
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sprint uppnår Network Advantage: Ny nättjänsteaffär med 
Ericsson ger konkurrensfördelar 

 
Ericssons (NASDAQ:ERIC) expertis inom daglig drift av nät gör det möjligt för Sprint att fokusera 

på att leverera en överlägsen kundupplevelse,  
innovativa tjänster och populära, nya mobiltelefoner med mera. 

 
Sprint behåller fullt ägarskap och kontroll över sina nät  

och fortsätter att driva de strategiska frågorna. 
 
Sprint (NYSE:S) bryter sig i dag loss från konkurrenterna genom ett unikt tjänsteavtal med Ericsson för 
mobila och fasta nät. 
 
Det sjuåriga avtalet, som kombinerar Sprints och Ericssons ledarskap inom telekommunikation, gör det 
möjligt för Sprint och dess miljontals kunder att dra fördel av en globalt etablerad och framgångsrik 
tjänstemodell. Affärsexperter och kommunikationsanalytiker bedömer modellen som ett utmärkt upplägg 
för nätoperatörer. 
 
Steve Elfman, Chef för nätoperationer och återförsäljartjänster hos Sprint, säger att den historiska 
affären, som Sprint döpt till Network Advantage, ger företaget högsta möjliga effektivitet inom mobila och 
fasta nät 
 
“Ingen annan operator i USA har drivit igenom en så omfattande vision av den omfattning som Network 
Advantage innebär. Vår utmärkta nätkapacitet kommer att bli ännu bättre genom Ericssons ledaskap 
inom nättjänster, deras patentskyddade verktyg och den gemensamma kunskapen hos deras drygt 
30,000 dedikerade och specialiserade anställda inom tjänsteorganisationen som kommer att driva 
Sprints Now Network,” säger Steve Elfman.  
 
Affären ger Sprint driftseffektivitet och expanderar ytterligare Ericssons affär inom nättjänster i 
Nordamerika. Avtalet, med möjlighet till förlängning, kommer att resultera i betalningar på USD 4.5-5 
miljarder under den sjuåriga kontraktsperioden. Affären innebär att runt 6,000 Sprintanställda kommer att 
börja som Ericssonanställda under det tredje kvartalet i år.  

Huvuddelarna inom avtalet för Network Advantage är:  
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• Sprint behåller fullt ägarskap och kontroll över sina nättillgångar och är ensam ägare till 
nätstrategi och investeringsbeslut. 

 
• Användarna kommer att fortsätta ha kontakt direkt med Sprints anställda då Sprint behåller full 

kontroll över kundupplevelsen, teknisk kundsupport och tjänteutvärdering. 
 
• Sprint behåller ansvaret att göra val av teknologier och utse leverantörer. 
 
• Ericsson tar över det dagliga ansvaret för och drift, aktivering av tjänster i, och underhåll av de 

Sprintägda CDMA- och iDEN-näten samt det fasta nätet. 
 
• Ericsson kommer att optimera Sprints tillgångar från flera leverantörer som till exempel hantering 

av reservdelar och transmissionsutrustning samt stå för processer och verktyg för att hantera de 
nationella nätplatformarna och operationella supportsystemen.  

 
• De anställda som omfattas av kontraktet kommer att bli en del av Ericsson Services Inc., ett 

helägt dotterbolag till Ericsson som är baserat i Overland Park i Kansas, vilket innebär att 
arbetstillfällena behålls i USA. För närvarande finns inga planer på neddragning av 
personalstyrkan i samband med avtalet.  

 
“Vi på Ericsson är glada över att få möjligheten att expandera vår framgångsrika affärsmodell till USA, så 
att Sprint kan driva sin verksamhet mer effektivt och samtidigt fokusera ännu mer på sina kunder,” säger 
Angel Ruiz, chef för Ericsson i Nordamerika. ”Modellen för Managed Services har varit framgångsrik i 
hela världen då åtgärder som förser operatörer med reducerade kostnader och förbättrad effektivitet blivit 
alltmer relevanta och attraktiva. Det här visar att trenden för omfattande affärer inom Managed Services 
med globala operatörer nu också får fäste i USA. Vi ser fram emot den kunskap och kompetens som de 
Sprintanställda kommer att föra med sig till Ericsson.”   
 
Steve Elfman tillägger: “Att dra nytta av Ericssons globala expertis för att driva de taktiska funktionerna i 
våra nät bidrar till Sprints affärsverksamhet. Utöver de uppenbara förbättringarna i näten är vi nu 
positionerade att stärka oss gentemot konkurrenterna genom att koncentrera oss på vårt innovationsarv, 
vare sig det är att revolutionera kundupplevelsen som vi har gjort med Ready Now och våra värdeplaner, 
eller att leverera ikoniska, högt eftertraktade produkter som Sprint 3G/4G Mobile Broadband Cards, 
Palm® Pre™ och MiFi™ . Dessutom är våra nät den möjliggörande teknologin bakom Sprints unika 
mobila och fasta tillgångar, som vårt prisvinnande Unified Communications-erbjudande vilket är en 
robust integration av konvergerade lösningar som levererar enastående affärsrörlighet.” 
 
Sprint förväntar sig att omedelbart dra nytta av Ericssons ledarskap och skalfördelar inom nättjänster. 
Ericsson, med mer än 15 års erfarenhet inom området och hundratals operatörskontrakt, har varit pionjär 
inom den här typen av partnerskap tillsammans med ledande globala operatörer i Europa liksom Asien 
samt Latinamerika (se hela referenslistan). I dag driver Ericsson nät med mer än 275 miljoner 
abonnenter runt om i världen. Dessutom går mer än 40 procent av all mobil trafik genom nät byggda av 
Ericsson. Ericssons investeringar i ledande processer och verktyg kommer att stöpa om Sprints 
verksamhet och föra med sig skalfördelar och effektivitet som Sprint inte skulle kunna uppnå på egen 
hand. 
 
Om Ericsson 
Ericsson är den ledande leverantören av utrustning och tjänster till telekomoperatörer i hela världen. 
Ericsson är marknadsledande inom mobilteknologi för 2G, 3G och 4G, har en ledande position inom drift 
av mobilnät,och ansvarar för underhåll av nät med drygt 1 miljard användare. Bolagets erbjudande 
omfattar fullständiga infrastrukturlösningar för såväl fast och mobil telefoni, tjänster, mjukvara, bredband 
och multimedialösningar för telekomoperatörer, företag och media. Genom de samägda bolagen Sony 
Ericsson och ST-Ericsson får världens mobilanvändare tillgång till telefoner med alla de senaste 
funktionerna. 



  
Ericsson närmar sig sin vision "att vara den drivande kraften i en kommunikationsintensiv värld" genom 
fokus på innovation och teknologi och där hållbar utveckling är en viktig del i bolagets arbete. Med 
verksamhet i 175 länder och fler än 75 000 anställda hade Ericsson en intäkt under 2008 på 209 
miljarder kronor. Ericsson grundades 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Aktien är noterad på 
NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ New York. 
 
About Sprint Nextel  
Sprint Nextel offers a comprehensive range of wireless and wireline communications services bringing 
the freedom of mobility to consumers, businesses and government users. Sprint Nextel is widely 
recognized for developing, engineering and deploying innovative technologies, including two wireless 
networks serving more than 49 million customers at the end of the first quarter 2009; industry-leading 
mobile data services; instant national and international push-to-talk capabilities; and a global Tier 1 
Internet backbone. For more information, visit www.sprint.com.  
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Safe Harbor" Statement under the Private Securities Litigation Reform Act of 1995  
This news release includes “forward-looking statements” within the meaning of the securities laws. The 
statements in this news release regarding network performance and capabilities, business and network 
efficiencies, new products and services, and the business outlook and performance, as well as other 
statements that are not historical facts, are forward-looking statements. The words “estimate,” “project,” 
“forecast,” “intend,” “expect,” “believe,” “target,” “providing guidance” and similar expressions are 
intended to identify forward-looking statements. Forward-looking statements are estimates and 
projections reflecting management’s judgment based on currently available information and involve a 
number of risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those 
suggested by the forward-looking statements. With respect to these forward-looking statements, 
management has made assumptions regarding, among other things, customer and network usage; 
customer growth and retention; pricing; development, deployment and operating costs; availability of 
devices; the timing of various events and the economic environment.  
Sprint Nextel believes these forward-looking statements are reasonable; however, you should not place 
undue reliance on forward-looking statements, which are based on current expectations and speak only 
as of the date of this release. Sprint Nextel is not obligated to publicly release any revisions to forward-
looking statements to reflect events after the date of this release. Sprint Nextel provides a detailed 
discussion of risk factors in periodic SEC filings, including its annual report on Form 10-K for the year 
ended December 31, 2008 in Part I, Item 1A, “Risk Factors.”  
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Ericsson offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden 
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för 
offentliggörande den 9 juli kl 17:35 CET. 

 
 


