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Förra året sa vi att ”vi har vänt blad”.
I år ska vi berätta vad vi ser framför oss.

De regelbundna frukostmötena
med Carl-Henric Svanberg är
mycket populära. De är ett
utmärkt sätt för koncernchefen
att utbyta tankar och erfarenheter
med Ericssons anställda.

Carl-Henric Svanberg
VD och koncernchef

Franz Heiser
Baseband Architect, WCDMA

Ajay Gautam
Technical Sales Manager, WCDMA
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F R Å N C A R L - H E N R I C S VA N B E R G , V D O C H K O N C E R N C H E F

Kära aktieägarkollega,
Förra året förklarade vi att ”Vi har vänt blad”. I år kan jag konstatera att Ericsson
verkligen har rört sig framåt.
Förtroendet har återvänt till telekommunikationsbranschen och vår marknad växer
igen. Våra kunder köper mer utrustning för att öka kapaciteten i näten och
lansera nya tjänster. Marknadens återhämtning gav, i kombination med förändringar
inom Ericsson och ett hårt arbete av alla våra anställda, näring åt vårt starka resultat.
Försäljningen (1) ökade med 12 procent och våra marginaler nådde åter upp till

Försäljning 2002-2004
Stark försäljningstillväxt
bekräftar ökat förtroende på
marknaden (miljarder kronor).

sunda nivåer. Utmaningen vi nu har framför oss är att säkerställa ett varaktigt

145,8

vägt över från att ha varit teknikdriven till att vara konsumentdriven. Ericssons

(1)

132,0

övertag i konkurrensen på en marknad som förändrats i grunden. Marknaden har
strategi för framgång har fem viktiga beståndsdelar:

117,7

2002 2003 2004



Renodling av vår långsiktiga vision



Ökad vikt vid att tillgodose kundernas behov



Vi har förbättrat vårt sätt att arbeta



Stärkt teknikledarskap med konsumenten som pådrivande



Lansering av nya produkter och tjänster för operatörer

Ledningsgruppens medlemmar går in på detta mer i detalj senare i
verksamhetsöversikten. Men dessförinnan vill jag diskutera två viktiga ting –
’Operational Excellence’ och hur djupt vår marknad förändrats.
Operational Excellence är mycket mer än effektivitet och produktivitet.

Begreppet omfattar även hur vi uppfattar våra kunder och oss själva. Som jag ser
det är mycket nöjda kunder, de anställdas ökade känsla av kraft och branschens
bästa marginaler nyckelområden för att mäta Operational Excellence. Under året
som gått har vi gjort stora framsteg på dessa tre områden, men vi vet att det inte blir
lätt att hålla samma takt framöver.
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F I N A N S I E L L A N Y C K E LTA L , F E M Å R S Ö V E R S I K T

MSEK
Fakturering

Fakturering:
Under 2004 ökade vår
fakturering med 18 procent,
exklusive valutaeffekter,
pådrivet av en tillväxt inom
mobilsystem på 26 procent.
Vår förmåga att växa snabbare
än totalmarknaden visar hur
vår ställning hos världens
ledande operatörer har stärkts.

20024)

20014) 5)

2000 4) 5)

2004

2003

131 972

117 738

145 773

231 839

273 569

28 938

–11 239

–21 299

–27 380

30 828

21,9%

–9,5%

–14,6%

–11,8%

11,3%

–540

–864

–1 536

–1 744

–1 189

19 024

–10 844

–19 013

–21 264

21 018

Rörelseresultat
– rörelsemarginal
Finansnetto
Årets resultat
Ställning vid årets slut
Balansomslutning

Rörelsemarginal:
21,9 procent – Vår högsta
rörelsemarginal någonsin.

183 040

182 372

209 113

257 521

263 282

Nettotillgångar

78 356

62 780

76 076

72 240

94 587

Rörelsekapital

70 494

58 873

73 026

104 998

97 261

111 999

108 989

137 539

162 119

154 014

Sysselsatt kapital
Materiella anläggningstillgångar
Eget kapital
Minoritetsintressen i koncernföretag

5 845

6 505

9 964

16 641

23 104

77 299

60 481

73 607

68 587

91 686

1 057

2 299

2 469

3 653

2 901

33 643

46 209

61 463

89 879

59 427

Vinst per aktie efter utspädning, SEK4) 5)

1,20

–0,69

–1,51

–1,94

1,91

Utdelning per aktie, SEK

0,251)

0

0

0

0,36

Eget kapital (SEK per aktie)

4,88

3,82

4,65

8,67

11,59

Antal aktier (miljoner) utestående vid årets slut 15 832

15 826

15 820

7 909

7 909

2 452

3 493

2 738

8 726

12 643

2 434

3 754

5 514

6 486

10 040

Avkastning på eget kapital

27,6%

–16,2%

–26,7%

–26,5%

26,1%

Avkastning på sysselsatt kapital

29,4%

–5,9%

–11,3%

–14,3%

24,8%

Soliditet

42,8%

34,4%

36,4%

28,1%

35,9%

Omsättningshastighet i sysselsatt kapital

1,2

1,0

1,0

1,5

2,0

Omsättningshastighet i lager

5,7

6,1

5,1

4,8

5,0

Omsättningshastighet i kundfordringar

4,1

3,4

3,0

3,4

3,8

Vinstmarginal

24,6%

–6,2%

–11,7%

–9,7%

12,6%

Betalningsberedskap

81 447

75 309

66 306

60 239

23 567

61,7%

64,0%

45,5%

26,0%

8,6%

42 911

26 998

4 751

–20 955

–23 657

132 959

113 000

128 351

221 477

292 344

50 534

51 583

64 621

85 198

105 129

21 296

24 408

30 241

37 328

42 431

Räntebärande avsättningar och skulder
Andra uppgifter

Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan av materiella
anläggningstillgångar
Avkastning på eget kapital :
Betydande överskott skapade
god avkastning för aktieägarna
under 2004, med en avkastning
på Eget Kapital på nära 28
procent.

Nyckeltal

– i procent av fakturering

Nettokassa:
Ökade kraftigt under 2004.

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

2004, styrelsens förslag.
2000 – 2001 omarbetade för fondemissionseffekt av nyemissionen.
Potentiella stamaktier ger inte upphov till någon utspädningseffekt när konvertering av dem till stamaktier medför
en förbättring av vinst per aktie.
4)
2002 omarbetat på grund av förändrad redovisningsprincip. 2001 och 2000 har inte omarbetats då information
inte är tillgänglig.
5)
Ombearbetad för ändring av redovisningsprinciper i Sverige 2002 gällande konsolidering av bolag enligt RR 1.
2)
3)

Karl-Henrik Sundström Finanschef
”Jag är mycket nöjd med de framsteg vi gjorde under 2004. Vi skapade den starkaste ställning
vi någonsin haft vad gäller lönsamhet och nettokassa. Vår starka försäljningstillväxt,
förbättrade marginaler och nettoresultat återspeglar det positiva resultatet av våra
ansträngningar med omstruktureringen och allt hårt arbete våra anställda världen över lagt ner.
Vi uppnådde SEK 22,5 miljarder i positivt kassaflöde i rörelsen under 2004 och avslutade året
med en avkastning på sysselsatt kapital på 29 procent, ytterligare belägg för vilka framsteg vi
gjort mot att nå vårt mål Operational Excellence.”

C A R L - H E N R I C S VA N B E R G F O R T S Ä T T E R …

Vi har tagit reda på vad våra kunder och våra anställda tycker om förändringarna.
Resultaten är uppmuntrande. Vi rankas nu inte enbart som ledande inom produkter
och tjänster, utan också vad gäller image, lojalitet och – vilket är viktigt –
rekommendation. Det betyder att kunderna oftare rekommenderar andra att göra
affärer med oss än med någon av våra konkurrenter. Räknat i procent av
försäljningen, har vi minskat våra försäljningsomkostnader med 50 procent under de
senaste två åren – en dramatisk förbättring. Med detta sagt anser jag att vi behöver
bli ännu bättre på att lyssna på våra kunder och reagera snabbare på deras behov.

Under 2004 deltog våra anställda mer än någonsin tidigare i arbetet med vår
strategiska planering, och de bidrog stort. Ett resultat är att de nu har en mycket
klarare uppfattning om den uppgift som ligger framför oss, vilket gjort deras arbete
mer produktivt och tillfredsställande. Nyligen genomförda personalenkäter ger stöd
åt denna bild.
Det ekonomiska resultatet visar också på att vi gjort väsentliga framsteg mot att
uppnå Operational Excellence. Förutom nettointäkt, är vinstmarginalerna en viktig
värdemätare för aktieägarna. Vår ambition är att leverera högklassiga vinst(2)

Rörelsemarginal %
Våra marginaler är nu återigen
på sunda nivåer.

marginaler och detta år åstadkom vi de bästa rörelsemarginalerna (2) någonsin.
Operational Excellence betyder att vi är på väg att bli ett vassare och mer lyhört

21,9

företag. Detta är avgörande för framgång på dagens telekom-marknad där

konsumenten är kung. Tekniken är alltjämt viktig, men framgång uppnås genom att
uppfylla konsumenternas behov, inte genom att utveckla teknik som måste leta efter
en marknad. Konsumenterna förväntar sig tjänster som är bättre, som de har råd
-14,6 -9,5

med, som är lättare att använda och som gör att de kan kommunicera överallt, när
som helst och på det sätt de själva väljer. Detta är vad som driver våra kunder att
investera och vår uppgift är att se till att de på ett konkurrenskraftigt sätt kan erbjuda
2002 2003 2004

sådana tjänster.
Med vår sedan länge beprövade strategi för helhetslösningar är jag övertygad om
att Ericsson har ett vinnande erbjudande till operatörerna. Med andra ord är
vi ett komplett varuhus där kunderna erbjuds hela utbudet av produkter och tjänster
för telekom. Kombinationen av nätverk och mobiler för bredband som är baserade
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C A R L - H E N R I C S VA N B E R G F O R T S Ä T T E R …

på Internet-teknik är kraftfull; konsumenterna får tillgång till ett brett utbud av
tjänster som är mer sofistikerade, billigare och enklare att använda. Eftersom
mobilerna och de tjänster som samverkar i näten blir alltmer komplexa, inser våra
kunder betydelsen av att kunna få alla delarna utvecklade i nära samarbete,
grundligt testade och byggda på öppna standarder.
Det är vår avsikt att vara den ledande kraften i en kommunikationsintensiv
värld, där mobilitet och enkelhet i användningen är det som har störst dragnings-

kraft på konsumenterna. Vi har kommit långt med visionens första fas. Det finns 1,7
miljarder mobilabonnemang i världen och av dem är nästan 650 miljoner anslutna
via Ericsson-teknik (3) . Nu är det dags att utöka detta genom att ge befintliga
(3)

Världsmarknadsandel
GSM/GPRS/EDGE/WCDMA

Ericsson har den största
marknadsandelen inom världens
dominerande mobilsystem.

användare mobilt bredband och samtidigt göra mobil röstkommunikation tillgänglig
till ett överkomligt pris för resten av världens befolkning. Genom att fokusera både
på nya tjänster och större täckning, skapar vi nya tillväxtområden för operatörerna
och för oss själva.

35%
Ericsson

Med omstrukturering och nedskärningar bakom oss har andan stärkts i hela
företaget. Våra affärer växer igen, med helhetslösningar som ett centralt

Övriga

skiljemärke. Vi har ledande teknik som stärks av ett av branschens största program
inom forskning och utveckling. Vi har vårt globala varumärke och starka ställning
hos världens ledande operatörer. Dessutom har vi en tydlig strategi för lönsam
tillväxt och för utveckling av Operational Excellence. Sammantaget är detta en stark
grund att bygga på. Jag ber er läsa vidare och se vad andra i ledningen har att säga
om våra framsteg och strategin för fortsatt framgång.
Med bästa hälsningar,

Carl-Henric Svanberg,

VD och koncernchef
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01 Mats Granryd
Chef för affärsenhet
Mobile Systems CDMA

04 Kurt Jofs
Chef för affärsenhet Access

02 Håkan Eriksson
Teknisk direktör och chef för
Forskning och Utveckling

05 Marita Hellberg
Personaldirektör och chef för
koncernfunktion Human
Resources and Organization

03 Hans Vestberg
Chef för affärsenhet
Global Services

06 Bert Nordberg
Chef för koncernfunktion
Sales and Marketing

07 Torbjörn Nilsson
Chef för koncernfunktion
Strategy and Product
Management

10 Henry Sténson
Informationsdirektör och
chef för koncernfunktion
Communications

08 Carl Olof Blomqvist
Chefsjurist och chef för
koncernfunktion
Legal Affairs

11 Carl-Henric Svanberg
VD och koncernchef

09 Björn Olsson
Chef för affärsenhet
Systems

12 Karl-Henrik Sundström
Finansdirektör och chef för
koncernfunktion Finance
13 Joakim Westh
Chef för koncernfunktion
Operational Excellence

Torbjörn Nilsson på flygplatsen.
Liksom många Ericssonkollegor
tillbringar han en stor del av sin
arbetstid på resa runt om i
världen för att träffa kunder.

Torbjörn Nilsson
Chef för koncernfunktion
Strategy and Product Management

FRÅN TORBJÖRN NILSSON, CHEF FÖR KONCERNFUNKTION
S T R AT E G Y A N D P R O D U C T M A N A G E M E N T

Renodling av vår långsiktiga vision
Vår vision är att vi ska hjälpa till att skapa en värld där människor kan
kommunicera med varandra, oavsett var de befinner sig eller vilken
telekommunikationsteknik de använder.
(4)

Penetration i världen
Det finns 6,5 miljarder
människor i världen och 1,7
miljarder mobilabonnemang.
Eftersom många människor
använder mer än en telefon,
räknar man med att lite mer
än 20 procent av världens
befolkning har mobiltelefon.

Jag tror att vi nu kan säga att vi har avslutat den första fasen (4) av den här visionen.
För de mer än 20 procent av världens befolkning som har en mobiltelefon har
kommunikation blivit en personlig sak. Man tar kontakt med en person, inte en plats.
För dessa människor är nästa fas att få bredband i fickan. Denna andra fas
handlar också om att göra telekommunikation enklare och billigare – så att vi kan
leva upp till löftet att göra telekommunikation tillgängligt för alla.

6,5 bn

Bredbandsaccess har definitivt blivit en mobil verklighet och därigenom kan vi se
1,7 bn

nya möjligheter för operatörerna att växa. 3G-systemen gör det möjligt för

abonnenterna att koppla upp sig mot Internet och andra informationskällor med
hastigheter som är i klass med vad man kan få via den fasta uppkopplingen där
hemma eller på kontoret – och man kan dessutom göra det när man är ute och
rör på sig. Vi kan nu glädja oss åt snabbare hantering av e-post och andra
affärstillämpningar via våra mobila terminaler och – vilket är ännu mer betydelsefullt
– nu introduceras också äkta mobila multimediatillämpningar. Tack vare utvecklingen inom mobila bredbandstjänster kan mobil TV snart bli en mycket viktig tjänst
hos mobiloperatörerna.
Röst, data och video över fasta och mobila anslutningar kommer i slutänden att
hanteras av samma typ av teknik. IP-tekniken har nu mognat så att den skapat en
stor efterfrågan på enhetliga lösningar. Det ger klara fördelar för både konsumenter
och operatörer; en bekväm och kostnadseffektiv kombination av röst, text, bilder
och videotjänster kommer att ge användarna en rikare upplevelse och skapa nya
intäktsströmmar för operatörerna.
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V Å R S T R AT E G I
Vi har en spännande vision för
framtidens telekommunikation och för
Ericsson. Genom att prioritera vårt
arbete i fem klart avgänsade områden
lägger vi en stark grund för framtiden.
Då vi rör oss mot en värld där tjänster
och teknik sammansmälter genom
Internet-protokollet är vårt mål att
placera Ericsson i centrum av
kommunikationsvärlden.

Den främsta drivkraften
i en kommunikationsintensiv värld

Förstå
och agera på användarnas behov
och operatörernas möjligheter

Leda

Driva på

Skapa

Utvidga

Utveckla nytt

den trådlösa utvecklingen
inom 2G, 3G och framåt

utvecklingen av
helhetslösningar med
telekom-standard

effektivare, flexibla nät
byggda på IP och IMS

vårt ledarskap inom
professionella tjänster

för att ta fram morgondagens
marknadsledande produkter
och tjänster

Internet-protokollet (IP)
kommer att stöpa om
telekommunikationen.
IMS är den standardiserade
arkitektur som gör det möjligt
att använda IP i mobilnät och
fasta nät. IP Multimedia
Subsystem (IMS) skapar
flexibilitet i näten, gör dem
kostnadseffektiva och
garanterar dessutom att IP
lever upp till telekomvärldens
kvalitetskrav och klarar att
hantera realtidstjänster, som
till exempel röst. Vi har redan
beprövad expertis inom IP
och IMS och kan nu hjälpa
våra kunder att föra över sina
system till ett IP-baserat nät
som klarar alla former av
kommunikation, från avancerad multi-media till röst.

Vi är marknadsledaren inom
professionella tjänster och
driftstjänster. Våra kunder
anförtror oss att ta hand om
den dagliga driften av deras
nät. Vi har redan tagit detta
ett steg längre genom att
introducera ”managed
capacity” och ”hosting”.
Nu strävar vi efter att stärka
banden till våra kunder och
utvecklar ännu mer kreativa
sätt att sköta deras teknik, så
att de kan ägna sig mera åt
sina kunder och affärsutvecklingen.

Idag är vi världsledande inom
radioteknologi. Vi har för
avsikt att stärka vår ledande
position genom att utveckla
vårt kunnande inom trådlös
teknik för att göra 2G mer
effektivt och 3G mer avancerat. Detta år har vi exempelvis
satt ett hastighetsrekord i
branschen inom High Speed
Downlink Packet Access
(HSDPA), en teknik som gör
det möjligt för folk att ladda
ner innehåll till sina 3Gmobiler med hastigheter som
är i klass med hastigheterna
hos fast bredband i hemmet
eller på kontoret.

Att tillhandahålla sofistikerade multimedia-tjänster
till konsumenterna kräver en
alltmer komplex teknik.
Samtidigt efterfrågar de
bekvämlighet och operatörerna behöver ett effektivt
och fungerande nät byggt på
öppna standarder. Vår helhetsexpertis garanterar att
operatörerna har allt de
behöver för att lansera tjänster till konsumenterna –
inklusive mobiler, tillämpningar, kärn- och transportnät, radionät, samt all den
kunskap som krävs för att
integrera och kombinera alla
dessa tekniker. Ingen annan
leverantör har motsvarande
bredd och djup i sitt
expertkunnande.

Operational
Excellence
i alla viktiga processer

Vi ser teknikledarskap som
något mycket väsentligt. Det
är en omistlig del av vår
strategi och gör det möjligt
för oss att spela en betydande roll när standarder etableras, att utveckla teknik,
skapa patent och lansera nya
produkter och tjänster. I vår
syn på nyskapande koncentrerar vi starkt på att skapa
nytta och möjligheter för våra
kunder. HSDPA är ett
exempel som vi tycker är
spännande, för det skapar
nya intäktskällor inom 3G,
som mobil TV med hög
bildkvalitet.

TORBJÖRN NILSSON FORTSÄTTER …

IMS är den standard som kommer att hjälpa operatörer av både fasta nät och

mobilnät att gå över till helt IP-baserade nät. Ericsson är ett av de företag som
bidragit mest till framtagandet av denna standard och vi har en ledande position på
marknaden för IMS-baserade lösningar.
Sammansmältningen av IMS och helt IP-baserade nät stärker vår position.

Vi tillhandahåller bredband till hem och kontor genom vår portfölj av lösningar för
bredbandsaccess via Ethernet. Vi tillhandahåller bredband till mobilterminaler
genom 3G och HSDPA (High Speed Downlink Packet Access – en teknik för höga
datahastigheter). Oavsett om man är hemma, på kontoret eller på resande fot så är
vi med och hanterar den komplexa tekniken på ett sådant sätt att
kommunikationen blir enkel och fungerar i alla nät.
Det kan låta konstigt att kraven på ökad enkelhet för användare gör saker och ting
mer komplexa för operatörerna och oss som leverantörer. Men se bara på hur det är
med mobiltelefoner. De har blivit som digitala schweiziska armé-knivar och kan
innehålla en vanlig telefon, e-post, radio, mp3-spelare, dataterminal, GPSpositionering, spelkonsol, kamera, TV och kreditkort. Det är en stor utmaning att få
alla dessa ting att fungera tillsammans. Det är inte många företag som klarar av
(5)

Ericsson Mobile Platforms
Ericsson Mobile Platforms har
snabbt tagit ledningen inom
WCDMA med en marknadsandel på 30 procent av antalet
levererade enheter under 2004.

30% Ericsson
Mobile Platforms

detta. Vår verksamhet med utlicensiering av mobilplattformar (5) , som används

för att bygga mobiltelefoner, är ett sätt för oss att försäkra oss om att vi klarar att
göra nät som fungerar hela vägen från en person till en annan, oavsett vilken
utrustning de använder eller vilket nät de är anslutna till.
Nya tjänster, nya apparater, nya sätt att kommunicera med varandra;
sammansmältningen av nät och tjänster har skapat en dynamisk telekommunikations-

Övriga

marknad. När det gäller bredband och mobilkommunikation har vi bara sett
början av utvecklingen.
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Bert Nordberg och Helena
Norrman har förbättrat det sätt
som våra säljare kommunicerar
med varandra. Den nya
portalen för våra säljare på
intranätet har haft stor
betydelse i det arbetet.

Bert Nordberg
Chef för koncernfunktion
Sales and Marketing

Helena Norrman
Informationschef, koncernfunktion
Sales and Marketing

FRÅN BERT NORDBERG, CHEF FÖR KONCERNFUNKTION SALES AND MARKETING

Vi lägger ökad vikt vid att
tillgodose kundernas behov
Min befattning inrättades 2003 med uppdraget att stärka vår marknadsposition och
sänka våra kostnader för marknadsföring och försäljning. Vi har minskat våra
försäljningskostnader med 50 procent under de senaste två åren. Och trots att vi

spenderar mindre pengar på försäljning kunde vi under 2004 öka den med 12
procent och därigenom behålla eller öka våra marknadsandelar på de flesta av våra
(6)

God regional fördelning
Stark försäljning i alla regioner
gör Ericsson väl positionerat att
ta vara på möjligheter i
marknaden världen över.

viktigaste marknader (6) .
Vi har åstadkommit denna förbättring genom att investera tid och pengar i en
smärtsam omläggning av hela vår försäljningsprocess. Nya incentive-program

har införts. Tillsammans med ett nytt utbildningsprogram för säljare har detta skapat
en mer välstrukturerad, motiverad och effektiv försäljarkår. Alla våra säljteam kan nu
ge kunden omedelbar information om hela Ericssons portfölj av produkter och
lösningar. Vårt nya web-baserade ordersystem har inneburit ytterligare tidsvinster
Västra Europa

och effektivitet i säljprocessen.

Centrala och östra Europa,
Mellanöstern och Afrika
Amerika (av vilken hälften är USA)

Hur har då våra kunder reagerat på allt detta? De säger till mig att de nu ser ett helt

Asien Stillahavs-området

nytt Ericsson. Vi försöker inte bara att sälja vad vi har på hyllan, säger de, utan vi

lyssnar uppmärksamt på dem och arbetar för att ta fram de lösningar kunderna
behöver.
(7)

Världens tio största
operatörer, mätt i
försäljning –
för både mobilnät och fasta nät
– är alla kunder till Ericsson
NTT Group
(inklusive NTT DoCoMo)
Deutsche Telecom
Verizon
Vodafone
France Telecom
SBC Communications
Telecom Italia
Telefonica
BT Group
AT&T Corporation

De tio största operatörerna (7) svarar för nästan 50 procent av världens samlade

operatörsintäkter och var och en av dessa operatörer är kund till Ericsson. När nu
operatörsmarknaden ytterligare konsolideras är det en strategisk prioritering för
oss att försäkra oss om att vi tillgodoser dessa kunders behov.
Under 2004 identifierade vi flera viktiga nya affärsmöjligheter. Ett exempel

är det faktum att många marknader med stor tillväxtpotential hålls tillbaka av att
befolkningen är geografiskt utspridd och har låga inkomster. Detta ökar
kostnaderna för att lansera tjänster. Vi introducerade vår Expander-lösning för att
tackla detta problem. Expander kom till efter att vi hade lyssnat till en högt uppsatt
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myndighetsperson på teleområdet i ett av utvecklingsländerna. Han sa till mig:
”Ni inser förmodligen inte hur viktigt det är med telekommunikation på landsbygden. En by som är ansluten är en by som existerar, medan en by som inte
är det helt enkelt inte finns. Detta är en allmän uppfattning bland utvecklingsländernas regeringar. Att vara eller inte vara ansluten har blivit en lika viktig fråga
som att vara eller inte vara utbildad, eller som att vara rik eller fattig.”
Med antalet människor i världen som använder mobiltelefon på väg mot två
(8)

Fortsatt långsiktig global
abonnemangs-tillväxt
Antalet teleabonnemang
i världen fortsätter att öka
(miljoner abonnemang).

miljarder (8) frågade vi oss: ”Hur kan Ericsson erbjuda tjänster för resten av

världens befolkning?” Vi började med att titta på nedskalade lösningar men kom
snart fram till att folk i dessa områden behöver tillgång till samma tjänster som alla
andra. Så vi analyserade de reella kostnaderna för att bygga mobilnät. I typfallet

3 000

representerar basstationerna mindre än 25 procent av operatörens totala kostnader

2 500
2 000

för en sajt. Mark, byggnader, underhåll och så vidare svarar för resterande 75

1 500

procent. Därför sökte vi efter metoder att minska de 75 procenten och kom fram till

1 000
500

en lösning där vi kombinerar existerande basstationer och antennteknologi från

’03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10
Mobila

Ericsson på ett sådant sätt att det ger avsevärt bättre täckning så att operatören
därmed kan bygga färre sajter. Detta är Expander.

Fasta

Expander möjliggör för operatörerna att introducera röst- och datatjänster mer
kostnadseffektivt i områden där antalet abonnenter är lågt. När nätet väl är etablerat
kan det utvecklas för att klara ändrade efterfrågemönster, precis som alla andra nät.
Genom att sänka kraven på den initiala investeringen för att lansera tjänster har vi
ökat möjligheten att sälja vår utrustning och våra tjänster i framtiden.
Detta är Operational Excellence i praktiken. Det handlar om att tänka framåt och
om att ta hänsyn till kundens hela verksamhet – inte bara de delar som vi själva
tillhandahåller.
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E R I C S S O N S P L AT S I
TELEKOMVÄRLDEN
Ericsson av idag är ett företag som
gör affärer med andra företag. Våra
största kunder finns bland operatörer
av mobilnät och fasta nät. Genom vår
verksamhet med mobilplattformar
förser vi också mobiltelefontillverkarna
med teknik till deras telefoner. Vårt
samriskbolag Sony Ericsson Mobile
Communications är idag vår enda
kvarvarande länk direkt till
konsumenterna.

Mobiltelefontillverkare
(Sony Ericsson
och andra)
• Mobila plattformar

Operatörer
Mobilnät
• Mobile Core
• 2G (GSM, cdmaOne)
• 2.5G (GPRS)
• 3G (WCDMA
CDMA2000, EDGE)
• Mikrovågslänkar

Operatörer
Fasta nät
• IMS
• Nätutrustning
• Nätbyggnad och utrullning
• Drifttjänster
• Hosting
• Tillämpningar, fakturering
• Media Gateways

• Telephony Softswitch
Solutions
• Ethernet bredband
• DSL bredbandsaccess
• Programvara
• WLAN

Helhetslösningar (end-to-end)

Kommunikationstjänster i
mobilnät

Abonnent

Kommunikationstjänster i fasta nät

Abonnent

Ofta träffar Marita Hellberg
yngre talangfulla anställda
för att diskutera deras
karriärutveckling.

Marita Hellberg
Chef för koncernfunktion
Human Resources and
Organization

Anisha
Sabharwal
Affärsansvarig

Peter Laurin
Försäljningschef

F R Å N M A R I TA H E L L B E R G , C H E F F Ö R K O N C E R N F U N K T I O N
H U M A N R E S O U R C E S A N D O R G A N I Z AT I O N

Vi har förbättrat vårt sätt att arbeta
När jag i september 2003 antog utmaningen att leda personalverksamheten i
Ericsson, var företaget nästan klart med den största omstruktureringen i sin
128-åriga historia. Det var förstås med stor lättnad som vi under 2004 kunde lämna
bakom oss den svåra prövningen att genomföra hårda nedskärningar. Efter dessa
dramatiska förändringar behövde vi fastställa vad som krävdes av oss för att gå
vidare och hur vi skulle kunna försäkra oss om att hålla rätt kurs framåt.
Ericssons grundläggande affärsstrategi har legat fast i åratal. Men samtidigt som
innebörden i strategien har varit densamma måste vårt sätt att genomföra den och
vårt sätt att förvandla idéer till handling utvecklas i takt med marknadsutvecklingen.
Under 2004 engagerade vi våra anställda i en diskussion om strategin.

Det hjälpte oss att identifiera våra strategiska prioriteringar. Dessa prioriteringar
fastställdes under vår globala chefskonferens 2004. Inom några veckor efter
konferensen hade ledningens nya tankar kommunicerats i hela koncernen. Aldrig
förr har så många anställda deltagit i strategiprocessen.
(9)

Åldersfördelning
Yngre och vassare.
Merparten av våra anställda är
under 40 år och mer än hälften
har akademisk examen.

Vi vet att vi måste inspirera våra anställda (9) och göra det möjligt för dem att bidra
så mycket de kan om vi ska behålla vår konkurrensförmåga. Det betyder att de
anställda måste känna sig delaktiga i något väldigt speciellt. Kulturen kommer
alltid att besegra strategin så parallellt med vårt strategiarbete arbetade vi på att

förstärka våra värderingar och våra arbetssätt. Det skedde genom ett stort program
med workshops för anställda. Våra värderingar och arbetsmetoder är nu en viktig
prioritet för cheferna. Genom att öppet diskutera aktuella frågor skapar vi en stark
kultur som kommer att hjälpa oss att uppnå våra affärsmål.
Under 25 – 5%
26-40 år – 60%

Vi genomförde också en omfattande kartläggning av våra kompetenser under 2004,

41-55 år – 30%

liksom en stor attitydundersökning bland de anställda. Nio av tio anställda deltog i

Över 55 – 5%

enkäten. Resultatet bekräftar mina egna erfarenheter från samtal med anställda:
Det visar att våra anställda är lojala och motiverade, trots de stora förändringarna.
Andan i företaget är god och alla känner att företaget är på gång igen.
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Arbete pågår med nästa
steg i 3G – High Speed
Download Packet Access.
Håkan Eriksson och Kurt
Jofs har sammanstrålat
med forskningsingenjören
Tomas Sundin på taket till
Ericssons huvudkontor
i Kista för att titta på de
senaste mätresultaten.

Håkan Eriksson
Chef Forskning och
Utveckling

Kurt Jofs
Chef affärsenhet
Access

Tomas Sundin
Forskningsingenjör

FRÅN HÅKAN ERIKSSON, CHEF FÖR FORSKNING OCH UTVECKLING

Stärkt teknikledarskap med
konsumenten som pådrivande
Min utmaning har varit att stärka vår position som tekniskt ledande och få ut mer av
vår organisation för forskning och utveckling, FoU, trots de senaste årens radikala
(10)

Investeringar i FoU
Ericsson har ett av de största
Forsknings- och utvecklingsprogrammen i branschen.

neddragning. Vi har aldrig vacklat i vårt engagemang inom FoU (10) , trots att vi
har strömlinjeformat våra tillvägagångssätt och minskat antalet center och
anställda. Nästan en tredjedel av Ericssons anställda är engagerade inom detta

FoU-satsningar 2004:
(miljarder SEK)

område och vi fortsätter att vara det företag som ger de viktigaste bidragen till

20,9

utvecklandet av de viktigaste teknologierna inom mobilkommunikation, till exempel

Antalet anställda inom FoU:

handlar det inte bara om att utveckla tekniken, utan också om att vara bättre än våra

16 000
FoU som andel av försäljning:

15,8%

standarderna för GSM, GPRS, EDGE, WCDMA and CDMA. Men i dessa dagar
konkurrenter på att tillämpa den för att svara mot kundernas behov. Musik till
mobilen, M-USE, är ett bra exempel på en lösning som drivits fram av våra kunder.
Det är helt klart ingen lätt uppgift att stärka vår FoU, så det är med glädje jag kan
rapportera att vi med vårt bidrag till Operational Excellence har åstadkommit rejäla
förbättringar detta år. Vi är nu mycket mer bestämda i styrningen av våra
utvecklingsprojekt. Vi erbjuder våra kunder avsevärt mer avancerade
produkter och plattformar, samtidigt som vi kan försäkra dem om leverans på

utsatt tid och på att klara deras kravspecifikationer snabbare än förut. Detta handlar
inte om att transportera en låda från fabriken till kunden utan om att utveckla,
installera, testa och förbättra en tekniskt komplex lösning som satts samman av
teknologier som ibland alltjämt är under utveckling. Och om att våra kunder genom
den lösningen ska kunna starta intäktsbringande tjänster i tid och enligt budget.
För att verkligen förstå vidden av den utmaning vi står inför måste man föstå hur
komplex vår bransch är. Ericsson söker näring i sitt tekniska ledarskap och vi
befinner oss mitt uppe i en stor förändring – från 2G till 3G. Denna omfattande
teknikomläggning är en utmaning i sig, och den sammanföll med den senaste krisen
på marknaden. Den turbulens som detta skapade har varit tuff att hantera för både
operatörer och leverantörer.
Vi har tuffa tider bakom oss, men vi har fokuserat på att lära av våra erfarenheter
och på att bli ännu starkare. Under 2004 försvarade vi till exempel vår position som
världsledande inom radioteknologi genom att sätta branschrekord när det gäller
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(11)

Sony Ericsson
2004 var ett gott år för Sony
Ericsson. Under året åstadkoms
en dramatisk förbättring av
lönsamheten och företaget gick
in i en tillväxtfas. Samtidigt
uppnåddes en av branschens
hösta genomsnittliga försäljningspris per enhet – 160 Euro.

486
42,3

6 525

det möjligt för en abonnent att ladda ner filer till sin 3G-utrustning med hastigheter
som är jämförbara med bredband på kontoret. HSDPA är ett stort genombrott och
kommer att förändra hur vi ser på 3G. Video, musik och web-sidor kan laddas ner
på sekunder och det är till och med möjligt att se mobil TV med hög kvalitet.
Tekniskt ledarskap är avgörande för oss. Genom att bidra med effektiva

lösningar som baseras på de kommande standarderna kan vi påverka
standardiseringsprocessen och tidigt ansöka om patent. Vi har en av branschens

4 673

27,2

hastighet inom High Speed Downlink Packet Access (HSDPA). Denna teknik gör

största patentportföljer – 16 000 och ytterligare 15 000 under behandling. Att vi
kontrollerar patent och leder standardiseringsprocessen ger oss ett försprång i
produktutvecklingen. Det är en av förklaringarna till att vi tagit de största

-130
’03 ’04

’03 ’04

’04

marknadsandelarna när det gäller utrustning för 2G och 3G.

’03

Vi utvecklar och licensierar också tekniska plattformar för mobiltelefoner. Dessa
plattformar integrerar hela den inre funktionen i telefonen, såsom programvara och
kretskonstruktion. I en värld av ökad komplexitet, med alltmer avancerade
teknologier och tjänstelösningar, är vår fokusering på att få allt från basstationer
till mobiltelefoner att fungera tillsammans av största vikt för våra kunder.
Den här strategin har fungerat. Idag har våra mobilplattformar en
marknadsandel på 30 procent när det gäller WCDMA-telefoner och

möjligheterna till ytterligare tillväxt är utomordentliga. Framgångarna för vårt
(12)

Sony Ericsson
Sony Ericsson S700 och K700
var två av de telefoner som
lanserades under året.

samverkansbolag Sony Ericsson (11, 12) visar också att vårt upplägg har varit
värdefullt.
Men det finns en ännu viktigare anledning till att vår strategi för helhetslösningar är
riktig: Samtidigt som kommunikationsteknik och standarder blir alltmer komplexa
efterfrågar våra kunder fullständiga och fungerande lösningar. Vår kompetens
säkerställer att våra produkter och tjänster fungerar störningsfritt tillsammans med
hård- och mjukvara från andra leverantörer. Det innebär att näten fungerar som de
ska – också tillsammans med andra nät – trots den mängd olika typer av utrustning
och olika standarder som använts för att bygga dem. Med andra ord: Operatörer
och mobiltelefontillverkare vet att när de köper från Ericsson minimeras risken för
framtida problem med interoperabiliteten, liksom kostnaderna och tiden att komma
ut på marknaden. Detta faktum är en ovärderlig tillgång för Ericsson.
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ERICSSON MOBILE
P L AT F O R M S
Ericsson Mobile Platforms kunder är
flera av världens ledande leverantörer
av mobiltelefoner. Dessa köper teknik
från Ericsson på licensbasis.

Sony Ericsson

LGE

Amoi

Ericsson Mobile Platforms har ett
komplett erbjudande och tillhandahåller:

NEC

• Referensdesign – ritningen på hur man
bygger en mobiltelefon av viktiga komponenter
• Programvara för plattformen – som ger tillgång
till kommunikationsprotokoll och de viktigaste
motorerna som krävs för att tillverkarna ska
kunna bygga och lansera tillämpningar
• Utvecklings- och testverktyg
• Lösningar för industrialisering i form av
programvaruverktyg för att kalibrera och
testa telefoner i fabriken
• Stöd för interoperabilitet och typprovning
• Utbildningsstöd och dokumentation

Sharp

HTC

Övriga tillverkare

Björn Olsson och Hans
Vestberg använder video över
Internet, så kallad web-casting,
för att dela sina tankar med
besökare på 3GSM World
Congress i Cannes.

Hans Vestberg
Chef, affärsenhet
Global Services

Björn Olsson
Chef, affärsenhet Systems

FRÅN BJÖRN OLSSON, CHEF FÖR AFFÄRSENHET SYSTEMS OCH
HANS VESTBERG, CHEF FÖR AFFÄRSENHET GLOBAL SERVICES

Lansering av nya produkter
och tjänster för operatörer
BJÖRN OLSSON:

Ericssons affärsframgångar är i hög grad baserade på vår förmåga

att leverera kompletta systemlösningar till våra kunder. De förväntar sig att nya
tjänster ska gå snabbt att introducera och att deras nät ska kunna drivas allt mer
effektivt, samtidigt som dessa utvecklas i riktning mot att bli helt IP-baserade.
Våra nya lösningar för att leverera tjänster har minskat den tid som krävs för att
lansera nya abonnenttjänster till bara en vecka. Denna förbättring av tiden till
marknaden ökar intäkterna och förbättrar operatörens konkurrensförmåga.
Till grund för vårt erbjudande ligger våra marknadsledande lösningar för
meddelandetjänster för multimedia, faktureringssystem, abonnentdatabaser
och systemintegration.
Softswitch-tekniken är en viktig utveckling. Denna teknologi kan radikalt förbättra
effektiviteten när det gäller drift av mobilnät och fasta nät och introducerar IP i telenätet. Genom att använda vår Softswitch-lösning, kan operatörerna halvera
antalet noder i kärnnätet och minska behovet av transmissionskapacitet. Vi har

installerat Softswitch i mer än 50 mobilnät och fasta nät.
Enkelt handhavande är viktigt för konsumenterna så därför är introducerandet av
IP i näten goda nyheter för dem. Det standardiserade systemet för IP-baserade
(13)

Utvecklingen för bredband
Global efterfrågan på fast
bredband understöder tillväxten
för nästa generations IPbaserade bredbandslösningar
från Ericsson (miljoner
abonnenter).

multimediatjänster, IMS, kommer att säkerställa en hög kvalitet och tillförlitlighet i
de IP-baserade tjänsterna. Två exempel på sådana tjänster är IP-telefoni och
kombinerade tjänster som gör det möjligt för konsumenterna att dela bilder, video
och liknande, samtidigt som de pratar med varandra. Ericsson har skrivit 25
kontrakt för fasta och mobila system, vilket gör oss till en av marknadsledarna

500

också inom IMS.

400
300
200

I år tog vi också vara på möjligheterna på den snabbt växande marknaden för

100

bredbandsanknytningar (13) i hemmen. Utvecklingen mot så kallad ”Triple Play”,

’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10

där operatörerna erbjuder telefoni, TV och Internet-tjänster från samma vägguttag

Fasta bredbandsabonnemang
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med hjälp av DSL-teknologi, har tagit fart. Vårt erbjudande med Ethernet-baserad
DSL har möjliggjort Triple Play och vi är nu en av de ledande leverantörerna av

denna lösning.
De flesta av våra kunder driver både mobilnät och fasta nät. Vi tror att det kommer
att vara väldigt få operatörer som enbart driver fasta nät eller mobilnät. Därför har vi
fortsatt vårt engagemang inom båda områdena. Vi belönas nu för dessa ansträngningar när kunderna söker leverantörer som klarar att integrera de fasta näten och
mobilnäten i ett enda IP-baserat nät. Detta har gett oss den position vi eftersträvat –
som leverantör av den utrustning som står i fokus för utvecklingen mot helt
IP-baserade nät.
(14)

Försäljning Global Services
Ericssons tjänsteförsäljning har
god tillväxtpotential. Flera
strategiskt viktiga kontrakt har
annonserats under 2004
(miljarder SEK).

HANS VESTBERG:

Inom Global Services (14) finns mer än 15 000 Ericssonanställda

som är ute och jobbar med kunderna, och på många vis är dessa anställda
Ericssons ögon, öron och röster i vardagen. Hur vi tillgodoser våra kunders behov
är avgörande för vår framgång, oavsett om det handlar om att integrera en ny
radiobasstation, lösa ett intrikat nätplaneringsproblem eller driva ett helt nät.

34,0
29,7

31,0

14,5 11,2 11,7

Operatörer över hela världen överväger i ökande grad olika former av outsourcing.
Våra drifttjänster gör det möjligt för operatörerna att minska kostnader, fokusera på
att ta hand om de egna kunderna och på att ta nya affärer samtidigt som de förlitar
sig på att vi ska sköta deras nät. Våra hittillsvarande kontrakt på drifttjänster –

19,5 18,5 19,3

exkluderande ’Hosting’ – innebär att vi driver nät som tillsammans betjänar fler än
2002 2003 2004
Tjänster för nätbyggnad
Professionella tjänster

35 miljoner abonnenter världen över. Detta gör oss till marknadsledande på området.
Att vara marknadsledare betyder emellertid inte att man kan slå sig till ro, så
2004 var vi först med att introducera tjänsterna ’Managed Capacity’ och
’Hosting’ på marknaden. Dessa tjänster är en utveckling av vårt erbjudande inom

driftstjänster som tagits fram på begäran av våra kunder.
Med Managed Capacity menas att vi driver ett nät enligt principen ’betala
allteftersom du växer’. Vi tillhandahåller kapacitet när den behövs och där den
behövs. Operatörerna kan betala efter hand som kapaciteten ökas, med minskat
behov av stora initiala investeringar. Under 2004 skrev vi ett epokgörande avtal om
Managed Capacity med Barthi, en av de ledande operatörerna i Indien.
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N Ä TA R K I T E K T U R
Allt fler operatörer väljer numera att
minska sitt kapitalbehov och sina
dagliga kostnader genom att införa
lagerbaserad (layered) arkitektur i
näten. Näten delas då upp i horisontella
snarare än vertikala lager. Genom att
separera kontroll- och anslutningsfunktionerna i nätet tar man ett viktigt steg
mot nät som bygger helt på IP.

med hjälp av Internet-teknik (IP). Den
stöder alla mobila standarder; fast
bredbandsaccess och WLAN. För
användarna innebär IMS-baserade
tjänster att de kan kommunicera på
en rad olika sätt, inräknat röst, text,
bilder och video – eller någon kombination av dessa – på verkligt individuellt anpassat sätt.

IMS, IP Multimedia Subsystem, är
den standard som möjliggör tal och
multimedia över mobilnät och fasta nät
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IP Control Layer (IMS)
Gemensamma funktioner:
• Abonnenthantering
• Debitering, fakturering
• Telefonkatalog
• Gästande abonnenter
• Drift och underhåll av nätet
• Övrigt

Kontor

Alla mobila standarder

Bostad

BJÖRN OLSSON OCH HANS VESTBERG FORTSÄTTER …

Hosting innebär att vi äger och driver servrar och plattformar där exempelvis
multimedia-innehåll och meddelandetjänster är lagrade. Denna flexibla och
efterfrågestyrda modell passar operatörer som har behov att snabbt introducera
mobiltjänster som meddelandetjänster med bildmöjlighet, musik, video och spel för
nedladdning eller som vill testa nya tjänster. Vi annonserade 17 kontrakt på Hosting
under 2004.
Vi håller noggrann uppsikt på våra prestationer och det glädjer mig att kunna säga
att vi har blivit bätte i år. I genomsnitt förbättrade vi svarstiderna med 10 procent
för de cirka 160 000 serviceförfrågningar vi fick från kunderna. Förfrågningarna
omfattade allt från allmän rådgivning till mer komplexa frågor. Våra kunder är
operatörer med tillsammans fler än 550 miljoner abonnenter i sina nät.

N Å G R A AV V Å R A P R O D U K T E R O C H T J Ä N S T E R
(15)

RBS 2206
RBS 2206 är en viktig del av
Ericssons erbjudanden GSM
High Capacity och Expander.

Ericssons systemfamiljer för GSM/GPRS/EDGE/WCDMA och CDMA, är konkurrenskraftiga
erbjudanden för operatörer som vill utveckla nät och tjänster.
Ericssons erbjudande GSM High Capacity består av unik mjukvara och flexibel hårdvara (15) . Dessa
beståndsdelar gör det möjligt för operatörerna att frigöra mer kapacitet i den redan installerade basen, eller att
expandera näten på det mest kostnadseffektiva sättet. När de här lösningarna används tillsammans med Ericsson
Expander ger de operatörerna tillgång till en billig metod att introducera röst- och datatjänster i nya
geografiska områden och särskilt då sådana som har få abonnenter men potential för tillväxt över tiden.
Ericssons basstationer för WCDMA kännetecknas av överlägsna radioegenskaper. De ger högre användbar
uteffekt än vad någon annan leverantör kan erbjuda och har dessutom hög mottagarkänslighet. De kan
lätt byggas ut och är förberedda för HSDPA, första steget i WCDMA Evolved, och förses med nya funktioner som
exempelvis IP-transport.
Ericssons CDMA2000-produkter bygger på gemensamma plattformar som delas med övriga CDMA2000produkter vilket gör att operatörerna kan effektivisera och spara kostnader. Gemensamma plattformar för
CDMA2000 och WCDMA ger också samordningsvinster i form av delade utvecklingsresurser, support över hela
världen och skalfördelar.
MINI-LINK, är en del av Ericssons portfölj av transmissionsprodukter och världens mest installerade
mikrovågssystem.

Drifttjänster
Ericsson sköter driften i nät
som betjänar fler än 35 miljoner
abonnenter världen över.

(16)

Ethernet DSL Access är en innovativ accesslösning för bredband via ADSL, ADSL2 och ADSL2+ som stöder
data, video och telefoni över IP. Huvudtanken bakom Ethernet DSL Access är att möjliggöra massutrullning av DSL
och därmed göra bredband lönsamt.
Ericsson Telephony Softswitch och Ericsson Mobile Softswitch gör det möjligt för operatörer att
minska sina driftskostnader genom att modernisera ett äldre kretskopplat nät. Softswitch-lösningar fungerar i en
lageruppbyggd och IP-baserad arkitektur där styrfunktioner för uppkopplingen är separerad från anslutning och
access på sådant sätt att trafiken kan ta den kortaste vägen i nätet och utnyttja den effektivaste kodningen. Genom
att möjliggöra växling lokalt avlastar Ericsson Softswitch trafiken i kärnnätet och ger på så vis besparingar i form av
linjehyra samt energi- och underhållskostnader.
Drift- och supporttjänster fokuserar på nätoperatörer. Tjänsterna omspänner allt från grundläggande support
till drift av en kunds hela nät (16) , inklusive Hosting-tjänster och Managed Capacity.
Ericsson Service Delivery Solutions har tagits fram för att förenkla skapandet och införandet av tjänster så
att operatörerna kan lansera kostnadseffektiva och attraktiva tjänster snabbt och effektivt. Samtidigt införs mätetal
för servicekvalitet och debitering.
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Brev från styrelsens ordförande
Bästa aktieägare,

Som aktieägare är Du delägare i ett fantastiskt bolag med värdefulla

Ericssons starka resultat för 2004 bekräftade att vår

tillgångar, ett anseende i världsklass och medarbetare som är bland de

omstruktureringsstrategi var effektiv och ger värdefulla resultat. Vi

bästa i branschen. På flera områden har vi en rad strategiska fördelar, allt

levererade ett starkt rörelseresultat och kassaflöde samt en

ifrån vår konkurrenskraftiga kostnadsstruktur och vårt tekniska kunnande till

försäljningsökning som mer än väl uppvägde en svag dollar, och stärkte

skalfördelarna till följd av vår branschledande position och breda kundbas.

därigenom vår ledande position på världsmarknaden.

Det är en stor ära för mig att vara er styrelseordförande och jag tackar för

Ericssons aktiekurs utvecklades väl under 2004 och överträffade de
flesta aktieindex. Vi kom åter med i flera ledande index, däribland DJ Euro
STOXX 50 och NASDAQ 100.

Under de senaste åren har vi stärkt Ericsson operativt och finansiellt och

ert fortsatta stöd.
Jag vill också tacka övriga styrelseledamöter för deras bidrag till
utformningen av våra strategier och vår policy. En bra strategi är naturligtvis
bara effektiv om den genomförs på rätt sätt. Därför vill jag tacka

efter marknadsnedgången står vi nu finansiellt starkare än någonsin tidigare

företagsledningen och alla medarbetare för deras ständiga strävan att göra

i bolagets historia. I dag är vår ambition att åter skapa avkastning för

verksamheten så effektiv och framgångsrik som möjligt. Vi har er att tacka

aktieägarna och att göra det på ett så uthålligt sätt som möjligt.

för detta års utomordentliga resultat.

Det är av största vikt att vi även i fortsättningen bibehåller en stark
balansräkning. Vår starka finansiella ställning gör att vi kan betala av på

Med vänlig hälsning,

skulder, göra strategiska investeringar och att vi, för första gången sedan år
2000, kan föreslå en utdelning till våra aktieägare. Den har också gjort det
möjligt för oss att framgångsrikt navigera igenom de svåra förhållanden som
har rått de senaste åren.
För att skydda aktieägarnas intressen är det vårt mål att hålla högsta
nivå på bolagsstyrningen. Vi är säkra på att vi har tillräckliga och
ändamålsenliga kontrollfunktioner och vi söker ständigt att göra dem ännu

Michael Treschow

bättre. Under 2004 minskades röstskillnaden mellan A- och B-aktier

Styrelseordförande

markant. Vi deltar även i ett flertal olika branschfora för att bidra till att
ytterligare stärka bolagsstyrningspraxis, bl a i NASDAQ Issuers Affairs
Committee. Vi håller också på att införa tillämpliga krav i Sarbanes-Oxley
Act.

2004 i siffror
MSEK
Fakturering
Bruttomarginal i procent av fakturering
Totala rörelseomkostnader
i procent av fakturering
Andel i JV:s och intresseföretags resultat
Övriga rörelseintäkter och kostnader
Rörelseresultat
rörelsemarginal
Resultat efter finansiella poster
Årets resultat
Vinst per aktie (SEK)
Anställda
varav i Sverige
1)

2004
131 972
46%
–37 105
28%
2 318
2 617
28 938
22%
28 398
19 024
1,20
50 534
21 296

2003 1)
117 738
37%
–40 037
34%
–252
1 886
5 224
4%
4 360
–10 844
-0,69
51 583
24 408

2002 1)
145 773
32%
–56 109
38%
–1 450
1 084
–9 337
–6%
–10 873
–19 013
–1,51
64 621
30 241

2002 och 2003 exklusive omstruktureringskostnader, förutom Årets resultat och Vinst per aktie.
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Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen innehåller en diskussion och analys av resultat- och

Prissättningstrenderna var ungefär desamma som föregående år, i

balansräkning och kassaflöde. Förutom denna och annan information om

synnerhet beträffande den strategiska prissättning som krävs för att vinna

uppnådda resultat innehåller förvaltningsberättelsen ”framtidsinriktad

kontrakt med nya kunder eller på nya marknader. Vår försäljning påverkades

information” om framtida marknadsförhållanden, strategier och förväntade

också negativt av växelkurseffekter, främst på grund av en svagare USD.

resultat. Sådan information bygger på antaganden och uppskattningar och

Sammanslagningar av olika operatörer är en viktig trend på flera

är förenade med risker och osäkerhetsfaktorer. Därför kan de faktiska

marknader. I Nordamerika ledde sammanslagningar av operatörer till att

resultaten skilja sig väsentligt från dem som beskrivs eller antyds i sådana

investeringar i GSM/EDGE tillfälligt sjönk medan de inblandade företagen

framtidsinriktade uttalanden.

genomgick sin integreringsprocess. I Latinamerika, där betydande

Ord som ”Ericsson”, ”koncernen”, ”företaget”, ”vi”, ”vår”, och liknande

sammanslagningar redan skett, upplevde vi en stark tillväxt, särskilt bland

uttryck refererar alla till Telefonaktiebolaget LM Ericsson, moderbolaget och

operatörer som expanderade sin GSM-täckning och kapacitet. I båda

dess koncernföretag. För att underlätta jämförelse av verksamhetens

regionerna har vi lyckats förbättra vår redan starka marknadsposition tack

resultat har omstruktureringskostnader exkluderats för åren 2002 och 2003,

vare våra sedan länge etablerade relationer med de samgående företagen.

förutom för Årets resultat, Vinst per aktie och Kreditdagar, leverantörer. Vi

Den största operatören i USA har nu förbundit sig att bygga ut WCDMA

hade inga omstruktureringskostnader 2004.

och planerar nationell täckning före utgången av 2006. Kina förväntas

Sammanfattning

utbyggnad förmodas börja 2006. Även inräknat USA och Kina är spridning

tillkännage sina 3G-planer någon gång under 2005 och en storskalig
Ericssons utveckling under 2004 kännetecknades av återhämtning, lönsam

av WCDMA fortfarande mindre än hälften av GSM:s. Det betyder inte bara

tillväxt, ökade marknadsandelar och goda framsteg inom strategiskt viktiga

mycket goda tillväxtmöjligheter för WCDMA, utan även fortsatt storskalig

områden. Vi anser att vi nu har etablerat en flexibel plattform för att skapa

utbyggnad av GSM på kort sikt, särskilt på utvecklingsmarknader.

aktieägarvärde. Vårt framgångsrika omstruktureringsarbete och vår

Inom fasta nät tror vi att operatörernas investeringar var oförändrade eller

fokusering på Operational Excellence har burit frukt, vilket bevisas av det

något högre 2004 än 2003. Många operatörer överväger dock att ställa om

starka resultatet 2004. Förutom att den operativa effektiviteten har

till en all-IP-bredbandsmiljö. Detta skulle möjliggöra effektivare hantering av

förbättrats utöver vad som förutsades 2001 har ett ökat

tal-, data- och bildkommunikation, förutom att skapa en plattform för

kostnadsmedvetande ingjutits i alla delar av koncernen.

konvergerade tjänster. Ericsson har redan ett starkt utgångsläge eftersom vi

Genom att återskapa en god rörelsemarginal och ett starkt kassaflöde

erbjuder bredband för mobilnät och fasta nät, IMS-baserade servicenät (IP

från rörelsen har vi stärkt vår kassa, och kunnat betala av en betydande del

Multimedia Subsystem) och har en unik kompetens inom systemintegration.

av våra långfristiga skulder innan förfall. Vår målsättning är att vidmakthålla

Det är dessa tre viktiga aspekter som operatörerna måste hantera för att

årets höga resultatnivå för att även fortsättningsvis kunna generera

konvergera sina fasta och mobila tjänster. Flera operatörer har redan

branschens bästa marginaler.

påbörjat en sådan uppgraderingsprocess och andra väntas följa efter.

Vår ledande ställning inom GSM och WCDMA förstärks genom ett antal
viktiga affärer på strategiska marknader. Ericsson Mobile Platforms är nu
leverantör till 6 av de största mobiltelefontillverkarna, vilket motsvarar en

Denna utveckling kan komma att stimulera investeringarna i fasta nät de
närmaste åren.
Utöver nätdrifts- och systemintegrationstjänster har möjligheten att

marknadsandel på omkring 30 procent av UMTS-marknaden (3G/WCDMA).

erbjuda operatörer nätkapacitets- och hostingtjänster börjat öka. Vi tror att

Vi har också gjort goda framsteg för våra professionella tjänster, där vi har

denna trend kommer att hålla i sig när operatörerna inser

etablerat en ledande ställning inom nätdrift och så kallad ”hosting”. Vi tror

konkurrensfördelarna med att flera operatörer delar kapacitets- och

att bolaget är mycket väl positionerat för uthållig och konkurrenskraftig

driftkostnader. Särskilt mindre operatörer gynnas av att få tillgång till tjänster

lönsamhet i framtiden.

och innehåll som går långt utöver vad de normalt skulle ha råd med,
samtidigt som de minskar sina risker och förkortar den tid det tar för dem

Marknad och trender

att nå ut på marknaden.

Efter flera års nedgång började operatörernas investeringar i infrastruktur för
mobilnät åter komma igång 2004. Marknadstillväxten skapades av

Mål och strategi

ökningen av antalet abonnenter på utvecklingsmarknader och av

Vårt mål är att vara förstahandsvalet för våra kunder, i synnerhet för

utbyggnaden av 3G-nät, i främst Västeuropa och delar av Asien. På de

världens ledande operatörer. För att uppnå detta strävar vi efter att vara

flesta marknader fick investeringarna också ett tillfälligt uppsving när många

marknads- och teknikledande genom att erbjuda helhetslösningar inom i

operatörer försökte komma ifatt efter att ha underinvesterat i samband med

första hand infrastruktur, nätdrift och andra tjänster. Våra produkter och

marknadsnedgången. Efter den utomordentligt starka tillväxten 2004

tjänster passar in i kärnnäten, i nätens accessdelar och i det allt viktigare

förväntar vi oss att marknaden för mobilsystem, mätt i USD, kommer att visa

tjänstelagret. Med våra produkter för mobilplattformar och mobiltelefoner

en svag ökning under 2005 .

(genom Sony Ericsson) utökar vi omfattningen av vår verksamhet för
kompletta helhetslösningar.
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Vår strategi är att:
•
•

2004

2003

2002

20,9
15,8%

21,8
18,5%

26,4
18,1%

16 000
16 000

16 500
15 000

20 500
12 000

dra nytta av skalekonomiska fördelar för att ta fram förstklassiga
produkter och tjänster och därigenom erbjuda våra kunder
konkurrensfördelar, och

•

FoU-program

leda marknadsutvecklingen genom innovation och tekniskt ledarskap,

etablera Operational Excellence som bas för uthålliga rörelsemarginaler
på branschledande nivå.

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

Hur vi lyckas i förhållande till våra mål
En stark ökning av antalet abonnenter på tillväxtmarknaderna ledde

Kassaflödesutveckling

tillsammans med ökad efterfrågan för att kompensera för tidigare års

Avkastningen på sysselsatt kapital var över 29 procent jämfört med den

uppskjutna investeringar i GSM till ett uppsving på marknaden för

negativa avkastningen på –6 procent år 2003. Även med den starka

mobilsystem 2004, med en tvåsiffrig tillväxttakt och höga vinstmarginaler.

faktureringsökningen det här året överträffades de flesta effektivitetsmålen

Även om det starka resultatet drevs på av marknadens kraftiga

för rörelsekapitalet 2004. Ansträngningarna för att ytterligare förbättra

återhämtning, skulle det inte ha varit möjligt utan de

kapitaleffektiviteten kommer dock att fortsätta, inte minst på lagersidan.

omstruktureringsåtgärder som vi genomfört mellan 2001 och 2003 för att
Mål

2004

2003

2002

<90
>5,5
>45

75
5,7
46

79
6,1
37

92
5,1
40

Positivt

17,7

19,5

–7,1

ge bolaget en stark position inför marknadsåterhämtningen.
Vi har gjort goda framsteg mot våra finansiella mål att:
•

öka försäljningen åtminstone motsvarande marknadstillväxten,

•

uppnå branschledande rörelsemarginaler,

•

generera ett positivt kassaflöde före finansieringsverksamheter,

•

återställa vårt kreditbetyg till Investment Grade.

Genomsnittlig kredittid (dagar)
Lageromsättningshastighet
Kreditdagar, leverantörer 1)
Kassaflöde före finansieringsverksamheter (miljarder SEK)
1)

Försäljningsutveckling

Kreditdagar, leverantörer: Leverantörsskulder genom kostnad sålda varor
multiplicerat med 90 dagar.

På grundval av vår egen rapporterade försäljning, den uppskattade
faktureringen hos våra huvudkonkurrenter samt deras publicerade

Kreditbetyg

fakturering, tror vi att marknaden för mobilsystem växte med cirka 20

Trots att både Moody’s och Standard & Poor’s kreditvärderingsinstitut har

procent uttryckt i USD under 2004. Under denna period ökade vår

höjt Ericssons kreditbetyg under 2004 låg de fortfarande vid årets slut under

försäljning av mobilsystem med 26 procent baserat på de valutakurser som

Investment Grade, dvs. Baa3 för Moody’s och BBB– för Standard & Poor’s.

gällde för ett år sedan.
Ericssons kreditbetyg vid årets slut 2002–2004
Marginalutveckling
Vår målsättning är att leverera branschledande vinstmarginaler. Bolaget har

Investment
grade

2004

2003

2002

Baa3
BBB–

Ba2
BB+

B1
BB

Ba2
BB

under 2004 genererat en rekordhög rörelsemarginal.
Forskning och utveckling

Moody’s
Standard & Poor’s

Ett starkt FoU-program är avgörande för att upprätthålla vår
konkurrensförmåga och säkra framtida framgångar. Den största delen av

Finansiellt resultat

vår forskning och utveckling satsas på nätinfrastruktur för

Orderingång och fakturering

mobilkommunikation, vilket gör vårt program till ett av de största i

Orderingången ökade kraftigt och översteg faktureringen något för året som

branschen. Även om de totala FoU-utgifterna har sjunkit betydligt de

helhet. Orderuppgången berodde främst på en mycket stark utveckling i

senaste åren har vi upprätthållit en hög investeringsnivå inom strategiskt

Latinamerika, Europa, Mellanöstern och Afrika, samt i delar av Asien.

viktiga områden som bredbandsaccess, kärnnät och tjänstelagret. Under

Nedgången på vår största marknad USA var betydande. Den svaga

samma period har vi minskat antalet designplattformar i vår produktportfölj,

utvecklingen i USA berodde på ett tillfälligt avbrott när två av våra största

vilket har främjat en högre grad av gemensamhet mellan produkter, vilket

kunder gick samman. Vi förväntar oss en återgång till mer normala

har gjort FoU-verksamheten effektivare.

investeringsnivåer i USA när deras sammanslagningsprocess är avslutad.
En starkare kronkurs hade också en negativ inverkan på ordervärdet när
omräkning gjordes från lokala valutor.
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Faktureringen för GSM/WCDMA steg med omkring 19 procent, främst till
följd av att efterfrågan på GSM steg kraftigt på nästan alla marknader.

Balansräkning och kassaflöde
Kassan förstärktes och kapitalutnyttjandet förbättrades under 2004. De

WCDMA-utrustning och därmed förbundna nätinstallationstjänster

totala tillgångarna var SEK 183 (182) miljarder. Dock minskade de totala

uppvisade också en god försäljningstillväxt, med en ökning på mer än 37

tillgångarna med 1 procent när den ökade kassan om SEK 3,3 miljarder

procent från SEK 10,7 miljarder 2003 till SEK 14,7 miljarder 2004, även om

exkluderats. De största posterna som bidrog till förbättringarna var lägre

det skedde från ett mer blygsamt utgångsläge.

kundfinansiering och uppskjutna skattefordringar.

Inom fasta nät fick Ericsson flera kontrakt för bredbandsaccess,

Återbetalningar av långfristiga lån uppgick till SEK 13,6 miljarder. Lån och

softswitch- och paketkopplingsprodukter, men detta räckte inte för att

avsättningar minskade trots en ökning på SEK 1,8 miljarder till följd av nya

uppväga den fortsatt starka nedgången för kretskopplad utrustning. Även

redovisningsregler för pensioner.

om verksamheten för närvarande är betydligt mindre än tidigare är vi
optimistiska beträffande tillväxtmöjligheterna för publik Ethernet-access och
konvergerade nät.
Affärsutvecklingen och portföljuppbyggnaden inom Professionella
tjänster fortsatte att vara gynnsam. Faktureringen steg med 14 procent i

Nettokassan utvecklades positivt och överskottet av likvida medel i
förhållande till skulder steg från SEK 27,0 miljarder till SEK 42,9 miljarder.
Årets starka vinst bidrog till en ökning av eget kapital till SEK 77,3 (60,5)
miljarder och soliditeten steg till 42,8 (34,4) procent.
Det utökade omstruktureringsprogram som inleddes i början av 2003

lokala valutor och utgör nu 16 procent av faktureringen för System. Särskilt

slutfördes tidigare än planerat och överträffade de uppsatta

uppmuntrande var utvecklingen för hosting- och drifttjänster där vi har fått

kostnadsbesparingsmålen. Trots att vi inte hade några

ett betydande antal kontrakt.

omstruktureringskostnader 2004 var kassaflödet hänförligt till

Faktureringen inom Övriga verksamheter steg med 8 procent till SEK
11,4 miljarder med förbättringar inom de flesta affärsenheter, särskilt Mobile
Platforms och Power Modules. Faktureringen inom Enterprise Systems var i

omstruktureringar SEK –5,7 (–10,5) miljarder.
Kassaflödet före finansieringsverksamheter var positivt med SEK 17,7
(19,5) miljarder, främst tack vare det förbättrade resultatet.

stort sett oförändrad. För att stärka möjligheterna inom Enterprise Systems
har vi introducerat applikationer som länkar ihop företags- och

Investeringar

mobilområdena och kan nu erbjuda kundanpassade lösningar som passar

Följande tabell visar en uppdelning av våra årliga investeringar

enskilda företags och operatörers unika behov.

under 2001 – 2004:

Bruttomarginal och rörelsekostnader

(miljarder SEK)

Den avsevärt förbättrade bruttomarginalen speglar effekterna av

Investeringar
– varav i Sverige

kostnadsbesparingsåtgärder, högre volymer med bättre

2004

2003

2002

2001

2,5
1,1

1,8
1,1

2,7
1,2

8,7
3,8

kapacitetsutnyttjande och en gynnsam produktmix.
Medan faktureringen ökade med 12 procent, sjönk rörelsekostnaderna
från SEK 40,0 miljarder 2003, före omstruktureringskostnader, till SEK 37,1

Genom nedskärningar och outsourcing har vi lyckats minska våra

miljarder . Effektiviteten ökade, då rörelsekostnader mätt i procent av

investeringar markant från de högre nivåerna 2001. Investeringarna 2004

faktureringen minskade från 34,0 procent 2003 till 28,1 procent 2004.

avsåg i första hand testutrustning som används för att utveckla, tillverka och

Nettoeffekten av riskavsättningar och kreditförluster för kundfinansiering

driftsätta systemprodukter. Vi förväntar oss inte att nivån på våra

som påverkar rörelsekostnader uppgick till SEK –0,2 (–1,1) miljarder.

investeringar under 2005 kommer att skilja sig påtagligt från 2004. Vi
övervakar ständigt våra investeringar för att bedöma om budgeten behöver

Övriga resultatposter

justeras mot bakgrund av marknadsförhållanden och andra ekonomiska

Andelen i JV och intresseföretags resultat förbättrades kraftigt med SEK 2,6

faktorer.

miljarder, främst tack vare ett starkt bidrag från Sony Ericsson. Sony
Ericssons finansiella resultat förbättrades dramatiskt, vilket ökade vår andel

Poster utanför balansräkningen

av deras resultat från en förlust på SEK –0,2 miljarder förra året, före

Den 31 december 2004 uppgick utestående kundfinansieringskrediter som

omstruktureringskostnader, till en vinst på SEK 2,1 miljarder 2004.

utfärdats av tredje man och garanterats av Ericsson till SEK 0,6 (2,0)

Övriga rörelseintäkter steg med 29 procent, främst till följd av

miljarder.

licensavgifter från WCDMA-relaterade immateriella rättigheter.
Ett fortsatt positivt kassaflöde och återbetalning av skulder förbättrade
finansnettot från SEK –0,9 miljarder 2003 till SEK –0,5 miljarder .
Resultatet efter finansiella poster var SEK 28,4 (4,4) miljarder, en

Samarbetsavtal, samriskföretag och förvärv/avyttringar
Mobilnät blir alltmer komplexa och många nya typer av tjänster kommer
även i fortsättningen att lanseras. Eftersom mobiltelefonerna spelar en viktig

förbättring med SEK 24,0 miljarder som i relation till försäljningsökningen om

roll för att de nya tjänsterna ska bli verklighet är det mycket viktigt för

SEK 14,2 miljarder bekräftar att våra kostnadsbesparande åtgärder varit

Ericsson som leverantör av system att även delta på

framgångsrika.

mobiltelefonmarknaden. Med vårt 50:50-samriskföretag med Sony

Nettoresultatet steg till SEK 19,0 (–10,8) miljarder och vinst per aktie efter
utspädning steg till SEK 1,20 (–0,69) . Vinst per aktie efter utspädning enligt
US GAAP var SEK 0,90 (–0,68) .

Corporation kan vi erbjuda kompletta helhetslösningar som kombinerar
mobiltelefoner, nätinfrastruktur och tjänster. Samriskföretaget Sony Ericsson
Mobile Communications (SEMC) utgör segmentet Telefoner och dess
resultat redovisas enligt kapitalandelsmetoden, vilket innebär att ingen
försäljning ingår i Ericssons redovisade fakturering.

28

Ericsson Årsredovisning i sammandrag 2004

F Ö R VA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

Under 2004 rapporterade Sony Ericsson Mobile Communications AB en

Intäktsredovisning

kraftig ökning av försäljningen och antal levererade enheter.

En betydande del av vår omsättning härrör från entreprenadkontrakt om

Kostnadsbesparingarna som inleddes 2003 har nu framgångsrikt avslutats

leveranser av nätutrustning som konfigureras enligt kundens specifikationer.

och bidragit till det positiva resultatet. Med en produktportfölj som i första

Ledningen gör bedömningar av bl a kontraktets färdigställande, de

hand är inriktad på modeller i mellan- och högprissegmentet i kombination

uppskattade totala kontraktskostnaderna, hur stor del av kontraktet som

med en lägre kostnadsbas är vårt mål för SEMC en fortsatt lönsam tillväxt.

har slutförts och överensstämmelse med acceptanskriterier för att fastställa

Andra kvartalet 2004 ökade SEMC sin kapitalandel i Beijing Ericsson

vilka belopp som ska intäktsredovisas. Eventuell ovisshet knuten till enskilda

Putian Communications Company Ltd. till 51 procent. Namnet har ändrats

kontrakt uppvägs i regel av det stora antalet samtidiga kontrakt.

till Beijing SE Putian Mobile Communications Co. Ltd. (BMC). BMC ingår i
SEMC:s konsoliderade resultat sedan andra kvartalet. Detta har dock haft

Värdering av varulager

en relativt liten positiv inverkan på resultatet.

Varulager värderas till det lägre av anskaffningskostnad och marknadsvärde.
De totala lagerreserverna uppgick den 31 december 2004 till SEK 3,1 (3,7)

Under andra kvartalet 2004 gav vi ett offentligt uppköpserbjudande att
köpa utestående aktier i Ericsson S.p.A. i Italien och och har därigenom

miljarder eller 18 (25) procent av det totala lagret.

ökat vårt ägande från 72 procent till 93 procent. Eftersom vårt aktieinnehav
därmed överstiger 90 procent är vi enligt italiensk lag skyldiga att

Uppskjuten skatt

genomföra ett uppköpserbjudande för de resterande 7,4 procent av

Uppskjuten skatt tas upp för temporära skillnader mellan redovisade och

aktierna, vilket kommer att äga rum under första kvartalet 2005. När detta

beskattningsbara inkomster och för uppskjutna skattefordringar hänförliga

har genomförts kommer Ericsson S.p.A. att avregistreras från Milanobörsen.

till outnyttjade förlustavdrag. De största förlustavdragen hänför sig till

Inga andra betydande förvärv eller avyttringar ägde rum 2004.

Sverige, där de utan tidsbegränsning kan avräknas mot framtida överskott.
Värderingen av förlustavdrag och vår förmåga att utnyttja outnyttjade

Väsentliga kontrakt och kontraktsenliga åtaganden

förlustavdrag baseras på våra uppskattningar av framtida beskattningsbara

Utöver kontrakt som ingås som en normal del av verksamheten har vi inga

inkomster i olika skatteområden och inbegriper antaganden om huruvida

väsentliga kontrakt. Våra kontraktsenliga åtaganden i den normala

kostnader som ännu inte har varit föremål för beskattning är avdragsgilla.

verksamheten framgår av tabellen nedan. Inköpsåtaganden omfattar

Den 31 december 2004 var värdet på outnyttjade förlustavdrag SEK 34,1

outsourcing, FoU och IS/IT-tjänster samt komponenter till egen tillverkning.

(52,0) miljarder. De uppskattade skatteeffekterna av dessa förlustavdrag
redovisas som tillgångar.

Kontraktsenliga åtaganden
Aktiverade utvecklingskostnader

Förfallostruktur

Utvecklingskostnader för produkter som ska säljas, hyras ut eller på annat
Total

<1 år

Förfallostruktur
1–3 år
3–5 år

Långfristiga skulder
Leasingåtaganden
Operationell leasing
Övriga långfristiga
skulder
Inköpsåtaganden
Kreditåtaganden
för kundfinansiering

20 949
2 727
12 346

764
272
2 337

9 210
454
3 583

6 163
340
2 607

4 812
1 661
3 819

ekonomiskt bärkraftig, vilket normalt är när ett produktutvecklingsprojekt

1 856
7 129

77
7 129

426
–

124
–

1 229
–

tillgänglig för allmänt bruk, och omprövningar av avskrivningarna görs

2 195

1 691

504

–

–

Totalt

47 202

12 270

14 177

(Miljoner SEK)

sätt saluföras, samt för produkter avsedda för internt bruk aktiveras.
>5 år

Aktivering sker när ledningen bedömer att produkten är tekniskt och
har nått en definierad milstolpe enligt en fastställd projektledningsmodell.
Avskrivningen av aktiverade utvecklingskostnader inleds när produkten finns
årligen.
Avsättningar

9 234 11 521

Värdering av fordringar och exponering i samband med kundfinansiering
Vi följer upp våra kunders finansiella stabilitet och de förhållanden under
vilka de verkar för att bedöma deras garantier och sannolikheten att vi kan
få betalt för enskilda fordringar. Majoriteten av våra kunder har god

Viktiga redovisningsprinciper och -uppskattningar

kreditvärdighet och inverkan av enskilda fordringar får därför en begränsad

Upprättandet av bokslut och tillämpningen av redovisningsprinciper baseras

effekt när de ses sammantaget. De totala avsättningarna för osäkra

ofta på ledningens bedömningar eller på uppskattningar och antaganden

fordringar uppgick den 31 december 2004 till SEK 1,8 (2,1) miljarder eller 5

som anses vara rimliga och genomtänkta. Med andra antaganden eller

(6) procent av våra totala fordringar.

uppskattningar kan emellertid resultatet bli ett annat. Nedan beskrivs de

Kundfinansieringskrediter medför en högre risk än andra kundfordringar,

redovisningsprinciper som påverkas av sådana uppskattningar eller

eftersom kunder som behöver finansiering normalt har en svagare

antaganden och som vi tror har den största inverkan på Ericssons

balansräkning och mindre likvida medel. Vi analyserar regelbundet

redovisade resultat och finansiella ställning.

kreditriskerna och gör lämpliga avsättningar för utestående
kundfinansieringskrediter och krediter beviljade av tredje man för vilka vi har
gjort ett garantiåtagande. Avsättningarna för kundfinansiering uppgick den
31 december 2004 till 56 (56) procent av bruttoexponeringen.
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Produktgarantier

Ränterisker

Avsättningar för produktgarantier baseras bl a på den historiska

Ericsson är exponerat för ränterisker på grund av att vissa

felfrekvensen, beräkningar av felfrekvensen för nya produkter och

balansräkningsposters marknadsvärde fluktuerar och på grund av

kostnaderna för att åtgärda de olika typer av fel som förutspås. De totala

förändringar av räntekostnader och ränteintäkter. Med en oförändrad

avsättningarna för kundgarantier uppgick den 31 december 2004 till SEK

nettokassaposition på SEK 42,9 miljarder och oförändrade räntebärande

6,4 (4,7) miljarder.

avsättningar och skulder på SEK 33,6 miljarder skulle den årliga effekten på
finansnettot av en varaktig räntehöjning på +/– 0,25 procentenheter uppgå

Pensioner och övriga förmåner efter pensionering

till omkring SEK 124 miljoner.

Redovisningen av kostnader för förmånsbaserade pensioner och andra
tillämpliga pensionsförmåner baseras på aktuariella beräkningar som utgår

Kreditrisker i kundfordringar

från avgörande antaganden om diskonteringsränta, förväntad avkastning på

Förlängda betalningsvillkor för kundfordringar granskas regelbundet och

förvaltningstillgångar, framtida löneökningar, personalomsättning och

avsättningar görs för att täcka eventuella förluster. Kundfordringarna

dödlighetstabeller. Antagandena om diskonteringsränta baseras i sin tur på

uppgick till SEK 32,6 (31,9) miljarder minus avsättningar på SEK 1,8 (2,1)

högkvalitativa placeringar med fast ränta med liknande löptid som våra

miljarder vid årets slut. Kreditförlusterna har historiskt sett varit låga, främst

pensionsplaner och tar hänsyn till långsiktig historisk avkastning,

på grund av att vår kundbas huvudsakligen består av väl etablerade och

tillgångsfördelning och uppskattningar av framtida avkastning på långfristiga

ekonomiskt stabila operatörer.

placeringar. Den 31 december 2004 uppgick avsättningen för pensioner till
SEK 10,1 (8,0) miljarder, redovisade som avsättningar i balansräkningen.

Kundfinansieringsrisker
Bruttoexponeringen för kundfinansiering, på och utanför balansräkningen,

Övriga avsättningar

har sedan 2002 kontinuerligt minskats. I de flesta av våra

En betydande del av Övriga avsättningar härrör sig till kontraktuella

kundfinansieringsavtal täcks del av Ericssons risk genom säkerheter,

åtaganden och böter och resten främst till risker avseende patenttvister och

vanligtvis i form av pantsatt utrustning, i vissa fall av kundens aktier eller

andra jurisdiska tvister samt till teknik- och marknadsförändringar. Per 31

genom pantsättning av kundens aktier. För att täcka den återstående

december 2004 uppgick Övriga avsättningar till SEK 14,5 (13,5) miljarder.

riskexponeringen görs avsättningar som en del av försäljningskostnaderna.
Kvoten mellan dessa avsättningar och bruttoexponeringen speglar den

Finansiell riskhantering

högre risk som är knuten till en mindre och inte lika geografiskt spridd

Vi har en etablerad policy som styr koncernens finansiella riskhantering som

portfölj av kundkrediter. Vid årsslutet 2004 var 60 procent av

hanteras av finansfunktionen och övervakas av styrelsens

bruttoexponeringen hänförlig till Latinamerika och nästan hela återstoden till

Finansieringskommitté. Se Bolagsstyrning för mer information om vår

Europa, Mellanöstern och Afrika. Nettoeffekten på rörelsekostnaderna av

bolagsstyrning och Finanskommitténs ansvarsområden.

riskavsättningar och kreditförluster uppgick 2004 till SEK –0,2 (–1,1)
miljarder.

Valutarisker
Med betydande intäkter, kostnader, tillgångar och skulder i andra valutor än

Finansiella kreditrisker

SEK har Ericsson en nettoexponering i flera valutor. Exponeringens

Finansiella instrument medför en risk att motparten inte har möjlighet att

varaktighet är också betydande eftersom många kontrakt har långa ledtider

fullgöra sina betalningsåtaganden. Under 2004 uppstod inga kreditförluster

mellan beställning och leverans. Med en oförändrad valutaexponering skulle

till följd av sådana investeringar. Alla derivattransaktioner omfattas av ISDA-

effekten på vårt resultat av en förändring på +/–10 procent i USD/SEK-

avtal för att begränsa kreditrisken.

kursen uppgå till SEK 3,6 miljarder före kurssäkringar. Vi hanterar denna
exponering genom en rad kurssäkringar för de kommande 6–9 månaderna.
Under 2004 uppstod kursförluster på SEK 1,1 miljarder, som resultat av

Likviditets- och refinansieringsrisker
Likvida medel ökade med SEK 3,3 miljarder till SEK 76,6 (73,2) miljarder

en starkare kronkurs, främst i förhållande till USD och relaterade valutor,

under 2004, främst till följd av ett positivt kassaflöde. Vi förväntar oss att vår

såsom saudiarabisk riyal och kinesisk renminbi.

starka likviditet kommer att tillgodose alla kortfristiga likviditetsbehov och

Även nettoresultaten i utländska koncernföretag och värdet på dessa

har därför sagt upp vår kreditfacilitet som löpte till 2006 på USD 0,6

utlandsinvesteringar är exponerade för växelkursrörelser som kan påverka

miljarder och återköpt utestående obligationer på SEK 5,9 miljarder.

resultaträkningen och koncernbalansräkningen när de räknas om till SEK.

Under 2004 har det inte förekommit några väsentliga

Omräkningseffekterna av investeringar i bolag som påverkar

betalningsförsummelser beträffande amorteringar eller ränta, eller någon

resultaträkningen var negativa på SEK 35 miljoner netto. Dessa förluster

annan väsentlig försummelse beträffande Ericssons eller något av dess

uppvägdes till fullo av kurssäkringar. Omräkningseffekter redovisade i eget

större dotterföretags skuldsättning.

kapital på balansräkningen var netto SEK –1,1 miljarder.

30

Ericsson Årsredovisning i sammandrag 2004

F Ö R VA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

Trots att våra kreditbetyg för närvarande ligger under Investment Grade

•

har vi lyckats omförhandla villkoren för en kreditfacilitet på USD 1 miljard för
att spegla bolagets förbättrade resultat. Förutom lägre avgifter finns det i de
omförhandlade villkoren inga krav på säkerhet eller förnyad prövning vid

Stöd till hjälpinsatser som utförs av IFRC, Dominikanska röda korset och
Télécoms Sans Frontières (TSF) efter de omfattande skadorna som
orsakats av flera orkaner, översvämningar och jordskred i Västindien.

•

Volontärstöd till Sudan för att hjälpa stödorganisationer såsom FN:s

utnyttjande, vilket det gjorde i det tidigare avtalet.

kontor för samordning av humanitära frågor (OCHA),

Bolagets sociala ansvar

hanteringen av den humanitära krisen i detta land.

Världslivsmedelsprogrammet (WFP) och Svenska räddningstjänsten i
En effektiv hantering av sociala, miljörelaterade och geopolitiska frågor kan

•

Stöd till insatserna i Sydostasien efter tsunami-katastrofen som ödelagt

göra det lättare att skapa varaktiga möjligheter till värdeskapande och ge

kustområden i regionen. Vi hjälper också till med

konkurrensfördelar. Vårt mål är att vara en ansvarsfull medlem av det

återuppbyggnadsarbetet i dessa områden.

globala samhället och i de samhällen där vi verkar. Ericsson stöder FN:s
Global Compact och dess tio vägledande principer. Vi ser principerna som

Miljön

en förutsättning för sund, långsiktig affärsverksamhet. Dessa principer

Vi arbetar ständigt med att minska våra produkters, tjänsters och

vägleder oss i vårt arbete och inspirerar oss också att hitta nya vägar att

verksamheters miljöpåverkan och strävar efter att uppfylla eller överträffa

använda våra produkter och tjänster, till exempel på utvecklingsmarknader. I

rättsliga och andra miljöskyddskrav.

denna anda vidareutvecklade vi, i nära samarbete med lokala Ericssonbolag, vårt ”Uppförandekod”-program för leverantörer. Under 2004

Under 2004 gjordes framsteg inom bl a följande områden:
•

fokuserade vi på Kina, där vi etablerade lokal styrning av etiska frågor inom
leverantörskedjan, inklusive revisorer för ”Uppförandekod”. Under 2004
startade Ericsson, som medlem av Global Compact, den första

minskat markant.
•
•

landsbygden. Undersökningen gjordes tillsammans med FN:s utvecklingsprogram (UNDP) och SIDA.

Vi vidtog ytterligare åtgärder för att planenligt kunna uppfylla EUdirektivet om återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).

socioekonomiska undersökningen i ett utvecklingsland. Den påvisar
behovet av mobiltelefoni, som en katalysator för ekonomisk tillväxt på

Vi förbättrade nästan alla miljöindikatorer. Särskilt vår totala
energiförbrukning och alstring av koldioxid, mätt per tillverkad enhet, har

Vi expanderade vårt globala återvinningsprogram för våra kunders
gamla utrustning.

•

År 2004 inkluderades Ericsson åter i FTSE4Good and the Dow Jones

Vi fortsatte att ge ekonomiskt stöd till oberoende forskning om hälsooch säkerhetsfrågor.

Sustainability Indexes. Mer information om bolagets sociala ansvar finns på
vår webbplats: www.ericsson.com/about/responsibility.
Vi uppmuntrar och ger våra medarbetare möjlighet att ge ett positivt

Bolagsstyrning
Även om Ericsson sedan länge haft interna bolagsstyrningsregler och andra

bidrag till samhället. Dessa bidrag är av olika slag och bestäms av våra

viktiga regler för hur verksamheten ska bedrivas, vilka har slagits fast i

medarbetare utifrån lokala behov. De kan till exempel handla om hälso- och

bolagets policy och direktiv, har vi anpassat vårt arbetssätt till utvecklingen i

sjukvård, socialt och humanitärt bistånd, stipendier och annat

Sverige och USA när det gäller rapportering, informationsgivning och andra

utbildningsstöd, konst och kultur, miljö, barnomsorg och många andra

krav för bolag noterade på Stockholmsbörsen, Londonbörsen och

välgörenhetsaktiviteter.
Vi skänkte USD 1,0 miljon till John F. Kennedy School of Government vid

NASDAQ, samt till lagändringar som t.ex. den amerikanska Sarbanes-Oxley

Act.

Harvarduniversitetet för att bidra till inrättandet av en ny professur i globalt

Under 2004 vidtogs bl a följande åtgärder för att ytterligare förstärka vår

ledarskap och statskunskap till minne av Sveriges tidigare utrikesminister

bolagsstyrning:

Anna Lindh.

•

”Affärsetik och uppförandekod”, som utgör en sammanfattning av de
viktigaste reglerna, spreds till samtliga medarbetare, chefer och ledande

Ericsson Response

befattningshavare inom koncernen. Inga tillägg eller undantag har gjorts

Ericsson Response är vårt globala initiativ för att snabbt kunna sätta in

vad gäller ”Affärsetik och uppförandekod” för någon styrelseledamot

specialistvolontärer och kommunikationsutrustning var som helst i världen
för att lindra mänskligt lidande till följd av katastrofer. Ericsson Response
bistår vid katastrofinsatser som görs av FN:s utvecklingsprogram (UNDP),

eller högre befattningshavare.
•

Ett projekt för att uppfylla relevanta delar av Sarbanes-Oxley Act
inleddes. Projektet ska ha genomförts till slutet 2005.

Kontoret för samordning av humanitära frågor (OCHA) och Internationella
federationen för Röda Korset och Röda Halvmånen (IFRC).
Nedan följer en begränsad sammanfattning av denna katastrofhjälp

Ersättningar till styrelseledamöter
Styrelseledamöter som ej är anställda i koncernen har inte erhållit någon

under 2004:

ersättning utöver arvode för styrelsearbete enligt Årsredovisning 2004,

•

Hjälp att etablera ett nytt panamerikanskt center för katastrofinsatser

Noter till boksluten – Not 31, Information angående anställda,

som stödjer IFRC:s verksamhet i Centralamerika, Västindien och

styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare. Ledamöter, eller deras

Latinamerika.

suppleanter, som är anställda inom koncernen, d v s VD och
arbetstagarrepresentanter, har inte erhållit något arvode eller andra
förmåner utöver dem som är förenade med anställningen, förutom ett litet
arvode till styrelsens arbetstagarrepresentanter för varje styrelsemöte de
deltager i.
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Ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsens arbete

När det gäller ersättning tar Kompensationskommittén även i fortsättningen

Styrelsen

hänsyn till debatterna runt om i världen om chefers löner och förmåner. På

Styrelsen väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av

grundval av resultatet av en oberoende granskning av våra externrevisorer

nästföljande bolagsstämma. Mer information om styrelsen och dess

av alla aspekter av godkännande, regeltillämpning och kontroll av

ledamöter, och om styrelsen och dess kommittéer finns i avsnittet

ersättningen till högre chefer är vi säkra på att Ericssons nuvarande policy

Bolagsstyrning i Årsredovisning 2004.

och praxis står under lämplig kontroll.
För medlemmarna i koncernledningen sänktes den högsta rörliga

Förändringar i styrelsen 2004

löneandelen från 80 procent till 60 procent av baslönen från och med 2004.

På bolagsstämman den 6 april 2004 efterträddes Peter Sutherland som

Denna ändring kompenseras i två steg, och innebär för 2005 att den fasta

ledamot i styrelsen av Nancy McKinstry. Lena Torell har meddelat att hon

lönen höjs med 5 procent. Aktiesparplanen för anställda har vidare utökats

avböjer att bli omvald som styrelseledamot på bolagsstämman 2005.

som långsiktigt incitamentsprogram till att tillåta köp för upp till 7,5 procent
av den fasta lönen. Tidigare tilläts årligen köp för maximalt 7,5 procent av

Styrelsearbetet under 2004

den fasta lönen, dock för högst SEK 50 000. För ledningen och

År 2004 hölls sju styrelsemöten. Styrelsearbetet bedrivs enligt en fastställd

nyckelpersoner har en accelereringsmöjlighet lagts till som innebär att fler

arbetsordning där det anges hur arbetet ska fördelas mellan styrelsen och

aktier, högst sex, kan tilldelas för varje köpt aktie om vissa prestationsmål

dess tre kommittéer (Revisions-, Finans- och Kompensationskommittéerna)

uppnås över en treårsperiod.

samt mellan styrelsen och koncernchefen. Arbetsordningen utvärderas varje

Den 31 december 2004 fanns inga utestående lån, och ej heller några

år och revideras vid behov. Styrelseordföranden har fört enskilda samtal

garantier utfärdade eller övertagna av bolaget till förmån för någon

med alla styrelseledamöter om arbetsrutiner och för att utvärdera styrelsens

styrelseledamot eller någon i högsta ledningen.

arbete. Dessutom har alla styrelseledamöter besvarat en skriftlig enkät.
Övriga ledamöter i styrelsen utvärderade såväl ordförandens som

Anställda

koncernchefens arbete.

Ericsson genomför varje år en undersökning bland de anställda för att mäta
ett humankapitalindex och de anställdas upplevda delaktighet och möjlighet

Några av styrelsens åtgärder och beslut 2004:
•

gällande transaktioner med närstående.

undersökningen. Även om det finns utrymme för förbättringar visade
resultaten på en fortsatt positiv trend för så gott som alla indikatorer, och de

•

Sarbanes-Oxley Act.

ledarskap. Föga förvånande, med tanke på de senaste årens
•

bedömningar av våra interna kontroller och rutiner.

har tagits fram för att under 2005 förbättra dessa områden.
•
•

Beslutade tillämpa den nya svenska koden för bolagsstyrning när den
träder i kraft.

nyanställningarna i första hand ägde rum för att stödja vår växande
tjänsteverksamhet.

Ett projekt för att ytterligare förstärka interna kontroller och rutiner för att
kunna uppfylla tillämpliga delar av Sarbanes-Oxley Act inleddes.

året. 7 092 anställda lämnade företaget, medan 6 043 nyanställdes.
Avgångarna skedde främst inom försäljning och administration, medan

Externrevisorerna lade fram sina synpunkter från revisionen av vår
årsredovisning och sina granskningar av delårsrapporter och

delaktighet och sämre möjlighet att påverka sin situation. En handlingsplan
Antalet anställda är 50 534, en minskning med 1 049 under det gångna

Beslutade att alla ledamöter valda på bolagsstämman som ingår i
Revisionskommittén uppfyller kraven på ekonomisk sakkunskap enligt

största ökningarna visades inom områdena organisationseffektivitet och
omstrukturering och neddragning, upplever de anställda lägre grad av

Ändrade styrelsens arbetsordning för att ta hänsyn till
organisationsförändringarna inom koncernen och nya NASDAQ-regler

att påverka sin situation. 2004 deltog över 90 procent av de anställda i

•

Beslutade inrätta en svensk pensionsstiftelse och fondera medel för att
täcka pensionsåtaganden inom ramen för det svenska ITP-systemet.

Rättsliga och skatterelaterade tvister
I USA pågår flera mål där grupptalan har väckts mot branschen, däribland

Revisionskommittén

Ericsson, i vilka målsägarna hävdar att användning av mobiltelefoner kan

Revisionskommittén hade åtta möten under 2004 och granskade

skada hälsan. Ericsson är tillsammans med de flesta andra företag inom

redovisningen, revisionernas omfattning och utförande, externrevisorernas

branschen svarande i sex sådana mål. Domstolen har avskrivit fem av

oberoende, internrevisionsfunktionen, revisionsarvoden och övergången till

målen. Målsägarna har överklagat beslutet.
Mellan 2001 och början av 2005 underkände de svenska skattemyndig-

redovisning enligt IFRS. Kommittén granskade tillsammans med
externrevisorerna varje delårsrapport före publicering. Kommittén har

heterna avdrag gällande bolagsskatt som moderbolaget och

löpande följt regler och föreskrifter i Sarbanes-Oxley Act och deras

dotterföretagen Ericsson Telecom AB och Ericsson Radio Systems AB

tillämpning inom bolaget. Kommittén har godkänt en strategi beträffande

(namnändrat till Ericsson AB) hade gjort med avseende på kommissions-

icke-revisionsrelaterade tjänster och har godkänt vissa tjänster enligt ett

utbetalningar till agenter i vissa länder via externa serviceföretag. I alla

förfarande för förhandsgodkännande. Kommittén har diskuterat kravet på

berörda bolag har reserver lagts för ökningen av bolagsskatt. Besluten

Revisionskommitténs ekonomiska experter och överlåtit åt styrelsen att

avseende inkomståret 1999 har överklagats.

fatta beslut i frågan. En extern expertrådgivare, Peter Markborn, har anlitats
för assistans och rådgivning till kommittén. Ett förfarande för medarbetare
att under sekretess anmäla överträdelser av lagar och bestämmelser,
särskilt beträffande redovisning, interna redovisningskontroller,
revisionsfrågor eller bedräglig praxis infördes 2004.
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Finanskommittén

Ändring av rösträtter

Finanskommittén hade tio möten under året. Finanskommittén löste frågor

På den extra bolagsstämman som hölls den 31 augusti 2004 beslutade

rörande omstrukturering av kundkrediter och kundfordringar, garantier, avtal

aktieägarna minska röstskillnaden mellan A- och B-aktier, enligt ett förslag

om kreditfaciliteter, förvärv, refinansiering av Ericssons befintliga

från en grupp stora aktieägare. Efter denna ändring ger varje A-aktie en röst

kreditåtaganden, finansstrategin och pensionsskulder. Kommittén lade, för

och varje B-aktie en tiondels röst. Aktieägarna beslutade också införa en

beslut i styrelsen, fram förslag om villkorliga aktieägartillskott till

omvandlingsklausul i bolagsordningen som innebär att en B-aktie kunde

koncernföretag, om ett offentligt uppköpserbjudande i Italien och vissa

omvandlas till en A-aktie under perioden 20 september – 10 december

förvärv och om inrättandet av en svensk pensionsstiftelse. Finanskommittén

2004 av innehavare av särskilda omvandlingsrätter. Omvandlingsrätterna

övervakade också exponeringen för finansiella risker och riskgränser och

tilldelades därefter innehavarna av A-aktier. Handeln med

granskade rapporteringen till kommittén i detta avseende.

omvandlingsrätterna ägde rum på Stockholmsbörsen mellan den 20
september och den 7 december 2004. I slutet av perioden hade 99,4

Kompensationskommittén

procent av omvandlingsrätterna utnyttjats för att omvandla B-aktier till

Kompensationskommittén hade nio möten under året. Kommittén

A-aktier. Resterande omvandlingsrätter har löpt ut. Vid årets slut ägde de 25

utarbetade ett förslag för beslut i styrelsen för en långsiktig belöningsplan,

största aktieägarna 47,4 procent av kapitalet och kontrollerade 62,8

vilken antogs på bolagsstämman 2004. Kommittén godkände vissa

procent av rösterna. Före rösträttsändringen ägde de 25 största

ersättningspaket för koncernchefen, medlemmarna i koncernledningen och

aktieägarna 47,3 procent av kapitalet och kontrollerade 81,7 procent av

nytillkomna anställda som rapporterar direkt till koncernchefen. Kommittén

rösterna.

gav också kommittéordföranden rätt att träffa en lämplig överenskommelse
med en oberoende kompensationsexpert, Gerrit Aronson, som anlitats.

Händelser efter bokslutet

Kommittén granskade också förslag rörande löner och rörliga lönedelar för

Till den svenska pensionsstiftelse som inrättades i december 2004 avsattes

2005.

i januari 2005 en fond om SEK 8,3 miljarder i likvida medel. Avsättningen är i
överensstämmelse med våra åtaganden enligt den svenska ITP-

Moderbolaget

pensionsplanen.

Moderbolagets verksamhet utgörs huvudsakligen av koncernlednings- och

Ericssons styrelse har utsett Hans Vestberg till Executive Vice President

holdingbolagsfunktioner. Detta inkluderar även aktiviteter som utförs på

inom Ericssonkoncernen från den 14 februari 2005. Hans Vestberg är chef

kommissionsbasis av Ericsson Treasury Services AB och Ericsson Credit AB

för affärsenhet Global Services.
Den 28 februari 2005 höjde Standard and Poor’s (S&P) Ericssons

inom internbanksverksamhet och kundkredithantering.
Kommissionärsavtalet med Ericsson Treasury Services AB har sagts upp

kreditbetyg till investment grade, BBB–. Den 1 mars höjde Moody’s vårt

per den 1 januari 2005 och internbanksverksamheten har överförts till

kreditbetyg från Ba2 till Ba1, en nivå under investment grade.

moderbolaget.
förvaltar patentportföljen, däribland patentansökningar, licensiering och

Ändrade redovisningsprinciper
i och med övergången till IFRS

korslicensiering av patent, samt försvarar patenten vid tvister.

Från och med första kvartalet 2005 börjar vi redovisa finansiella resultat

Moderbolaget äger större delen av alla immateriella rättigheter och

Moderbolaget har 11 (15) filialer och representationskontor. Sammanlagt
har koncernen 45 (43) filialer och represenationskontor.
Faktureringen för året uppgick till SEK 2,6 (1,6) miljarder och resultat efter
finansiella poster till SEK 7,4 (3,2) miljarder.

enligt internationella redovisningsstandarder (IFRS), vilket är ett krav sedan
EU:s ministerråd antog den s.k. IAS 2005-förordningen i juni 2002. Enligt

förordningen måste alla noterade företag inom EU fr o m 2005 upprätta och
publicera sin koncernredovisning i enlighet med IFRS.

Till de större förändringarna i moderbolagets finansiella ställning under
året hörde minskade investeringar i koncernföretag med SEK 10,1 miljarder.

Före den 1 januari 2005 upprättade vi vår koncernredovisning i enlighet
med svenska allmänt vedertagna redovisningsprinciper. Dessa principer har

Kort- och långfristiga kommersiella och finansiella fordringar på

de senaste åren i hög grad anpassats till IFRS och för företag som tillämpar

koncernföretag ökade med SEK 7,3 miljarder. Korta och långfristiga skulder

IAS för första gången tillåts vissa undantag från kravet på fullständig

till koncernföretag ökade med SEK 14,9 miljarder och certifikat och

retrospektiv tillämpning. Övergången från svensk redovisningssed till IFRS

obligationslån, inklusive kortfristig del, minskade med SEK 11,7 miljarder.

förväntas därför få en ganska begränsad inverkan på vår redovisning. Vi

Vid årets slut uppgick kassa och kortfristiga placeringar till SEK 71,7 (68,4)

bedömer att övergången kommer att leda till att vår redovisning i högre grad

miljarder.

överensstämmer med amerikanska redovisningsprinciper. De största

I enlighet med villkoren för aktiespar- och optionsplanerna för

skillnaderna mellan våra resultat redovisade enligt svenska

Ericssonanställda såldes eller tilldelades 6 424 836 egna aktier till de

redovisningsprinciper respektive IFRS för 2004 efter skatt är följande:

anställda under året. Det nominella värdet av dessa aktier är SEK 6,4

•

aktiekapitalet. Motsvarande redovisad ersättning uppgår till SEK 42 miljoner.
Innehavet av egna aktier uppgick den 31 december 2004 till 299 715
117 B-aktier. Det nominella värdet av dessa aktier är SEK 299,7 miljoner,

Retroaktiv aktivering av utvecklingskostnader och avskrivning av sådana
kostnader (IAS 38) minskar årets resultat 2004 med omkring SEK 1,9

miljoner och de representerar mindre än 1 procent av det totala

miljarder.
•

Avskrivningar på goodwill upphör (IFRS 3 och IAS 38), vilket ökar vårt
redovisade rörelseresultat för 2004 med omkring SEK 0,5 miljarder.

och aktierna representerar 2 procent av det totala aktiekapitalet.
Motsvarande förvärvskostnad uppgår till SEK 666,9 miljoner.
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•

•

Förslag till vinstdisposition

Verkligt värde på utestående personaloptioner (IFRS 2) och
redovisningen av kostnaderna för sådana personaloptioner minskar vårt

Styrelsen föreslår att en utdelning om SEK 0,25 per aktie utbetalas till

rörelseresultat med omkring SEK 0,05 miljarder för 2004.

aktieägare registrerade på avstämningsdagen den 11 april 2005 och att

Redovisningen av derivatinstrument till verkligt värde i balansräkningen

återstoden av fritt kapital behålles i bolaget. För moderbolagets innehav av

(IAS 39) påverkar ingående balans den 1 januari 2005 genom att

egna B-aktier utgår ingen utdelning.

tillgångarna ökar med SEK 3,6 miljarder, skulderna med SEK 2,0

Med antagandet att inga egna aktier kvarstår på avstämningsdagen

miljarder och eget kapital med SEK 1,2 miljarder efter avdrag för

föreslår styrelsen att vinsten disponeras enligt nedan:

uppskjuten skatt. Effekten på den ingående balansen av att övriga
Belopp att utdelas till registrerade aktieägare

0,4 miljarder i tillgångar och SEK 0,3 miljarder i eget kapital efter avdrag

Belopp att överföra i ny räkning

SEK 12 105 832 284

Totalt fritt eget kapital i moderbolaget

SEK 16 138 896 954

för uppskjuten skatt.
•

SEK 4 033 064 670

investeringar värderas till verkligt värde den 1 januari 2005 är cirka SEK

En ny definition av likvida medel (IAS 7) som bara omfattar mycket likvida
investeringar med en återstående löptid understigande tre månader ger
lägre likvida medel än när redovisningen sker enligt svenska
redovisningsprinciper. Vår likviditet, dvs. vår betalningsberedskap,
påverkas emellertid inte och netto likvida medel fortsätter att kraftigt
överstiga räntebärande skulder och avsättningar.

Sammantaget kommer nettoeffekten av övergången till IFRS att uppgå till
cirka SEK –1,5 miljarder på Årets resultatet för 2004. Inklusive effekten av
IAS 39 blev nettoeffekten i eget kapital SEK 5,7 miljarder per 1 januari 2005.

Dessa uppskattningar kan komma att ändras som ett resultat av
eventuellt ändrade IFRS-regler under 2005.

Stockholm den 10 februari 2005
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
Org. nr. 556016-0680

Arne Mårtensson
Vice ordförande

Nancy McKinstry

Sverker Martin-Löf

Torbjörn Nyman

Michael Treschow

Marcus Wallenberg

Ordförande

Vice ordförande

Peter L. Bonfield

Eckhard Pfeiffer

Lena Torell

Per Lindh

Carl-Henric Svanberg

Jan Hedlund

Verkställande direktör
och koncernchef
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Styrelse och koncernledning
Styrelse

Koncernledning

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

Carl-Henric Svanberg
Verkställande direktör och koncernchef
Aktieinnehav: 15 584 490 B-aktier

Enligt svensk lag har fackföreningar dessutom rätt att utse tre styrelseledamöter med tre suppleanter
till bolagets styrelse. Styrelsens ledamöter (per den 31 december, 2004) framgår nedan:

Karl-Henrik Sundström
Vice VD och finansdirektör
Aktieinnehav: 7 581 B-aktier
Carl Olof Blomqvist
Senior Vice President och chefsjurist
Aktieinnehav: 14 961 B-aktier och 6 080 A-aktier

Michael Treschow
(61 år) Ledamot sedan 2002.
Styrelseordförande. Ordförande
i Kompensationskommittén och
ledamot i Finanskommittén.
Aktieinnehav: 770 000 B-aktier

Carl-Henric Svanberg
(52 år) Ledamot sedan 2003.
Verkställande direktör och koncernchef
Aktieinnehav: 15 584 490 B-aktier

Arne Mårtensson
(53 år) Ledamot sedan 2003.
Vice styrelseordförande och ledamot
i Finanskommittén.
Aktieinnehav: 13 400 B-aktier

Jan Hedlund
(58 år) Ledamot sedan 1994.
Ledamot i Revisionskommittén.
Arbetstagarledamot.
Aktieinnehav: 875 B-aktier

Marcus Wallenberg
(48 år) Ledamot sedan 1996.
Vice styrelseordförande och
ordförande i Finanskommittén.
Aktieinnehav: 704 000 B-aktier

Per Lindh
(47 år) Ledamot sedan 1995.
Ledamot i Kompensationskommittén.
Arbetstagarledamot.
Aktieinnehav: 249 B-aktier

Sir Peter L. Bonfield
(60 år) Ledamot sedan 2002.
Ledamot i Revisionskommittén.

Torbjörn Nyman
(43 år) Ledamot sedan 2004.
Ledamot i Finanskommittén.
Arbetstagarledamot.
Aktieinnehav: 3 010 B-aktier

Eckhard Pfeiffer
(63 år) Ledamot sedan 2000.
Ledamot i Revisionskommittén.
Aktieinnehav: 3 040 B-aktier

Monica Bergström
(44 år) Suppleant sedan 1998.
Arbetstagarledamot.
Aktieinnehav: 900 B-aktier

Sverker Martin-Löf
(61 år) Ledamot sedan 1993.
Ordförande i Revisionskommittén.
Aktieinnehav: 52 000 B-aktier

Anna Guldstrand
(40 år) Suppleant sedan 2004.
Arbetstagarledamot.
Aktieinnehav: 2 428 B-aktier

Lena Torell
(58 år) Ledamot sedan 2002.
Ledamot i Kompensationskommittén.
Aktieinnehav: 50 000 B-aktier

Arne Löfving
(51 år) Suppleant sedan 2003.
Arbetstagarledamot.
Aktieinnehav: 5 326 B-aktier

Nancy McKinstry
(45 år) Ledamot sedan 2004.
Ledamot i Kompensationskommittén.

Håkan Eriksson
Senior Vice President, Teknisk Direktör
och chef för FoU
Aktieinnehav: 2 332 B-aktier
Mats Granryd
Senior Vice President och chef för
affärsenhet Mobile Systems CDMA.
Aktieinnehav: 7 534 B-aktier
Marita Hellberg
Senior Vice President och Personaldirektör
Aktieinnehav: 26 530 B-aktier
Kurt Jofs
Vice VD och chef för affärsenhet Access
Aktieinnehav: 203 446 B-aktier
Torbjörn Nilsson
Senior Vice President, koncernfunktion
Strategy & Product Management.
Aktieinnehav: 51 364 B-aktier
Bert Nordberg
Vice VD, koncernfunktion Sales & Marketing
Aktieinnehav: 14 407 B-aktier
Björn Olsson
Vice VD och chef för affärsenhet Systems
Aktieinnehav: 12 545 B-aktier
Henry Sténson
Senior Vice President och Informationsdirektör.
Aktieinnehav: 11 965 B-aktier
Joakim Westh
Senior Vice President, koncernfunktion
Operational Excellence.
Aktieinnehav: 100 000 B-aktier
Hans Vestberg
Senior Vice President och chef
för affärsenhet Global Services.
Aktieinnehav: 9 897 B-aktier

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

2002 1)

2004

2003

Fakturering
Kostnader för fakturerade varor och tjänster

131 972
–70 864

117 738
–78 901

145 773
–104 224

Bruttomarginal

61 108

38 837

41 549

Forskning och utveckling samt övriga tekniska kostnader
Försäljningskostnader
Adminstrationskostnader

–20 861
–9 693
–6 551

–27 136
–15 115
–8 762

–30 510
–21 896
–9 995

–37 105

–51 013

–62 401

2 318
2 617

–604
1 541

–1 220
773

28 938

–11 239

–21 299

3 541
–4 081

3 995
–4 859

4 253
–5 789

28 398

–12 103

–22 835

–9 077
–297

1 460
–201

4 165
–343

19 024

–10 844

–19 013

15 829
15 859
1,20
1,20

15 823
15 841
–0,69
–0,69

12 573
12 684
–1,51
–1,51

61 108
46,3%
–37 105
21,9%
28 398

43 627
37,1%
–40 037
4,4%
4 360

47 138
32,3%
–56 109
–6,4%
–10 783

Totala omkostnader
Andelar i JV och intresseföretags resultat
Övriga rörelseintäkter och kostnader
Rörelseresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Minoritetsintresse
Årets resultat
Medelantal aktier före utspädning (miljoner)
Medelantal aktier efter utspädning (miljoner)
Vinst per aktie före utspädning (SEK)
Vinst per aktie efter utspädning (SEK)
Följande mått är rapporterade exklusive
omstruktureringskostnader för 2003 och 2002
Bruttomarginal
– i procent av fakturering
Omkostnader
Rörelsemariginal
Resultat efter finansiella poster
1)
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Koncernens balansräkning
31 december MSEK

2004

2003

4 343
5 324
748
5 845

4 784
5 739
687
6 505

4 150
543
2 150
21 815
1 236

2 970
433
3 027
27 130
1 342

46 154

52 617

14 003

10 965

32 644
1 446
12 239
64 350
12 204

31 886
979
12 718
56 622
16 585

136 886

129 755

183 040

182 372

16 132
40 170

16 132
40 298

Bundet eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat

56 302
1 973
19 024

56 430
14 895
–10 844

Fritt eget kapital

20 997

4 051

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingskostnader
Goodwill
Övriga immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Kapitalandelar i joint ventures och intresseföretag
Aktier och andelar
Långfristig kundfinansiering
Uppskjutna skattefordringar
Övriga långfristiga fordringar

Omsättningstillgångar
Varulager
Fordringar
Kundfordringar
Kortfristig kundfinansiering
Övriga fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

Summa tillgångar
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Aktiekapital
Bundna reserver

77 299

60 481

Minoritetsintressen i koncernföretag

1 057

2 299

Avsättningar
Pensioner
Uppskjutna skatteskulder
Övriga avsättningar

10 087
421
24 778

8 005
462
27 601

35 286

36 068

19 844
1 993
1 856

26 312
2 383
1 077

23 693

29 772

781
938
3 390
10 988
1 686
27 922

7 262
2 247
3 297
8 895
1 943
30 108

Långfristiga skulder
Certifikat och obligationslån
Skulder till kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Kortfristig del av långfristiga skulder
Kortfristiga skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1)
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
1)

45 705

53 752

183 040

182 372

7 985
1 014

8 023
2 691

Totala räntebärande avsättningar och skulder 33 643 (46 209), varav långfristig del 31 924 (36 700)
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Kassaflödesanalys för koncernen
Januari–december MSEK

2004

2003

2002

19 024

–10 844

–19 013

4 797
5 228

8 395
–2 352

6 537
–9 171

–121
–899

924
–580

721
81

–3 432
–65
–1 403
–1 990
1 340

2 286
7 999
4 131
5 810
7 098

8 599
–2 140
9 839
3 576
–9 117

22 479

22 867

–10 088

–2 452
358
–1 549
–1146
71
–70

–1 806
1 510
–818
–2 359
1
60

–2 738
2 977
2 703
–3 442
503
2 981

Kassaflöde från investeringsaktiviteter

–4 788

–3 412

2 984

Kassaflöde före finansieringsverksamheter

17,691

19 455

–7 104

Finansiering
Förändring av kortfristiga skulder till kreditinstitut, netto
Upptagande av andra långfristiga lån
Amortering av långfristiga lån
Nyemission
Försäljning/återköp av egna aktier
Betald utdelning

–1 502
870
–13 649
–
15
–292

–854
32
–10 904
158
–150
–206

–17 168
540
–6 072
28 940
2
–645

–14 558

–11 924

5 597

214

–538

–1 203

3 347

6 993

–2 710

Likvida medel vid årets början

73 207

66 214

68 924

Likvida medel vid årets slut

76 554

73 207

66 214

Rörelsen
Årets resultat
Icke likviditetspåverkande poster
Avskrivningar och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar
samt nedskrivningar på andra operationella långfristiga fordringar
Skatter
Nedskrivningar i aktier, andelar och realisationsvinst(–)/förlust på sålda
anläggningstillgångar, exklusive kundfinansiering, netto
Övriga ej kassapåverkande poster
Förändringar i rörelsens nettotillgångar
Varulager
Kort- och långfristig kundfinansiering
Kundfordringar
Avsättningar och pensioner
Övriga rörelsetillgångar och -skulder, netto
Kassaflöde från rörelsen
Investeringar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Förvärv/försäljning av aktier och andelar, netto
Balanserade utvecklingskostnader
Nettotillskott från minoriteter
Övrigt

Kassaflöde från finansieringsverksamheter
Omräkningsdifferenser i likvida medel
Förändring av likvida medel
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VÅR AKTIE

Vår aktie
Börshandel

Aktieägare

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

Den 31 december 2004 var 921 604 aktieägare registrerade på VPC. Enligt

noteras även på Londonbörsen. Ericssonaktien kan också handlas i form

Citibank så fanns det vid samma tidpunkt 164 255 098 ADS (American

av American Depositary Shares (ADS) på NASDAQ i USA under symbolen

Depositary Shares) utestående. Antalet direktregistrerade aktieägare på

ERICY. En ADS representerar 10 B-aktier.

NASDAQ var 6 579 . Den största delen av alla ADS är förvaltarregistrerade

Under 2004 omsattes cirka 62 (69) miljarder aktier. Av dessa omsattes
cirka 74 (74,5) procent på Stockholmsbörsen, 15 (12,8) procent på NASDAQ
och 11 (12,6) procent på Londonbörsen.

och den 31 december 2004 fanns det 287 921 konton.
Totalt ägs cirka 80 (79) procent av Ericssons aktier av svenska och
internationella institutioner.

Vid en extraordinär bolagsstämma den 31 augusti 2004 beslutades att
röstvärdet på B-aktien ökas från 1/1000 röst till 1/10 röst. A-aktien behåller
röstvärdet 1. (För vidare information se Förvaltningsberättelsen.)
Ericsson återupptogs på DJ STOXX 50 listan den 20 september, 2004 och
den 20 december 2004 återupptogs Ericsson även på NASDAQ 100 index.

De tio största
ägarländerna, kapital

31 december 31 december
2004
2003

Sverige

53,7%

56,1%

Kursutveckling

USA

26,9%

23,8%

Marknadsvärdet för Ericsson ökade med omkring 64 procent under 2004

Storbritannien

4,7%

4,5%

och uppgick vid årets slut till cirka SEK 343 miljarder (209 miljarder 2003).

Luxemburg

4,1%

4,0%

Under 2004 ökade Stockholmsbörsens OMX-index med cirka 17 procent,

Schweiz

1,7%

2,3%

NASDAQ-börsens ”telecom index” med cirka 7 procent och NASDAQ-

Tyskland

1,2%

1,9%

börsens ”composite index” med cirka 8 procent. På NASDAQ ökade

Norge

1,0%

0,9%

Ericssonaktien med cirka 73 procent.

Frankrike

0,9%

1,2%

Belgien

0,9%

1,5%

Aktiekapitalet

Danmark

0,8%

0,8%

Aktiekapitalet i Ericsson uppgick den 31 december 2004 till

Andra länder

4,1%

3,0%

SEK 16 132 258 678 (16 132 258 678), fördelat på 16 132 258 678 aktier.

Enligt SIS Ägarservice AB, 31 december 2004

Det nominella värdet på aktien är SEK 1,00. Aktierna var per 31 december
2004 fördelade på 1 308 779 918 (656 218 640) A-aktier, som vardera ger
en röst, samt 14 823 478 760 (15 476 040 038) B-aktier med en tiondels
röst vardera. En handelspost på Stockholmsbörsen är 1000 aktier. Den 31
december 2004 ägde Ericsson 299 715 117 B-aktier. Inga C-aktier, med en
tusendels röst vardera, är utestående.

Kursutveckling på Stockholmsbörsen

Aktieomsättning 2004 (miljoner aktier)

25
Ericsson
B shares SEK
20

OMX index SEK

8 000

NASDAQ

7 000

London

6 000

Stockholm

5 000
15

4 000
3 000

10

2 000
1 000

5
2003

2004

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
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Aktieägarinformation
Ordinarie bolagsstämma hålls onsdagen den 6 april 2005 kl 15.00 i Globen,

Utdelning

Globentorget, Stockholm.

Styrelsen kommer att föreslå bolagsstämman att besluta om en utdelning

Endast de aktieägare, som är införda i den utskrift av aktieboken som
görs av VPC AB söndagen den 27 mars 2005, har rätt att efter anmälan

för 2004 av SEK 0,25 per aktie och att måndagen den 11 april 2005 ska
vara avstämningsdag för utdelning.

deltaga i bolagsstämman. Eftersom nämnda dag är en söndag (påskdagen)
måste aktieägare registreras hos VPC AB senast vid bankens stängning

Adressändring

torsdagen den 24 mars 2005.

Aktieägare som ändrat namn, adress eller kontonummer, bör snarast

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste tillfälligt
införas i aktieboken för att ha rätt att efter anmälan deltaga i stämman.

anmäla förändringen till sin vp-kontoförande bank eller förvaltare. Särskild
blankett för anmälan tillhandahålles av bankerna.

Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen
den 24 mars 2005, då införingen skall vara gjord. Observera att förfarandet

Ekonomisk information från Ericsson

också gäller aktieägare som utnyttjar banks aktieägardepå och/eller handlar

• Delårsrapport januari–mars 2005: 22 april 2005

via internet. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att

• Delårsrapport januari–juni 2005: 21 juli 2005

databehandlas och användas endast för den ordinare bolagsstämman 2005.

• Delårsrapport januari–september 2005: 21 oktober 2005
• Helårsrapport januari–december 2005: januari/februari 2006

Anmälan om deltagande i bolagsstämman

• Årsredovisning 2005: mars 2006

Aktieägare, som önskar deltaga i bolagsstämman, skall senast torsdagen
den 31 mars 2005 kl 16.00 anmäla detta till bolaget

Årsredovisningar och rapporter kan laddas ner eller beställas via Internet

via Ericssons websida www.ericsson.com/investors,

på adressen: www.ericsson.com/investors, eller beställas via e-post.

per telefon: 08–775 01 99 mellan kl 9.00 och 16.00,

För tryckta publikationer, kontakta:

per fax: 08–775 80 18 eller skriftligen till:

Pressdata AB, Box 3263, 103 65 Stockholm
Telefon: 08–799 63 04. E-post: annual.report@pressdata.se

Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Group Function Legal Affairs, Box 47021,
100 74 Stockholm

Kontaktinformation:
Investerarrelationer för Europa, Mellanöstern, Afrika,

Behörighetshandlingar

Asien och Oceanien:

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för

Telefonaktiebolaget LM Ericsson, SE–164 83 Stockholm, Sverige

ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia

Telefon: 08–719 0000. E-post: investor.relations.se@ericsson.com

av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Dokumenten får
inte vara äldre än ett år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör

Investerarrelationer för Nord- och Sydamerika:

fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar

Ericsson Inc. 100 Park Avenue, 27th floor, New York, NY 10017, USA

vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast tisdagen den

Telefon: +1 212 685 4030. E-post: investor.relations@ericsson.com

5 april 2005.

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

Hår kan du få veta mera:
Vår website: www.ericsson.com
Våra produkter: www.ericsson.com/products
Våra tjänster: www.ericsson.com/services
Våra framgångar: www.ericsson.com/successstories
Hållbar utveckling: www.ericsson.com/sustainability
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O R D L I S TA

Ordlista
2G

IMS (IP Multimedia Subsystem)

W-LAN

Första generationens digitala mobilsystem.

Standard för röst- och multimediatjänster över

En trådlös uppkopplingsteknik med begränsad

mobilnät och fasta nät som baseras på IP-teknik.

räckvidd. En vidareutveckling av det fasta nätets

2,5G

Standarden stödjer flera typer av access, inklusive

Local Area Network (LAN) och främst använt för

Förbättrat digitalt mobilsystem som klarar

GSM, WCDMA, CDMA2000 och fast bredband.

att ansluta datorer.

IP (Internet Protocol)

xDSL

Ett standardiserat kommunikationsprotokoll som

Samlingsnamn för olika tekniker som medger

3G

bestämmer hur information färdas mellan Internets

bredbandig kommunikation via vanliga fasta

Bredbandsteknologi för mobilsystem.

olika delar.

telelinjer, exempelvis ADSL (Asymmetrical Digital

CDMA (Code Division Multiple Access),

Paketkoppling

CDMA2000

En metod att sända data i nätet där individuella

CDMA bygger på koddelningsteknik, till skillnad

paket accepteras av nätet och levereras till sin

från GSM som bygger på tidsdelning. CDMA

destination. Metoden används för Internet och

2000 är 3G-versionen av CDMA och en av tre

kommer på sikt att ersätta traditionell

teknikstandarder för 3G. De övriga är WCDMA

kretskoppling.

paketdata och tillåter användaren att ständigt
vara ansluten.

Subscriber Line).

och EDGE.
PDA (Personal Digital Assistant)
EDGE

Dator i fickformat med tillämpningar

En tredje generationens mobilstandard, utvecklad

som kalender, anteckningsblock, e-post,

som en kapacitetsökning av GSM till att klara stora

kontaktlistor, etc.

datamängder i hastigheter på upp till 384 kilobit
per sekund.

Softswitch
En programvara som separerar kontrolldelen

GPRS (General Packet Radio Service)

från den fysiska delen av växeln i ett växelsystem

En paketkopplingsteknik som tillåter GSM-nät att

eller ett nät. En softswitch kan styra ett antal

hantera mobil datakommunikation i hastigheter

växelenheter.

på upp till 128 kilobit per sekund, exempelvis för
internetanslutning. Kallas ofta 2,5G.

SMS (Short Message Service)
En kommunikationstjänst för textmeddelanden

GPS (Global Positioning System)

mellan mobiltelefoner (max. 160 tecken).

Satellitbaserat system för att bestämma
positionen hos bilar, fartyg, etc. Idag finns

VoIP (Voice over Internet Protocol)

GPS-terminaler i fickformat som kan användas

En teknik för att överföra vanliga röstsamtal över

för att bestämma bärarens position.

Internet med hjälp av paket-baserad teknik. Kallas
också för IP-telefoni.

GSM (Global System
for Mobile Communication)

WCDMA (Wideband Code Division

Från början skapad som en pan-europeisk

Multiple Access)

standard för digital mobil kommunikation

Wideband code division multiple access är en

och är nu världens mest använda mobilteknik.

tredje generationens mobilteknik som utnyttjat
koddelningsteknik över ett brett frekvensspektrum

HSDPA (High Speed Downlink

för att tillhandahålla Internet med hög

Packet Access)

överföringshastighet, multimedia och rösttjänster.

En teknik som gör det möjligt för en abonnent att

WCDMA bygger på samma kärnnät som GSM.

ladda ner filer till sin 3G-utrustning med hastigheter
på upp till 14 Megabit per sekund.
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