överförts till samriskbolaget Sony Ericsson Mobile Communications rapporteras under
Andel av resultat från Joint Ventures och samverkande bolag för helåret 2002.
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Koncernens balansräkning
31 december MSEK

2002

2001

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingskostnader
Övrigt

3 200
9 409

0
13 066

Materiella anläggningstillgångar

9 964

16 641

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar:
Kapitalandelar i joint ventures och intresseföretag

1 835

3 135

Aktier och andelar

2 243

3 101

12 283
24 533

7 933
9 591

Långfristig kundfinansiering
Uppskjutna skattefordringar
Andra långfristiga fordringar

2 132

6 980

65 599

60 447

13 419

24 910

36 538

57 236

Omsättningstillgångar
Varulager
Fordringar:
Kundfordringar
Kortfristig kundfinansiering
Övriga fordringar
Kortfristiga placeringar, kassa och bank

1 680

6 833

24 817

39 171

66 214

68 924

142 668

197 074

208 267

257 521

73 607

68 587

2 469

3 653

Pensioner

10 997

10 104

Övriga ersättningar

21 357

22 831

32 354

32 935

37 066

54 886

Räntebärande kortfristiga skulder

13 475

25 690

Leverantörsskulder
Upplupna kostnader

12 469
25 605

19 511
32 189

Summa tillgångar
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital
Minoritetsintressen i dotterbolag
Avsättningar

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Andra kortfristiga skulder
Summa eget kapital, avsättningar och skulder1)

20 070
97 460

208 267

257 521

Ställda säkerheter

2 800

10 857

Ansvarsförbindelser

3 116

12 299

1)

38

11 222
62 771

Varav räntebärande avsättningar och skulder 60 617 (89 879)

Ericsson 2002
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Kassaflödesanalys för koncernen
Januari–december MSEK

2002

2001

–19 013

–21 264

Rörelsen
Årets resultat
Icke likviditetspåverkande poster
Avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar
Skatter
Realisationsvinst på sålda anläggningstillgångar
Övriga ej kassapåverkande poster

6 537

7 828

–9 171

–16 983

721

–6 126

81

1 724

8 599

20 103

Förändringar i rörelsens nettotillgångar
Varulager
Kort- och långfristig kundfinansiering
Kundfordringar
Övriga rörelsetillgångar och -skulder, netto
Kassaflöde från rörelsen

–2 140

3 903

9 839

19 653

–5 541

–7 420

–10 088

1 418

239

1 429

2 703

5 393

Investeringar
Investeringar i/försäljning av materiella anläggningstillgångar
Förvärv/försäljning av aktier och andelar, netto
Balanserade utvecklingskostnader

–3 442

–

Övrigt

3 284

–1 571

Kassaflöde från investeringsaktiviteter

2 984

5 251

–7 104

6 669

Kassaflöde före finansieringsverksamheter
Finansiering
Förändring av kortfristiga skulder till kreditinstitut, netto

–17 168

3 343

540

35 169

Amortering av långfristiga lån

–6 072

–8 470

Nyemission

28 940

155

2

–156

Upptagande av andra långfristiga lån

Försäljning/återköp av egna aktier
Betalda utdelningar
Kassaflöde från finansieringsverksamheter

–645

–4 295

5 597

25 746

Omräkningsdifferenser i likvida medel

–1 203

738

Förändring av likvida medel

–2 710

33 153

Likvida medel vid periodens början

68 924

35 771

Likvida medel vid periodens slut

66 214

68 924

Årsredovisning i sammandrag
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Femårsöversikt
Årsresultat
Miljoner SEK

2002

20015)

20005)

19995)

19985)

Fakturering

145 773

231 839

273 569

215 403

184 438

Rörelseresultat

–21 299

–27 380

30 828

17 469

19 163

–1 536

–1 774

–1 189

–557

–127

Resultat före skatter

–23 323

–30 309

28 692

16 386

18 210

Årets resultat

–19 013

–21 264

21 018

12 130

13 041

Finansnetto

Ställning vid årets slut
Balansomslutning

208 267

257 521

263 282

211 412

172 658

Nettotillgångar

76 076

72 240

94 587

71 492

65 295

Rörelsekapital

73 694

104 998

97 261

70 426

53 434

136 693

162 119

154 014

124 393

96 934

Sysselsatt kapital
Materiella anläggningstillgångar

9 964

16 641

23 104

24 974

22 746

73 607

68 587

91 686

69 176

63 112

2 469

3 653

2 901

2 316

2 183

60 617

89 879

59 427

52 901

31 639

–1.51

–1.94

1.91

1.11

1.20

–1.58

–2.27

2.12

1.39

1.42

Utdelning per aktie, SEK2) 4)

01)

0

0.36

0.36

0.36

Eget kapital (SEK per aktie)

4,7

8,7

11,6

8,8

8,1

Eget kapital
Minoritetsintressen i dotterbolag
Räntebärande avsättningar och skulder
Andra uppgifter
Vinst per aktie efter utspädning, SEK2) 4) 6)
– dito enligt US GAAP, efter utspädning2) 4) 6)

Utestående aktier (miljoner)
– i medeltal, vid årets slut

15 820

7 909

7 909

7 829

7 805

– i medeltal2) 4)

12 573

10 950

10 896

10 824

10 801

– i medeltal efter, utspädning2) 4)

12 684

11 072

11 100

11 060

11 060

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

2 738

8 726

12 643

9 227

9 016

Avskrivningar enligt plan av materiella anläggningstillgångar

5 514

6 486

10 040

6 548

5 567

33 455

46 640

41 921

33 123

28 027

23,0

20,1

15,3

15,4

15,2

Forskning och utveckling samt övriga tekniska kostnader3)
– i procent av faktureringen3)
Nyckeltal
Avkastning på eget kapital, procent

–26,7

–26,5

26,1

18,3

22,5

Avkastning på sysselsatt kapital, procent

–11,4

–14,3

24,8

18,1

24,1

36,5

28,1

35,9

33,8

37,8

0,8

1,2

0,6

0,7

0,5

1,7
1,0
5,1
3,1
–11,7

1,7
1,5
4,8
3,4
–9,7

1,6
2,0
5,0
3,8
12,6

1,6
1,9
4,8
3,5
9,3

1,6
2,0
4,2
3,6
11,8

Betalningsberedskap
– i procent av fakturering

67 152
46,1

60 239
26,0

23 567
8,6

24 389
11,3

11 703
6,3

Nettoskuldsättning

–5 597

20 955

23 657

22 932

12 949

128 351

221 477

292 344

223 828

187 415

63 228

87 414

101 215

83 976

78 990

64 621

85 198

105 129

103 290

103 667

30 421

37 328

42 431

44 040

44 979

Soliditet, procent
Skuldsättningsgrad
Balanslikviditet
Omsättningshastighet i sysselsatt kapital
Omsättningshastighet i lager
Omsättningshastighet i kundfordringar
Vinstmarginal, procent

Statistiska uppgifter, årets slut
Orderingång, netto
Orderbestånd
Antal anställda
– Totalt
– Varav Sverige
1)

40

För 2002, styrelsens förslag

2)

1998-1999 omarbetade med hänsyn till aktiesplit 4:1

3)

1998-2000 omarbetade för att exkludera kundorderbunden forskning och utveckling som ingår i Kostnader
för fakturerade varor och tjänster

4)

1998-2001 omarbetade för fondemissionseffekt av nyemissionen

5)

Ändrade redovisningsprinciper i Sverige 2002 rörande konsolidering av företag enligt ny RR1

6)

Potentiella stamaktier orsakar inte någon utspädningseffekt när konvertering av dem till stamaktier medför en förbättring av vinst per aktie
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Ericssonaktien

Börshandel
Ericssonaktien noteras på Stockholmsbörsen (A- och Baktier). B-aktien noteras även på börserna i Düsseldorf,
Frankfurt, Hamburg, London och Paris. Den 18 oktober
2002 godkände Styrelsen en avlistning från Euronext (Paris),
de tyska börserna (Düsseldorf, Frankfurt och Hamburg) och
den schweiziska börsen. Ericsson avlistades från den
schweiziska börsen 20 december 2002. Avlistningen startade
även i Frankrike och Tyskland.
Ericssonaktien kan också handlas i form av American
Depositary Shares (ADS ) på NASDAQ i USA under
symbolen ERICY . Den 18 oktober 2002 godkände Styrelsen
en 1:10 ratioförändring mellan ADS och B-aktie, d.v.s. att en
ADS nu representerar tio B-aktier. Förändringen gjordes för
att tillmötesgå NASDAQ s krav och blev gällande från
23 oktober 2002.
Under 2001 omsattes över 54 miljarder aktier. Av dessa
omsattes cirka 70 (59) procent på Stockholmsbörsen, 9 (13,5)
procent på NASDAQ och 21 (26,5) procent på Londonbörsen. Övriga börser motsvarade cirka 1 (1) procent av
omsättningen.

Kursutveckling
Marknadsvärdet för Ericsson minskade med nästan 79
procent under 2002 och uppgick vid årets slut till cirka 97
miljarder SEK . Stockholmsbörsens OMX -index sjönk under
året med 42 procent. NASDAQ -börsens ”composite index”

sjönk med 32 procent och NASDAQ -börsens ”telecom
index” sjönk med 54 procent under samma period. På
NASDAQ minskade Ericssonaktien med nästan 88 procent.

Aktieägare
Totalt ägs cirka 78 (85) procent av Ericssons aktier av svenska
och internationella institutioner. Vid slutet av år 2002
uppgick andelen aktier ägda i Sverige till cirka 52 (52) procent.
23,8 (25,4) procent i USA , 3,3 (4,7) procent i Storbritannien,
3,3 (4,5) procent i Luxemburg, 2 (3,3) procent i Schweitz,
1,3 (1,6) procent i Belgien, 1,1 (3,0) procent i Tyskland och
13,2 (7,1) procent i övriga länder.

Aktiekapital
Aktiekapitalet i Ericsson uppgick den 31 december 2002 till
15 974 258 678 (8 065 504 007) SEK , fördelat på
15 974 258 678 aktier. Det nominella värdet på aktien är
1 krona. Aktierna var per 31 december 2002 fördelade på
656 218 640 A-aktier , som vardera ger en röst , samt
15 318 040 038 B-aktier med en tusendels röst vardera. En
handelspost på Stockholmsbörsen är 200 aktier. Under år
2002 gjordes en nyemission på 7 908 754 111 B-aktier. Under
perioden 1 – 23 januari 2003 gjordes inga ytterligare
konverteringar hänförliga till 1997 års konvertibla förlagslån.

Kursutveckling Stockholmsbörsen

200
150
100
50

OMX index
B-aktie (SEK)
1998

1999

2000

2001

2002
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Aktieägarinformation

Ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 8 april 2003
kl 16.00 i Globen, Globentorget, Stockholm.

För tryckta publikationer, kontakta:
Pressdata AB, telefon 08-799 63 28
E-mail: annual.report@pressdata.se

Adressändring

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

Delårsrapport januari–mars 2003
29 april 2003
Delårsrapport januari–juni 2003
18 juli 2003
Delårsrapport januari–september 2003
30 oktober 2003
Helårsrapport januari-december 2003
januari 2004
Årsredovisning 2003
mars 2004
Årsredovisningar och rapporter kan laddas ner eller
beställas via Internet på adressen: www.ericsson.com/investor,
eller beställas via e-mail.
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Kontaktinformation:

Investerarrelationer för Europa och Afrika:
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
126 25 Stockholm
Sverige
Telefon: 08-719 00 00
E-mail: investor.relations@lme.ericsson.se
Investerarrelationer för USA och Asien:
Ericsson Inc.
100 Park Avenue, 27th floor
New York, NY 10017
USA
Telefon: +1 212 685 4030
E-mail: investor.relations@ericsson.com
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Finansiella nyckeldata

Osäkerheter om framtiden

KONCERNENS RESULTAT
(Miljarder SEK)

2002

20012)

Förändring

Justerad vinst före skatt

Orderingång

128,4

201,8

–36%

Förbättringen är resultatet av
pågående omstrukturering och
effktivitetsvinster inom
Telefoner och System.
Förlusten på systemsidan beror
på lägre affärsvolymer som
följd av att infrastrukturmarknaden befinner sig i en
korrigeringsfas, med
kreditmarknadsrestriktioner på
operatörernas investeringar

Fakturering

145,8

210,8

–31%

–9%

–9%

Justerad rörelsemarginal
Justerat resultat före skatter
Nettoresultat
Vinst per aktie, efter full utspädning (SEK)
Kassaflöde före finansiella poster
Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE)

–14,5

–21,1

–19

–21,3

–1,51

–1,94

–7,1

6,7

–11,4%

–14,3%

Soliditet

36,5%

28,1%

Antal anställda

64 621

85 198

–24%

2002

20012)

Förändring

RESULTAT PER AFFÄRSSEGMENT

Antal anställda

(Miljarder SEK)

En avsevärd minskning som
följd av framgångsrika omstruktureringsåtgärder. Målet
är att nå ner till färre än 60 000
anställda i slutet av 2003

Orderingång

Orderingång för System

Borträknat annullerade order
– i huvudsak som följd av
operatörernas ändrade
investeringsplaner för 3G –
var Systems orderingång
127,6 miljarder kronor, en
minskning med 30 procent

System

115,3

183,3

–37%

Övriga verksamheter

22,7

27,4

–17%

Avgår intern orderingång

–9,6

–8,9

128,4

201,8

–36%

Totalt
Fakturering
System

132,0

188,7

–30%

Övriga verksamheter

23,5

31,8

–26%

Avgår intern försäljning

–9,7

–9,7

145,8

210,8

Totalt

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

–31%

Justerat rörelseresultat1)
System

–4,9

3,2

Telefoner

–1,3

–14,6
–5,1

Övriga verksamheter

–4,7

Nettoförsäljning för System

Ej allokerade

–1,6

–1,7

Nedgången för GSM/WCDMA
var enbart 14 procent, vilket
tyder på en fortsatt stark
marknadsposition

Totalt

–12,5

–18,2

1)

Varav poster som påverkar jämförbarhet
– Realisationsvinst Juniper Networks

–

5,5

– Icke-operationella realisationsvinster

–

0,3

– Kapitalisering av utvecklingskostnader, netto

3,2

–

– Omstruktureringskostnader

–12

–15

2002

20012)

Förändring

Europa, Mellanöstern och Afrika

74,1

97,1

–24%

Nordamerika

23,1

25,2

–8%

Latinamerika

12,7

32,1

–61%

FÖRSÄLJNING PER MARKNADSOMRÅDE
(Miljarder SEK)

Asien och Oceanien
Totalt
2)

35,9

56,4

–36%

145,8

210,8

–31%

2001 års siffror har omräknats för:
Ändrade redovisningsprinciper i Sverige 2002 rörande konsolidering av företag
med kontrollposter.
Resultat från delar av telefonverksamheten som överförts till samriskbolaget Sony
Ericsson Mobile Communications rapporteras under Andel av resultat från Joint
Ventures och samverkande bolag för helåret 2002.
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