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Fantasi är en gåva som måste 
vårdas och utvecklas. Hos oss 
på Ericsson genomsyrar den 
verksamheten. 

Vi har ett rikt arv av innovationer 
från kreativa medarbetare. 

Det är våra medarbetares 
kreativitet som ger oss viktiga 
konkurrensfördelar på en allt 
tuffare marknad. Världen förändras 
ständigt och vi strävar efter att alltid 
ligga steget före. Vi skapar patent, 
standarder, teknik och lösningar 
som hjälper människor, företag och 
samhälle att bli allt effektivare.

Vår verksamhet handlar om teknik 
som kan förändra människors liv 
och skapa en bättre värld. 

Miljövänliga kommunikations-
lösningar förbättrar människors liv 
över hela världen och bidrar till att 
skapa en hållbar ekonomisk tillväxt.

Oavsett var vi befinner oss – 
på utvecklade marknader eller 
tillväxtmarknader, i städer eller på 
landsbygden – kan vi använda nya, 
spännande tjänster som gör livet 
lättare, säkrare eller helt enkelt 
roligare.
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ERICSSONs 

VISION
Ericssons vision är att vara den drivande 

kraften i en kommunikationsintersiv värld – en 

värld där alla kan använda röst, data, bilder 

och video för att utbyta idéer och information 

när och var man vill. Som den ledande 

leverantören av kommunikationsnät och 

tjänster spelar Ericsson en avgörande roll i att 

göra en sådan värld möjlig.
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2009 i korthet

DET HÄR ÄR ERICSSON
Ericsson grundades 1876 och är 
i dag en ledande leverantör av 
kommunikationsnät och tillhörande 
tjänster samt multimedialösningar. 
Genom våra joint ventures ST-Ericsson 
och Sony Ericsson är vi dessutom en 
stor leverantör av mobiltelefoner. Våra 
erfarenheter av att bygga nät i över 
175 länder har gett oss unika insikter 
om vad kunder och konsumenter 
behöver. Vår omfattande portfölj av 
telekommunikationslösningar och 
immateriella rättigheter (patent) ger oss 
en reell konkurrensfördel. Vi arbetar nära 
våra kunder och partners för att vidga 
gränserna för telekommunikation till 
nytta för människor över hela världen.

Verksamheten är indelad i segment, 
vilket skapar konkurrensfördelar och 
tillgodoser kraven hos vår globala 
kundbas på bästa sätt. 

>  Networks 
Tekniskt ledarskap, en bred produktportfölj och skalfördelar gör att Ericsson 
kan ligga i täten när det gäller att tillgodose de behov som operatörer av fasta 
nät och mobilnät har av täckning, kapacitet och nätutveckling. Vi tillhandahåller 
produkter för alla större standarder och för alla väsentliga delar i nätet och erbjuder 
helhetslösningar.

>  Services 
Expertis inom nätdesign, installation, integration, drift och kundsupport inom en 
global struktur med hög lokal kompetens gör det lättare för Ericsson att förstå och 
hantera varje kunds unika utmaningar. Detta innebär att vi kan dra nytta av trenden 
bland nätoperatörer att outsourca allt fler verksamheter.

>  Multimedia 
Innovativa applikationsplattformar, lösningar för leverans av tjänster och revenue 
management i kombination med samarbete med ledande innehållsutvecklare och 
applikationsleverantörer gör att Ericsson kan hjälpa kunderna att skapa spännande 
och differentierande multimediatjänster.

>  SONY ERICSSON 
Den kompletterande styrka som Sony Ericsson bidrar med stärker Ericssons 
konsumentperspektiv ytterligare när det gäller att skapa överlägsna 
helhetslösningar. Sony Ericsson erbjuder spännande upplevelser för användarna 
genom telefoner, tillbehör, innehåll och applikationer.

>  ST-ERICSSON 
ST-Ericsson utgör länken mellan infrastruktur och mobiltelefoner i Ericssons utbud 
och de erbjuder en marknadsledande portfölj inom mobilplattformar och halvledare.

FÖRSÄlJninG
(miljarder SEK)

FÖRSÄlJninG  
PeR ReGiOn 2009
Ericssons nettoomsättning (miljarder SEK) 
samt förändring jämfört med föregående år

VåRA STÖRSTA 
MARKnADeR
Procent av den totala försäljningen
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Ericsson har 25 000 patent över hela 

världen. Vi är stolta över vår långa tradition 

inom innovation och vi är övertygade 

om att det är vårt engagemang i FoU-

arbetet som gör oss till en av de ledande 

aktörerna inom telekom.

Våra medarbetare är de bästa i branschen. 

Våra idéer skapar nya standarder. Våra 

innovationer föds ur strävan att skapa 

lösningar som gör världen bättre.

ÖPPNA 
SINNEN

Resultat 
I den allt hårdare konkurrensen under året lyckades Ericsson väl med 
att bevara marknadsandelen, marginalerna förbättrades något och 
kassagenereringen överträffade målnivån.

Snabbare tillväxt än marknaden 
Den ekonomiska nedgången medförde att marknaden för 
nätutrustning för GSM/WCDMA och relaterade tjänster minskade med 
uppskattningsvis mer än 10%. Ericssons försäljning för jämförbara 
enheter minskade med 9%, justerat för valutaeffekter och kurssäkringar. 
Networks minskade i takt med marknaden, vilket delvis uppvägdes av 
ökningen inom Professional Services som drevs av den starka tillväxten 
inom managed services. Den redovisade Multimedia-försäljningen 
ökade med 5% för jämförbara enheter. Marknaden för Multimedia är 
fortfarande mycket fragmenterad, vilket gör det svårt att bedöma den 
totala marknadstillväxten. 

Branschledande rörelsemarginal 
Rörelsemarginalen, exklusive resultat från joint ventures och 
omstruktureringskostnader, förbättrades något till 12% (11%) trots 
minskade volymer, och ligger därmed fortfarande på en högre nivå än 
de börsnoterade huvudkonkurrenternas. Den största förbättringen sågs 
inom Multimedia som ökade betydligt från breakeven 2008.

Kassagenerering på över 70% 
Kassagenereringen överträffade målnivån och blev 117% (92%). 
Orsaken är dels koncernledningens fokusering på att förbättra 
effektiviteten i rörelsekapitalet, dels den minskade andelen 
totalentreprenader.

FRAMSTEg 

Två miljarder abonnenter stöds av Ericssons  >
verksamhet – dygnet runt, varje dag. 

Ericsson tillhandahåller managed services  >
för operatörer med totalt 370 miljoner 
abonnenter. 

Nordamerika är på väg att bli Ericssons  >
största och snabbast växande marknad. 

Ericssons närvaro i Nordamerika har  >
stärkts och vår tekniska direktör finns nu i 
Silicon Valley.

Ericsson är den enda leverantör som har  >
valts ut att delta i samtliga större 4G/LTE-
projekt. 

Ett nytt varumärke har lanserats, med  >
följande budskap: ”Innovating to 
Empower”. 

Båda joint ventures gör framsteg i arbetet  >
med att åter gå med vinst.

neTTOOMSÄTTninG

SEK 206,5 miljarder 

RÖRelSeReSulTAT*

SEK 24,6 miljarder 

RÖRelSeMARGinAl*

12 procent 

FINANSIELLA RESuLTAT 

neTTOKASSA

SEK 36,1 
miljarder (31 
december 2009) 

VinST PeR AKTie

SEK 1,14

* Exklusive omstruktureringskostnader och andelar i 
resultat från JV:n
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Verizon Wireless har valt Ericsson som en av två huvudleve- >
rantörer för att bygga företagets LTE-nätinfrastruktur. Verizon 
Wireless blir den första operatör som erbjuder kommersiella 
LTE-tjänster i USA. Senare under året valde Metro-PCS 
Ericsson som ensam leverantör för sin LTE-nätuppbyggnad. 
Båda dessa operatörer är nya kunder för Ericsson.

China Unicom har valt Ericsson som leverantör av 3G-nät  >
och tillhörande tjänster i 15 kinesiska provinser. Dessutom 
ska Ericsson uppgradera företagets GSM-nät för att ge stöd 
för interoperabilitet för 2G/3G i tio provinser.

ST-Ericsson lanserades, ett joint venture som  >
nu är en ledande leverantör av halvledare och 
plattformar för mobilenheter till fyra av de fem största 
mobiltelefontillverkarna.

BBC World Service Trust samarbetar med Ericsson i sitt  >
projekt för mobilt lärande, och använder den kreativa kraften 
i media för att bekämpa fattigdom och främja mänskliga 
rättigheter i Bangladesh. Financial Times rapporterade att 
mer än 300 000 personer redan har registrerat sig för att lära 
sig engelska via mobiltelefonen.

Den ledande mobiloperatören Zain har avtalat med Ericsson  >
om hantering av mer än 4 000 siter i hela Nigeria, inklusive 
nätdrift, fältverksamhet och affärssupportsystem. Det här är 
det första avtalet av sitt slag i Afrika.

Ericsson stöder FN:s Global Compact-initiativ Caring for  >
Climate och koncernchefen Carl-Henric Svanberg talade 
inför FN:s generalsekreterare Ban-Ki Moon under World 
Business Summit on Climate Change. Budskapet var att 
en moderniserad infrastruktur för telekommunikation är en 
mycket viktig faktor för att åstadkomma en klimatsmart 
ekonomi. 

Världens största uppgradering av ett mobilnät i bruk  >
genomfördes rekordsnabbt för Vodafone Essar i Indien. 
Ericsson bytte ut över 10 500 av operatörens GSM-
radiositer på endast 13 månader – som mest byttes en site 
i minuten. Allt genomfördes utan driftavbrott för 13 miljoner 
abonnenter.

SÄTTER 
STANDARDEN

För utvecklingen mot LTE kan operatörerna ta hjälp 

av den branschledande Evolved Packet Core-

portföljen som minimerar utgifterna och underlättar 

en smidig övergångsprocess.

Portföljen lanseras genom mjukvaruuppgraderingar 

vilket ger en smidig, successiv övergång.

APRIL-JUNIJANUARI-MARS
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Ericssons första stora tjänstekontrakt i Nordamerika är  >
dessutom världens största i sitt slag. Det värderas till USD 
4,5–5 miljarder över sju år. Operatören Sprint och deras 
50 miljoner kunder drar nytta av Ericssons ledarskap och 
branschledande ekonomiska skalfördelar i nättjänsterna.

Ericsson har ingått ramavtal om utrustning för mobil 2G/3G- >
kommunikation och tillhörande tjänster för 2009, till ett värde 
av USD 1,7 miljarder, med två stora kinesiska teleoperatörer: 
China Mobile och China Unicom.

Samtliga tre teleoperatörer i Kina har valt Ericsson som  >
leverantör av fast bredbandsaccess till miljoner konsumenter 
i nio provinser.

Ericsson har valts ut som en av två domänleverantörer för  >
AT&T:s produkter och tjänster för fast access. Det här är ett 
genombrott för Ericsson i Nordamerika, som hjälper AT&T 
att snabbare få ut nya bredbandsbaserade produkter och 
tjänster på marknaden.

Förvärvet av Nortels CDMA- och LTE-verksamhet gjorde  >
Ericsson till den största leverantören av infrastruktur 
och tjänster i Nordamerika (grundat på Ericssons 
redovisade försäljning och offentliga försäljningssiffror och 
försäljningsprognoser för huvudkonkurrenterna).

Under 2009 levererade Ericsson nästan 1,5 miljoner moduler  >
för mobilt bredband. Tillverkaren Asus, som uppfann 
netbooken, började använda Ericssons inbyggda moduler 
och Ericsson är numera leverantör till tre av de fem största 
PC-tillverkarna.

Ericsson tillkännagav att mobilt bredband till en låg kostnad  >
nu kan levereras till världens tre miljarder GSM-abonnenter 
tack vare en mjukvaruuppgradering. EDGE Evolution-uppgra-
deringen gör att användarna kan dra nytta av fördelarna med 
3G-prestanda – en fantastisk möjlighet, inte minst i länder där 
mobiltelefonen är det billigaste sättet att komma åt internet.

TV4 har valt att outsourca hela driften av TV4 Play-utsänd- >
ningarna till Ericsson. Det här steget in på TV-marknaden 
breddar Ericssons möjligheter ytterligare, såväl för managed 
services som produktportföljen inom multimedia.

VÄLKOMMEN 
TILL FRAMTIDEN

De tre kinesiska operatörerna investerar i en 

framtidssäker infrastruktur för att kunna leverera 

HDTV, bredband med hög hastighet och högkvalitativa 

taltjänster till miljontals människor i Kina. 

Användarna får för första gången tillgång till IPTV, 

internet med hög hastighet och IP-telefoni.

OKTOBER-DEcEMBERJULI-SEPTEMBER
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”UNDER DE  
SENASTE  

TIO ÅREN HAR  
TELEKOM- 

 BRANSCHEN 
 OCH ERICSSON 

 GENOMGÅTT 
STORA  

FÖRÄNDRINGAR.”

BREV från VD

Branschen har förändrats. Vår förmåga att förändras i takt 
med branschen, och att till och med leda förändringarna, är vår 
kanske viktigaste tillgång. Nya, krävande utmaningar väntar och 
vi på Ericsson fortsätter att driva branschens omvandling. 

Mina år som verkställande direktör och koncernchef för 
Ericsson har varit de bästa åren i mitt yrkesliv. Telekom är en av 
de mest spännande och dynamiska branscherna att arbeta i, med 
utmaningar och hård konkurrens. Det är min fasta övertygelse 
att telekombranschen och hela IKT-sektorn (informations- och 
kommunikationsteknik), framför allt bredbandsnäten, kommer 
att utgöra ryggraden i framtidens digitala infrastruktur och hjälpa 
företagen att minska sina koldioxidutsläpp. 

I min roll som styrelseledamot kommer jag att fortsätta att föl-
ja och delta i Ericssons utveckling. Jag är stolt och tacksam över 
att ha fått leda detta enastående företag, och jag har fina minnen 
av de många fantastiska människor som jag har haft förmånen 
att få arbeta med bland både kunder, partners och medarbetare. 

Bästa aktieägare,
Även om det aktuella ekonomiska klimatet påverkar hela 

samhället så är de långsiktiga förutsättningarna för vår bransch 
fortfarande goda. Under de senaste tio åren har mobilabonne-
mangen i världen ökat från 700 miljoner till fler än 4,5 miljarder. 
Mobiltelefoni har nått en spridning som överträffar alla förvänt-
ningar. För tio år sedan handlade allt om 2G – i dag dominerar 
3G-tekniken, mobilt bredband har blivit verklighet och telekom-
munikation håller bokstavligen på att förändra världen.

Ericsson har spelat en avgörande roll i att ge majoriteten av 
världens befolkning tillgång till mobilt bredband med alla dess 
fördelar. Det vi gör förbättrar människors vardag och samhället i 
stort. Det vi gör förändrar människors liv och världen omkring oss. 
Ett av mina starkaste minnen är från den dag då vi invigde nätet i 
Dertu, ett av samhällena i Millennium Villages-projektet. Byns över-
huvud, en kamelförare, kom fram till mig och sa ”I dag föds hela 
byn på nytt”. Människor kan nu dela med sig av idéer, få tillgång till 
information och åstadkomma mycket som tidigare inte var möjligt.

Under de senaste tio åren har både telekombranschen och 
Ericsson genomgått stora förändringar. Fokus har flyttats från 
röstkommunikation till Internet, från hårdvara till mjukvara och 
från att leverera nätutrustning till att erbjuda lösningar och 
tjänster. Under samma tidsperiod har många av våra konkur-
renter tvingats av banan och nya har trätt in i deras ställe. Vi 
arbetar hårdare än någonsin med att prestera bättre än konkur-
renterna och uppfylla våra kunders behov.

Vi har befäst vår ledande ställning inom mobilkommunika-
tion genom att bygga upp en mycket framgångsrik tjänsteverk-
samhet som i dag står för nästan 40 procent av koncernens 
totala försäljning. Utvecklingen går mot mindre hårdvara, större 
komplexitet i näten och övergång till helt IP-baserad teknik. Vårt 
arbete handlar om att få allt att fungera, att hjälpa våra kunder 
med drift och underhåll av näten och med att förverkliga affärs-
modeller och utbyggnadsplaner. Under 2009 vann vi ytterligare 
strategiskt viktiga servicekontrakt. Nu sköter vi driften av nät 
med totalt 370 miljoner abonnenter.

Under 2009 förvärvade vi Nortels CDMA-verksamhet, alldeles 
efter att vi vunnit viktiga genombrottskontrakt i Nordamerika. 
Därmed blev Ericsson den ledande leverantören av telekomutrust-
ning och tjänster i USA och Kanada. Dessutom har vi etablerat oss 
väl i Silicon Valley där en stor del av internetutvecklingen sker.

Vi har också vunnit strategiskt viktiga kontrakt för radiostan-
darden LTE (Long-Term Evolution) som ger ännu högre överfö-
ringshastigheter i nätet. I december 2009 uppnådde vi ännu ett 
viktigt delmål när vi genomförde världens första kommersiella 
lansering av ett LTE-nät i Sverige. 

I BACKSPEGELN

Carl-Henric Svanberg
F.d. verkställande direktör 
och koncernchef
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”I DENNA  
OCEAN AV  
KOMMUNIKATION  
TAR VI ROLLEN 
SOM NAVIGATÖR.”

Kära aktieägare,
2009 var ett år då trenderna varierade och operatörerna hade 

olika investeringsbeteenden. Vissa marknader påverkades av det 
ekonomiska klimatet och andra fortsatte att visa tillväxt. Koncer-
nens försäljning för helåret var dock oförändrad och rörelsemar-
ginalen ökade något. Trots det svåra ekonomiska läget bibehöll vi 
våra marknadsandelar, kassaflödet var starkt och vår finansiella 
ställning var fortsatt god. Under året genomförde vi omfattande 
kostnadsbesparingar. Dessa, i kombination med stora förlus-
ter inom våra joint ventures påverkade vinsten negativt. Men 
kostnadsbesparingarna kommer att ge en lägre kostnadsbas 
framgent och våra JV:n är på väg mot att åter bli lönsamma.

Vi skriver nu 2010 och ett nytt decennium ligger framför oss. 
Tio år fyllda av möjligheter och utmaningar. Telekom handlar inte 
längre om enbart röstsamtal. Vi skapar inte bara kommunikation 
mellan platser och människor, utan även mellan maskiner och 
andra enheter. Utvecklingsländer knyts samman med industrilän-
der och landsbygd med stad. Telekom är världens nervsystem.

Vi på Ericsson har en vision för det nya decenniet: 50 miljar-
der anslutna enheter. Övervakningssystem på distans kommer 
att användas av personer med t ex hjärtproblem, så att de kan 
känna trygghet i sitt eget hem. Bilar och lastbilar kommer att 

MOT FRAMTIDEN

Hans Vestberg
Verkställande direktör och koncernchef

anslutas till smarta vägsystem för att öka trafiksäkerheten och 
minska bränsleförbrukningen. Bredbandsnäten kommer att vara 
ryggraden i smarta städer, där husen är anslutna så att man kan 
övervaka och styra energiförbrukningen.

Nu blir utmaningen att hantera komplexiteten i att ansluta 
alla dessa enheter. Vi får inte misslyckas. Patienten måste 
kunna lita på att hälsoövervakningen fungerar, och transport-
företagen måste kunna vara säkra på att de minimerar bräns-
leförbrukningen genom tillgång till aktuell trafikinformation och 
möjlighet att därigenom välja den smartaste vägen. 

I denna ocean av kommunikation tar vi rollen som naviga-
tör för att lotsa våra kunder rätt och ge dem support. Vi måste 
alltid sätta kunden i fokus, alltid ha rätt kompetens och arbeta 
innovativt genom hela kundrelationen. 

Vår verksamhet handlar om både teknik och tjänster. Vi 
måste vara konsulter; kunna utveckla system för drift av kom-
plexa nät och integrera system och lösningar från många olika 
leverantörer. Dessutom ska vi klara av att leverera de bästa 
lösningar för revenue management och de bästa multimedia-
applikationer som konsumenterna någonsin sett. Grunden för 
allt detta är ”IP-mjukvara”.

Det nya decenniet ställer höga krav på oss. Vi måste arbeta 
på ett helt nytt sätt. För att bli framgångsrika måste vi se 
bortom tekniken, ligga ett steg före kunderna och lösa problem 
innan de ens har uppstått.

 Medan vi arbetar för att bli framgångsrika under 2010-ta-
let måste vi kontinuerligt kunna anpassa oss efter ändrade 
ekonomiska och konkurrensmässiga förutsättningar – alltid med 
stadig kurs mot våra långsiktiga mål. Vi kommer att fortsätta 
arbeta proaktivt för att säkerställa vår ekonomiska ställning, 
vår ledande teknik och våra kundrelationer. För att skapa värde 
för våra aktieägare fokuserar vi på fyra finansiella mål; att växa 
snabbare än marknaden, att bibehålla branschledande rörel-
semarginal, att ha en god kassagenerering samt att förbättra 
resultaten för våra joint ventures.  

Vi har en spännande utveckling framför oss. Framtiden 
kräver att vi är snabba, djärva och resultatfokuserade i allt vi 
gör. Jag är stolt och hedrad över att få leda Ericsson in i ett 
nytt decennium där vi utan tvekan kommer att bryta ny mark. Vi 
kommer att underlätta för såväl människor som enheter att dela 
information över hela världen.
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femårsöversikt
För definitioner av finansiella termer, se Ordlista, Finansiella begrepp och Valutakurser.

sek miljoner 2009 Förändring 2008 2007 2006   2005

resultaträkningsposter

Nettoomsättning 206 477 –1% 208 930 187 780 179 821 153 222

Rörelseresultat 5 918 –64% 16 252 30 646 35 828 33 084

Finansnetto 325 –67% 974 83 165 251

Årets resultat 4 127 –65% 11 667 22 135 26 436 24 460

ställning vid årets slut

Balansomslutning 269 809 –6% 285 684 245 117 214 940 209 336

Rörelsekapital 99 079 –1% 99 951 86 327 82 926 86 184

Sysselsatt kapital 181 680 – 182 439 168 456 142 447 133 332

Nettokassa 36 071 4% 34 651 24 312 40 728 50 645

Materiella anläggningstillgångar 9 606 –4% 9 995 9 304 7 881 6 966

eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 139 870 –1% 140 823 134 112 120 113 101 622

Minoritetsintressen i koncernföretag 1 157 –8% 1 261 940 782 850

Räntebärande skulder och ersättningar  
efter avslutad anställning 40 653 – 40 354 33 404 21 552 30 860

Andra uppgifter

Vinst per aktie hänförligt till moderbolagets  
aktieägare, SeK 1,15 –68% 3,54 6,87 8,27 7,67

Vinst per aktie hänförligt till moderbolagets   
aktieägare, efter utspädning, SeK  1,14 –68% 3,52 6,84 8,23 7,64

Utdelning per aktie, SeK 2,00 1) 8% 1,85 2,50 2,50  2,25

eget kapital hänförligt till moderbolagets  
aktieägare, per aktie, SeK 43,79 –1% 44,21 42,17 37,82 32,03

Antal utestående aktier (miljoner)

 – vid årets slut, före utspädning 3 194 – 3 185 3 180 3 176 3 173

 – i medeltal, före utspädning 3 190 – 3 183 3 178 3 174 3 169

 – i medeltal, efter utspädning 3 212 – 3 202 3 193 3 189 3 181

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 4 006 –3% 4 133 4 319 3 827 3 365

Avskrivningar och nedskrivningar på materiella  
anläggningstillgångar 3 502 13% 3 105 2 914 3 038 2 438

Investering/balansering av immateriella  
tillgångar 11 413 – 1 287 29 838 18 319 2 250

Avskrivningar och nedskrivningar på immateriella  
tillgångar 8 621 55% 5 568 5 459 4 479 3 364

Forsknings- och utvecklingskostnader 33 055 –2% 33 584 28 842 27 533 24 059

 – i procent av nettoomsättningen 16,0% – 16,1% 15,4% 15,3% 15,7%

Nyckeltal

Rörelsemarginal före joint ventures 6,5% – 8,0% 12,5% 16,7% 20,1%

Röreslemarginal 2,9% – 7,8% 16,3% 19,9% 21,6%

eBITDA marginal 8,7% – 11,9% 20,8% 24,1% 25,4%

Kassagenerering 117% – 92% 66% 57% 47%

Avkastning på eget kapital 2,6% – 8,2% 17,2% 23,7% 26,7%

Avkastning på sysselsatt kapital 4,3% – 11,3% 20,9% 27,4% 28,7%

Soliditet 52,3% – 49,7% 55,1% 56,2% 49,0%

Omsättningshastighet i sysselsatt kapital 1,1 – 1,2 1,2 1,3 1,2

Omsättningshastighet i lager, dagar 68 – 68 70 71 74

Omsättningshastighet i kundfordringar 2,9 – 3,1 3,4 3,9 4,1

Betalningsberedskap, SeK miljoner 88 960 5% 84 917 64 678 67 454 78 647

 – i procent av nettoomsättningen 43,1% – 40,6% 34,4% 37,5% 51,3%

statistiska uppgifter, årets slut

Antal anställda 82 493 5% 78 740 74 011 63 781 56 055

 – varav i Sverige 18 217 –10% 20 155 19 781 19 094 21 178

exportförsäljning från Sverige, SeK miljoner 94 829 –13% 109 254 102 486 98 694 93 879

1) 2009, styrelsens förslag. 
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När vi nu går in i år 2010 och ett nytt decennium kan vi se 
tillbaka på en fantastisk förvandling av telekombranschen under 
de senaste tio åren, inte minst genom sammansmältningen av 
telekom, IT och media. Denna utveckling och den explosions-
artade ökningen av internet-användning, såväl fast som mobil, 
har medfört en fantastisk tillväxt för mobilkommunikation, där 
antalet abonnenter har ökat från 700 miljoner år 2000 till över 
4,5 miljarder år 2009. Betydande sammanslagningar har skett, 
bland såväl operatörer som utrustningsleverantörer. 

Jag vill rikta mitt varmaste tack till Carl-Henric Svanberg 
för det enastående ledarskap han har bidragit med under sin 
tid inom koncernen. Den viktigaste faktorn bakom Ericssons 
framgångar under denna tid har varit Carl-Henric Svanbergs 
förmåga att se möjligheter i alla förändringar och att hantera 
svårigheter på ett proaktivt sätt.

Styrelsens arbete under 2009 har i hög grad varit inriktat 
på strategiska frågor. Ericssons strategi att dra nytta av sin 
ledande ställning och tekniska skicklighet genom att satsa på 
framtida tillväxtområden består.

Den viktigaste framtidsmöjligheten för såväl branschen som 
Ericsson är den ökande trafiken via mobilt bredband som drivs 
av internet och sociala media, och en övergång från att länka 
samman platser och personer till att länka samman enheter och 
applikationer. Kompetens inom systemintegration och applika-
tionslösningar kommer att bli allt viktigare för den här utveck-
lingen. Det är bolagets avsikt att bygga upp en stark ställning 
inom dessa områden som ett komplement till den redan 
ledande ställningen inom nätteknik och nätdrift.

Operatörernas och konsumenternas känslighet för det 
makroekonomiska läget är en viktig faktor som styrelsen nog-
grant följer. Under det andra halvåret 2009 påverkades Ericsson 
av den ekonomiska nedgången genom att många operatörer 
minskade sina nätinvesteringar. Nedgången uppvägdes till stor 
del av god försäljning under första halvåret och en ökad försälj-
ning av tjänster och multimedialösningar. Styrelsen har också 
hanterat omstruktureringsprogrammet för koncernen, förvärvet 
av delar av Nortel och den utökade närvaron i Silicon Valley för 
att stödja en snabbare övergång till helt IP-baserad teknik. Tack 
vare att vi lyckats vinna ett antal viktiga kontrakt och förvärvat 
delar av Nortels verksamhet har Ericsson nu blivit den största 
leverantören i Nordamerika av nätutrustning och service.

Ericssons joint ventures Sony Ericsson och ST-Ericsson på-
verkades i hög grad av nedgången på marknaden och kraftfulla 
åtgärder har vidtagits för att återställa lönsamheten.

Med detta sagt är jag övertygad om att Ericsson har en 
fortsatt stark ställning jämfört med konkurrenterna, med 

Brev från styrelsens 
ordförande 

Michael Treschow
Styrelsens ordförande

Bästa aktieägare,

stabila intäkter och marginaler och till och med växande 
marknadsandelar inom vissa områden. Bolaget har också en 
sund balansräkning och en stark kassa. Detta gör att Ericsson 
kan tillvarata de möjligheter som uppstår i det rådande 
marknadsläget.

Debatten kring ersättningar till ledande befattningshavare 
har ökat. En jämförelse med liknande globala företag visar 
att Ericsson har ett konservativt men ändå konkurrenskraftigt 
ersättningssystem som belönar prestation, och ser till att 
medarbetarnas långsiktiga intressen sammanfaller med 
aktieägarnas.Jag är säker på att dessa principer fortfarande är 
lämpliga och rimliga.

Inför framtiden vill jag välkomna vår nya koncernchef Hans 
Vestberg och önska honom lycka till i sin nya roll. Styrelsen och 
jag är övertygade om att Hans har de egenskaper som krävs 
för att leda Ericsson, och han och den nya ledningsgruppen har 
vårt fulla stöd. 

”Förändring” och ”utmaning” är nyckelord i dag. Om 
framgång kommer av att välkomna förändringar och proaktivt 
möta utmaningar blir de kommande åren verkligen spännande 
för Ericsson.

Jag uppskattar ert stöd under det gångna året.
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Denna förvaltningsberättelse baseras på Ericssons koncernredovisning, 

som har upprättats i enlighet med IFRS såsom de har antagits av EU. 

Tillämpningen av rimliga men subjektiva bedömningar, uppskattningar och 

antaganden av redovisningsmetoder och redovisningsprinciper påverkar 

redovisade värden för tillgångar och skulder samt för eventualtillgångar 

och förpliktelser på balansdagen, samt redovisade belopp avseende 

intäkter och kostnader under perioden. Med andra bedömningar, an-

taganden och uppskattningar skulle dessa värden kunna vara väsentligt 

annorlunda. Mer information finns i Not K2, Viktiga uppskattningar och 

bedömningar för redovisningsändamål (sid. 47).

Även kompletterande mått som inte är i enlighet med IFRS används för 

att tillföra relevant information utöver IFRS-resultaten. Syftet med detta är att 

förenkla analysen genom att visa Ericssons underliggande resultat. Dessa 

mått ska dock inte betraktas isolerade eller som ersättning för IFRS-måtten. 

En avstämning mellan icke-IFRS-mått och IFRS-resultat finns på sidan 14.

Denna rapport innehåller framtidsriktad information som kan komma 

att påverkas av risker och osäkerhetsfaktorer. Därför kan de faktiska 

resultaten skilja sig väsentligt från de som beskrivs eller antyds. Mer 

information finns under Framtidsriktad information (sid. 118) och 

Riskfaktorer (sid. 113).

Bolagets revisorer gör en översiktlig granskning av 

delårsrapporterna, reviderar årsredovisningen och rapporterar sina 

iakttagelser till styrelsen och dess revisionskommitté.

Ord som ”Ericsson”, ”koncernen” och, om det inte är uppenbart att 

annat åsyftas, även ”bolaget”, refererar alla till Telefonaktiebolaget LM 

Ericsson och dess dotterbolag. Om inget annat anges gäller siffror inom 

parentes föregående år (dvs 2008).
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2009 – EN SAMMANFATTNING

Nettoomsättning  
SEK 206,5 miljarder
Oförändrad omsättning trots ogynnsamt ekono-
miskt klimat tack vare datatrafik och tjänster

Rörelsemarginal  
12% Exklusive JV:n och  
omstruktureringskostnader
Bibehållen marginal tack vare kostnadsbesparingar

Kassaflöde  
SEK 24 miljarder
Lägre intäkter uppvägs av förbättrad effektivitet i 
rörelsekapitalet. Fortsatt stark nettokassa.

DEN SVAGA KONJUNKTUREN PÅVERKADE 
ANDRA HALVÅRET

BIBEHÅLLNA MARKNADSANDELAR I 
ALLA SEGMENT

KOSTNADSBESPARINGARNA GER RESULTAT –�
STABILA MARGINALER

STARK FINANSIELL STÄLLNING



Telekominfrastruktur och mobilapplikationer utgör grunden  

för digitala vårdlösningar som räddar liv.

M-health är en del av Millennium Villages Project och bidrar 

till att förbättra sjukvården för människor i avlägsna områden. 

Projektet har lett till en betydligt förbättrad hälsovård och 

stimulerar dessutom kommunikation, utveckling och handel. 

VÅRD VAR  
SOM HELST

FAKTORER SOM pÅVERKADE 
EFTERFRÅGAN 2009

Fem viktiga trender påverkade våra marknader och vår 
verksamhet 2009:

Snabbare tillväxt för mobil datatrafik  >
Datatrafiken på utvecklade marknader ökar betydligt vilket 
leder till försäljning av ytterligare nätkapacitet. 
Nätmodernisering och IP-teknik >  
Många operatörer har inlett övergången till helt IP-baserade 
kärnnät.
Teknikövergång – 2G/3G/4G >  
Under 2009 växte Ericssons 3G-försäljning förbi 2G, men 
nedgången inom GSM uppvägs ännu inte helt. Det första 
kommersiella LTE-nätet (Long-Term Evolution) lanserades.
Påverkan av det ekonomiska läget  >
Efterfrågan på telekominfrastruktur började minska i mitten 
av 2009, vilket påverkade försäljningen inom Networks – 
framför allt på vissa tillväxtmarknader där den allmänna 
konjunkturnedgången förstärktes av svaga valutor. 
Operatörerna fokuserar på effektivitet  >
Försäljningen av tjänster ökade, såväl för managed services 
som för konsulttjänster och systemintegration. Denna 
utveckling drivs framför allt av den ökade komplexitet i näten 
och operatörernas fokus på att minska kostnaderna.

Nordamerika
Under 2009 stärktes Ericssons ställning i Nordamerika 
betydligt. Bolaget vann flera viktiga kontrakt: LTE-kontrakt 
med Verizon och Metro PCS, det största managed services-
kontraktet någonsin med Sprint och dessutom utsågs 
Ericsson av AT&T till domänleverantör för produkter för fast 
access. Bolaget förvärvade också Nortels CDMA- och LTE-
verksamheter i Nordamerika. 

Tuffa tider för Ericssons joint ventures
Både Sony Ericsson och ST-Ericsson drabbades av den minskade 
efterfrågan på mobiltelefoner under 2009. Sony Ericssons situation 
försvårades av en föråldrad produktportfölj. Båda bolagen gick 
med förlust och har initierat omfattande kostnadsbesparingspro-
gram och är på god väg mot att åter redovisa vinst. Nya verkstäl-
lande direktörer och styrelseordföranden har utsetts i båda JV:na.

IKT och klimatet
Under 2009 stod klimatförändringarna på dagordningen i många 
länder. Under året talade Carl-Henric Svanberg inför FN om hur en 
väl genomtänkt användning av IKT-lösningar skulle kunna minska 
koldioxidutsläppen med 15–20 procent. IKT-branschen själv 
bidrar med mindre än 2 procent av världens koldioxidutsläpp.

Telekom är en tillväxtbransch på lång sikt
Inom koncernen är man övertygad om att det finns starka faktorer 
som driver tillväxten i branschen och som bör leda till fortsatt ökad 
efterfrågan. Tillväxten drivs av den kombinerade effekten av:

Ökningen av antalet abonnenter på tillväxtmarknader, som  >
stimuleras av tillgången till allt billigare mobiltelefoner.
Ökad täckning och längre samtalstid. >
Allt snabbare mobil bredbandskommunikation, som  >
förbättrar upplevelse och effektivitet för användarna.
Datatrafik som ökar med IP-baserat mobilt bredband, både  >
på utvecklade marknader, där bekvämligheten med mobil 
uppkoppling är viktig, och på tillväxtmarknader där fast 
bredband saknas.
Nya multimediaapplikationer och kommunikation mellan  >
olika typer av nya enheter.

Konkurrenssituation
Konkurrensen i branschen är fortsatt hård. De senaste årens konso-
lidering har lett till färre leverantörer, alla med breda produktportföljer. 
Ericsson har bibehållit eller ökat sina marknadsandelar under året.

Ericsson Årsredovisning 2009  |  FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11



VERKSAMHETSMÅL  
OcH RESuLTAT

Ericssons ambition är att vara den affärspartner kunderna 
helst väljer. Det yttersta målet är att skapa hållbart och 
långsiktigt mervärde. För att nå dessa mål är det viktigt att 
ha en försäljningstillväxt som överträffar marknaden, en 
branschledande rörelsemarginal och en stark kassagenerering. 

Som marknadsledare kombinerar Ericsson ledande kompetens 
inom teknik och tjänster för att utveckla förstklassiga lösningar 
som ger konkurrensfördelar. Mycket nöjda kunder och delaktiga 
och motiverade medarbetare är nyckelfaktorer för Ericssons 
framgång. Flera viktiga resultatindikatorer används varje år för 
att mäta det mervärde som skapas för aktieägarna, hur nöjda 
kunderna är och hur engagerade de anställda är.

Värdeskapande för våra aktieägare
Trots att marginalerna under 2009 blev lägre än de senaste 
årens stärkte bolaget sin marknadsställning inom strategiskt 
viktiga områden, t ex LTE/4G-teknik och kommersiella kontrakt, 
marknadsandelen i USA samt managed services. I kombination 
med en stark balansräkning, effektivare och smidigare proces-
ser efter den ambitiösa omstruktureringen och fortsatt goda 
kundrelationer gör detta att bolaget kan fortsätta att skapa mer-
värde även i makroekonomisk motvind. Aktiekursen steg under 
året och bolaget gav en utdelning. Totalavkastningen till ägarna 
för 2009 uppgick till 15 procent.

Ledningen använder flera olika mått för att följa upp 
koncernens resultat:

Försäljningstillväxt som överträffar marknadens  >
Ericssons försäljning för jämförbara enheter minskade med 
9 procent, justerat för valutaeffekter och kurssäkringar. Ef-
fekterna av den ekonomiska nedgången och den vikande 
efterfrågan på GSM-utrustning medförde att marknaden för 

VÄRdESKAPANdE NÖjdA KuNdER Och ENGAGERAdE MEdARBETARE

Nöjda kunder Engagerade medarbetare
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Kassaflöde

Tillväxt större än� 
marknaden

Branschledande 
marginal

Kassagenerering 
> 70%

GSM/WCDMA utrustning och tillhörande tjänster minskade 
med uppskattningsvis mer än 10 procent (i USD). Segment 
Networks försäljning för jämförbara enheter i oförändrade 
valutor minskade i takt med marknaden. Baserat på upp-
gifter från externa analysföretag och rapporterade resultat 
från Ericsson och dess huvudkonkurrenter anser bolaget att 
marknads-andelarna har bibehållits väl. Koncernen har vunnit 
flera genombrottskontrakt som bör möjliggöra en tillväxt som 
är snabbare än marknadens. Försäljningen inom Professional 
Services växte med 8 procent i lokala valutor. Försäljningen 
för jämförbara delar inom Multimedia ökade med 5 procent. 
Den totala marknadstillväxten i Multimedia är svårbedömd 
eftersom Multimedia-segmentet är mycket fragmenterat.
Branschens bästa rörelsemarginal >  
Rörelsemarginalen för koncernen, exklusive JV:n och 
omstruktureringskostnader, var 12 (11) procent, vilket 
fortfarande är högre än för de huvudkonkurrenter 
som är börsnoterade (baserat på på Ericssons och 
huvudkonkurrenternas rapporterade resultat för 2009).
Kassagenerering på över 70 procent >  
Kassagenereringen för 2009 var 117 (92) procent, vilket är 
ett resultat av en målmedveten fokusering på kassaflödet 
med en betydande minskning av omsättningstillgångarna. 

Kundtillfredsställelse och medarbetarnas delaktighet 
och inflytande
I vår årliga, oberoende kundundersökning ombads omkring 9 700 
medarbetare från 380 operatörer världen över att bedöma hur 
nöjda de är med Ericsson jämfört med bolagets viktigaste konkur-
renter. I 2009 års undersökning behöll Ericsson nivån ”excellence”.

Varje år genomförs även en oberoende enkät bland de 
anställda. År 2009 deltog 91 procent av Ericssons anställda 
i enkäten. Humankapitalindexet, som mäter medarbetarnas 
bidrag till att skapa mervärde för kunderna och till att uppnå 
bolagets affärsmål, ligger fortsatt på en hög nivå.
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Hållbara mobilnätslösningar förenklar  

nätdriften, sänker kostnaderna och  

minskar energiförbrukningen. 

Evo RAN är en framtidssäker lösning där 

operatörerna kan erbjuda GSM, WCDMA 

och LTE i ett enda nät och få största möjliga 

kapacitet med minsta möjliga miljöpåverkan.

VI TAR HAND 
OM NÄTEN
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VISION OcH STRATEGI
Ericssons vision om en kommunikationsintensiv värld börjar 
snabbt bli verklighet genom att telekom-, internet- och 
mediabranscherna smälter samman allt snabbare takt. 
Utveckling förväntas fortsätta: från dagens uppkoppling av 
ungefär 1,5 miljarder platser, till att länka samman mer än 
5 miljarder människor och 50 miljarder enheter. Ericsson 
förutspår att alla enheter som kan ha nytta av att vara anslutna 
också kommer att anslutas, framför allt via IP-baserad trådlös 
kommunikation. 

Mobilt bredband i täten av utvecklingen
Mobiltelefonins tillväxt under de senaste åren saknar 
motstycke. Nu följer ett lika snabbt växande utbud av mobila 
enheter och applikationer. Allt fler smartphones på marknaden 
och den ökande användningen av mobilt bredband är tidiga 
tecken på denna utveckling. Genom utbyggnad av näten, 
ökad överföringshastighet  och fler enheter med stora 
skärmar, användarvänliga gränssnitt och multimediafunktioner 
förbättras användarnas upplevelser och efterfrågan på mobila 
bredbandstjänster stimuleras. När det finns full täckning kan 
kommunikation mellan maskiner och andra enheter medföra att 
många befintliga tjänster kan förbättras, t ex tjänster för media, 
myndigheter, el-, värme- och vattenverk, industriautomatisering, 
banktjänster och transporter.

Socioekonomisk utveckling stimuleras
Ericssons roll är att stimulera människor, företag och samhälle 
genom innovationer, industriellt ledarskap och en långsiktig 
strävan  att uppnå sin vision om en kommunikationsintensiv 
värld. Samtidigt som livet blir enklare och mer produktivt 
för många människor stimulerar Ericsson också en socio-
ekonomisk utveckling och arbetet för en bättre miljö, vilket gör 
att bolagets vision kommer allt närmare ett förverkligande.

Att utnyttja konkurrensdynamiken
Ericssons strategi utformas efter konkurrensförhållandena och 
Ericssons ställning på telekom-marknaden vilket sammantaget 
ger följande tre strategiskt viktiga områden:

Ekonomiska skalfördelar och bredd är förutsättningar för  >
att uthålligt skapa mervärde. Produkternas design och 
funktionalitet styrs av branschstandarder, vilket gör det svårt 
för utrustningsleverantörer att skilja sig från mängden enbart 
med hjälp av produktfunktionalitet. Därför strävar Ericsson 
efter att kombinera sin ledande ställning inom teknik med en 
ledande ställning även inom tjänster. 
Utrustningsleverantörers förhandlingsposition bestäms  >
framför allt av deras installerade bas. Operatörerna letar 
inte bara efter de bästa produkterna. De vill dessutom 
ha långsiktiga, pålitliga affärspartners som kan leverera 
helhetslösningar som leder till lägre totala ägandekostnader, 
som minskar tiden det tar för produkter och tjänster att nå 
ut på marknaden och som ger dem tillgång till professionella 
tjänster och expertis i världsklass. 
Stora leverantörer av helhetslösningar med väl  >
etablerad lokal närvaro, uppbackade av globala 
resurser och dokumenterad leveransförmåga, har 
konkurrensfördelar. Bolagets mål är att kunna erbjuda 
fullständiga systemlösningar, med en bred men integrerad 
produktportfölj, i kombination med förstklassig teknisk 
kompetens inom t ex systemintegration.

Vägledande principer
Ericssons vägledande principer för att uppnå konkurrens-
fördelar inom dessa områden är bland andra följande:

goda och nära kundrelationer – högt kvalificerade  >
medarbetare i nära samarbete med kunden för att skapa 
effektiva lösningar
kontinuerliga processförbättringar och innovationer >
skalfördelar inom leveransflöden och tekniklösningar. >
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FINANSIELLT RESULTAT FRÅN VERKSAMHETEN
FÖRkoRTAd RESuLTATRÄkNING mEd AVSTÄmNING IFRS – IckE-IFRS mÅTT
    omstruktu- omstruktu-
 Icke-IFRS- Icke-IFRS- Procentuell  reringskost- reringskost- IFRS IFRS
(SEk miljarder) matt 2009 matt 2008 förändring nader 2009 nader 2008 2009 2008

Nettoomsättning 206,5 208,9 –1%   206,5 208,9

Kostnad sålda varor –132,1 –132,1 0% –4,2 –2,5 –136,3 –134,6

Bruttoresultat 74,4 76,8 –3% –4,2 –2,5 70,2 74,3

Bruttomarginal % 36,0% 36,8%    34,0% 35,5%

Rörelseomkostnader –52,9 –56,4 –6% –7,1 –4,2 –60,0 –60,6

Rörelseomkostnader i % av nettoomsättning 25,6% 27,0%    29,0% 29,0%

Övriga rörelseintäkter och rörelseomkostnader 3,1 3,0 4%   3,1 3,0

Rörelseresultat före andelar i resultat av JV:n och 
intresseföretag 24,6 23,4 5% –11,3 –6,7 13,3 16,7

Rörelsemarginal %, före andelar i resultat av JV:n 
och intresseföretag 11,9% 11,2%    6,5% 8,0%

Andelar i resultat av JV:n och intresseföretag –6,1 0,4  –1,3 –0,9 –7,4 –0,4

Rörelseresultat 18,5 23,9 –22% –12,6 –7,6 5,9 16,3

Rörelsemarginal % 9,0% 11,4%    2,9% 7,8%

Finansiella intäkter och kostnader, netto      0,3 1,0

Skatter      –2,1 –5,6

Årets resultat      4,1 11,7

Vinst per aktie (SEK), efter utspädning      1,14 3,52

ANdELEN TJÄNSTEFÖRSÄLJNING ÖkAR RÖRELSERESuLTAT och RÖRELSEmARGINAL
Exklusive andelar i resultat av JV:n och omstruktureringskostnader
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Resultatmått som inte är i överensstämmelse med IFRS används i resultaträkningen i syfte att komplettera IFRS-resultaten med 
ytterligare information. Bolaget har haft betydande omstruktureringskostnader under 2008 och 2009 med relativt liten effekt under 
2008, och dessa kostnader har därför haft en betydande påverkan på resultat och marginaler för både 2008 och 2009. Därför 
redovisas även resultatmått exklusive omstruktureringskostnader, vilket underlättar analys genom att visa Ericssons underliggande 
resultat. Dessa mått skall dock inte ses isolerade eller som substitut för IFRS-måtten. Mer information om omstruktureringsåtgärder 
och motsvarande kostnader finns i Not K5, Kostnader per kostnadsslag.

Bibehållen försäljning på en vikande marknad
Försäljningen under 2009 ökade under första halvåret men föll 
andra halvåret påverkad av den svaga konjunkturen. För helåret 
uppgick försäljningen till SEK 206,5 miljarder, en marginell 
minskning jämfört 2008. Försäljningen för jämförbara enheter var 
oförändrad, dvs exklusive SEK 2,7 miljarder från de förvärvade 

Nortel-verksamheterna i Nordamerika i fjärde kvartalet samt 2008 
års försäljning från de avyttrade verksamheterna för företags-
växlar och mobilplattformar, SEK 5.2 miljarder. Efter justering för 
valutakursförändringar och säkringsåtgärder minskade försälj-
ningen med 9 procent. Minskningen för Networks uppvägdes 
till stor del av ökningen för Professional Services och Multimedia. 



Konjunkturläget och en kärv kreditmarknad påverkade 
operatörernas investeringar, framför allt på vissa 
tillväxtmarknader. 

Efterfrågan varierade avsevärt mellan olika marknader. Bland 
Ericssons större marknader ökade försäljningen i USA, Kina, 
Storbritannien och Turkiet. I Australien, Indien och Japan var 
försäljningen stabil, medan den minskade i Brasilien, Indone-
sien, Italien, Pakistan och Spanien. Ericsson vann flera viktiga 
kontrakt under 2009: fyra för LTE, ett som domänleverantör till 
AT&T för fast access och ett service-kontrakt med Sprint i USA.

Stabil bruttomarginal exklusive omstrukturering
Bruttomarginalen minskade endast marginellt, eftersom effekter 
av prispress, en ökad andel tjänsteförsäljning och startkost-
nader för Sprint-kontraktet till stor del uppvägdes av sänkta 
kostnader och omstruktureringsåtgärder.

omkostnaderna exklusive omstruktureringskostna-
der minskade
Omkostnaderna minskade från 2008 genom omstrukturering 
och avyttring av mobilplattformsverksamheten. Bolaget fortsät-
ter att fokusera på innovationer. FoU-investeringarna minskade 
från 15 till 13 procent av nettoomsättningen 2009 på grund av 
kostnadsbesparingar och förbättrad effektivitet.

Rörelsemarginalen exklusive resultatandelar från 
JV:n och omstruktureringskostnader ökade något 
Omstrukturering och andra kostnadsbesparingar har sänkt 
breakeven-nivån. Multimedias rörelsemarginal ökade betydligt 
med en mer fokuserad affärsinriktning.

Resultatandelar från JV:n och intresseföretag sjönk 
med SEk 6,5 miljarder jämfört med föregående år
Både Sony Ericsson och ST-Ericsson påverkades negativt av 
den vikande mobiltelefonförsäljningen på grund av den eko-

  2009 2008 2007

Kostnader (miljarder SEK) 1) 27,0 30,9 28,8

I procent av nettoomsättningen 13,1% 14,8% 15,4%

Anställda inom FoU  
per den 31 december 2) 18 300 19 800 19 300

Patent 2) 25 000 24 000 23 000

1) Exklusive omstruktureringskostnader.
2) Antal anställda och patent är ungefärliga.

ANSTÄLLdA, EFTER kATEGoRIFou-PRoGRAm
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nomiska nedgången. Båda företagen har initierat omfattande 
omstruktureringsåtgärder och Sony Ericsson förbättrar produkt-
portföljen, med fokus på mobiltelefoner i mellanprisklassen och 
högre prisklasser. Båda joint ventures har ny ledning och är på 
god väg mot att åter redovisa vinst.

omstruktureringarna ökade och fortsätter 2010
I början av året startades ett program för att minska kostna-
derna med SEK 10 miljarder i årstakt, som en uppföljning av 
2008 års program där målet var SEK 6–7 miljarder. Under tredje 
kvartalet ökades besparingsmålet med ytterligare SEK 5–6 
miljarder med förväntade kostnader i samma storleksordning. 
Åtgärderna beräknas få full effekt andra halvåret 2010, förutsatt 
oförändrad verksamhetsomfattning. De totala omstrukturerings-
kostnaderna, SEK 11,3 (6,8) miljarder, avser åtgärder för att 
sänka tillverkningskostnaderna, minska antalet produktvarianter 
och plattformar, öka återanvändningen av mjukvara, konsoli-
dera FoU-aktiviteter och effektivisera administrativa processer. 
Detta resulterade i färre plattformar och lösningar och åtföljdes 
av nedskrivningar av balanserade utvecklingskostnader och 
förvärvade immateriella tillgångar för berörda produkter.

Vinst per aktie efter utspädning föll 68 procent
Vinst per aktie efter utspädning minskade från SEK 3,52 förra 
året till SEK 1,14 detta år, framför allt på grund av förlusterna 
inom JV:n och omstruktureringsprogrammet. 

Antalet anställda ökade med 3 750 netto 2009
Antalet anställda ökade till 82 500 (78 750), främst på grund 
av nya managed services-kontrakt. De ca 2 500 anställda från 
förvärvet av Nortels CDMA- och LTE-verksamheter inkluderas 
från och med 2010. Ökningen uppvägdes delvis av personal-
minskningar på grund av omstrukturering och överföringen av 
verksamheten inom mobilplattformar till ST-Ericsson. Bolagets 
samlade kompetens inriktas allt mer på service och mjukvara. 



FINANSIELL STÄLLNING
koNcERNENS BALANSRÄkNING (FÖRkoRTAd)
31 december, SEk miljarder    2009 2008   2009 2008

TILLGÅNGAR     EGET kAPITAL och SkuLdER

Långfristiga tillgångar; totalt   87,4 87,2 Eget kapital 141,0 142,1

 – varav immateriella tillgångar   48,2 48,2 Långfristiga skulder 43,3 39,5

 – varav materiella anläggningstillgångar  9,6 10,0  – varav ersättning efter avslutad anställning 8,5 9,9

 – varav finansiella tillgångar   15,3 14,1  – varav upplåning 30,0 24,9

 – varav uppskjutna skattefordringar   14,3 14,9  – varav övriga långfristiga skulder 4,8 4,7

Kortfristiga tillgångar; totalt   182,4 198,5 Kortfristiga skulder 85,5 104,1

 – varav lager   22,7 27,8  – varav avsättningar 12,0 14,0

 – varav kundfordringar   66,4 75,9  – varav kortfristig upplåning 2,1 5,5

 – varav övriga fordringar/finansiering   16,6 19,8  – varav leverantörsskulder 18,9 23,5

 – varav kortfristiga placeringar,      – varav övriga kortfristiga skulder 52,5 61,0 
    kassa och likvida medel   76,7 75,0 

Summa tillgångar   269,8 285,7 Summa eget kapital och skulder 1) 269,8 285,7

1) Varav räntebärande skulder och ersättning efter avslutad anställning SEK 40,7 miljarder (SEK 40,4 miljarder 2008).

Finansiella tillgångar ökade något
Bolagets finansiella tillgångar ökade något. Investeringen i 
ST-Ericsson motverkades delvis av det minskade värdet av 
investeringarna i JV:n på grund av deras redovisade förluster. 
Kundfinansieringen ökade inte, och uppskjutna skattefordringar 
minskade något genom utnyttjande av underskottsavdrag.

Stora minskningar i fordringar och lager
Stora framsteg gjordes under andra halvåret i arbetet med att uppnå 
en oförändrad genomsnittlig kredittid för kundfordringar (DSO) på 
106 dagar, samt en lageromsättningshastighet på 68 dagar. Målnivå-
erna har dock ännu inte uppnåtts och förbättringsarbetet fortsätter.

Fortsatt stark kassa om SEk 77 (75) miljarder
Tack vare ett starkt kassaflöde kunde likvida medel och kortfristiga 
placeringar bibehållas på en bra nivå. God likviditet är viktigt för att ha 
nödvändig flexibilitet för att kunna möta fluktuationer i försäljning och 
kassaflöde och för att kunna dra nytta av möjligheter på marknaden.

Under året lyckades bolaget, trots ett ogynnsamt konjunkturläge 
och med ett par strategiska investeringar, att bibehålla en sund 
kapitalstruktur och en god soliditet samt att avsevärt förbättra 
förfallostrukturen för lån. 

Immateriella tillgångar oförändrade – förvärv 
uppvägs av av- och nedskrivningar
Värdet på de immateriella tillgångarna vid Nortel-förvärvet uppgick 
till SEK 8,8 miljarder, vilket uppvägdes av av- och nedskrivningar. 
Nedskrivningar på förvärvade immateriella tillgångar på grund av 
omstrukturering uppgick till SEK 4,3 (0) miljarder under 2009. 

Anläggningstillgångarna minskade något 
Bolagets tillgångar utgörs främst av testutrustning för intern 
tillverkning, FoU och tjänster, inklusive nätdriftscentra. En stor 
del av tillverknings- och IT-verksamheten har outsourcats och 
merparten av lokalerna är hyrda. 
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Eget kapital minskade med SEk 1,1 miljard
Eget kapital minskade med SEK 1,1 miljard. Ökningarna från 
årets resultat, SEK 4,1 miljarder, och kapitaltillskottet på SEK 
0,7 miljard hänförlig till aktiesparplanen för anställda uppvägdes 
av utdelningen om SEK 6,3 miljarder. Den starka soliditeten 
bibehölls dock: 52 (50) procent.

Avkastning på eget kapital: 2,6 (8,2) procent
Nedgången i avkastning på eget kapital (ROE) berodde främst 
på förluster inom JV:n och omstruktureringskostnader.

Avkastning på sysselsatt kapital 4,3 (11,3) procent
Avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) sjönk till 4,3 procent. 
Exklusive omstruktureringskostnader skulle ROCE varit 11,2 
(15,5) procent.

Pensionsskulderna minskade med SEk 1,4 miljarder 
efter inbetalningar till pensionsstiftelsen
Ersättning efter avslutad anställning som ingår i förmånsbe-
stämda planer minskade till SEK 8,5 (9,9) miljarder 2009. En ök-
ning av pensionsskulderna med SEK 1,2 miljarder på grund av 
lägre räntenivåer uppvägdes mer än väl av det ökade värdet på 
förvaltningstillgångar (SEK 1,2 miljarder) samt en inbetalning till 
stiftelsen från Ericsson på SEK 2,1 miljarder. Fonderingsgraden 
(förvaltningstillgångarnas värde som procentandel av förmåns-
bestämda åtaganden) ökade till 76 (68) procent.

minskade avsättningar på grund av större 
utbetalningar
Det totala avsättningsbeloppet minskade till SEK 12,4 (14,4) 
miljarder vilket huvudsakligen berodde på större utbetalningar 
med SEK 4,7 miljarder än föregående år, varav SEK 2,5 
miljarder avsåg omstrukturering.

Leverantörsskulderna minskade med  
SEk 4,6 miljarder
Den genomsnittliga kredittiden från leverantörer förbättrades 
något från 55 till 57 dagar, närmare målet på minst 60 dagar. 
Detta trots att den makroekonomiska situationen innebar 
att vissa leverantörer behövde stödjas genom kortare 
betalningstider på en allt stramare kreditmarknad.

Förbättrad förfallostruktur för lån
Under året ökade bolagets upplåning med SEK 1,7 miljarder 
och förfallostrukturen för lånen förbättrades betydligt. Ett lån 
på USD 0,5 miljarder som förföll 2009 och ett lån på EUR 
0,5 miljarder med förfall 2010 ersattes med ett sjuårigt lån på 
USD 0,6 miljarder och ett fyraårigt lån på EUR 0,6 miljarder. 
Utöver upplåningen har bolaget också outnyttjade bindande 
kreditlöften om USD 2,0 miljarder som förfaller 2014.

kreditbetyg
Kreditbetyget förblev oförändrat under 2009, och är fortfarande 
”Solid Investment Grade”: Betyget hos Moody’s är Baa1 och 
hos Standard & Poor’s BBB+.

Lånegaranti för Sony Ericsson
Ericsson och SONY har på 50/50-basis ställt garantier för lån 
på EUR 350 miljoner för normala affärsändamål, efter-som likvi-
diteten behövde förstärkas på grund av Sony Ericssons svaga 
resultat och omstruktureringsprogrammet. Det garanterade 
beloppet kan inte anses betydande i förhållande till Ericssons 
finansiella ställning.

Poster utanför balansräkningen
Det finns för närvarande inga väsentliga poster utanför balansräk-
ningen som har eller rimligen skulle kunna förväntas ha effekt, nu 
eller senare, på bolagets ekonomiska ställning, intäkter eller kost-
nader, rörelseresultat, likviditet, investeringar eller kapitalresurser.

FÖRFALLoSTRukTuREN FÖR LÅN
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Kassaflöde från rörelsen  24,5 b Investeringsaktiviteter  –20,4 b
exkl. kortfristiga placeringar

Finansieringsaktiviteter  –1,7 b
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KASSAFLÖDE

Stabilt kassaflöde från rörelsen – SEk 24,5 miljarder
Årets resultat blev lägre men uppvägdes av att det innehåller 
poster som inte påverkar kassaflödet, t ex förluster i joint 
ventures, avskrivningar på immateriella tillgångar (framför 
allt på grund av omstrukturering), samt stora minskningar av 
rörelsekapitalet, vilket ledde till att kassaflödet från rörelsen blev 
ungefär detsamma som 2008.

kassaflöde från investeringar SEk –37,5 miljarder
De regelbundna, återkommande investeringsaktiviteterna ökade 
måttligt till SEK –4,9 miljarder.

Förvärv och avyttringar under året uppgick netto till  
SEK –18,1 miljarder, varav de största var bildandet av JV:t 
ST-Ericsson, minoritetsposten i LHS samt Nortels CDMA- och 
LTE-verksamheter. 

kASSAFLÖdE (FÖRkoRTAd)
JANuARI–dEcEmBER 
SEk miljarder    2009 2008

Årets resultat    4,1 11,7

Årets resultat med justeringar för icke likviditetspåverkande poster    21,0 26,0

Förändringar i rörelsens nettotillgångar    3,5 –2,0

Kassaflöde från rörelsen    24,5 24,0

Kassaflöde från investeringsverksamheter    –37,5 –8,5

 – varav investeringar, försäljning av materiella anläggningstillgångar, produktutveckling    –4,9 –4,1

 – varav förvärv/avyttringar, netto    –18,1 1,8

 – varav kortfristiga placeringar för likviditetsförvaltning och övriga investeringsaktiviteter   –14,5 –6,2

Kassaflöde före finansieringsverksamheter    –13,0 15,5

Kassaflöde från finansieringsverksamheter     –1,7 –7,2

Kassagenerering (Kassaflöde från rörelsen i procent av resultatet justerat för icke likviditetspåverkande poster)  117% 92%

Bruttokassa (Kassa och kortfristiga placeringar)    76,7 75,0

Nettokassa (Bruttokassa minus räntebärande skulder och pensionsavsättningar)    36,1 34,7

Kassaflödet avseende kortfristiga placeringar för 
likviditetsförvaltning och övriga investeringsaktiviteter var  
SEK –14,5 miljarder netto, huvudsakligen hänförligt till SEK  
–17.1 miljarder i ökade kortfristiga placeringar som en följd av 
det starka kassaflödet från rörelsen.

kassaflöde från finansiering SEk –1,7 miljarder
Utdelningen om SEK –6,3 miljarder uppvägdes delvis 
av en ökad upplåning om SEK 4,3 miljarder samt andra 
finansieringsaktiviteter om SEK 0,2 miljarder.

God kassagenerering på 117 (92) procent
Kassagenereringen uppgick till 117 (92) procent, vilket är 
betydligt över målnivån på 70 procent. Denna procentuella 
ökning var till stor del en följd av den avsevärda förbättringen av 
rörelsens nettotillgångar och ett lägre resultat efter justeringar 
för icke likviditetspåverkande poster.

FÖRÄNdRINGAR AV BRuTTokASSAN 2009
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Restriktioner för likvida medel
Likvida medel i vissa länder som har restriktioner för överföring 
av medel till moderbolaget i form av utdelning, lån eller förskott 
uppgick till SEK 8,9 (8,2) miljarder. 

Investeringar
De årliga investeringarna i anläggningstillgångar ligger normalt 
på omkring två procent av nettoomsättningen. Denna nivå 
är nödvändig för att underhålla och bevara den aktuella 
kapacitetsnivån, inklusive den kontinuerliga introduktionen 
av ny teknik och nya metoder. Investeringarna rör främst 
testutrustning inom FoU-enheter och nätdriftscentra samt 
produktions- och testutrustning för tillverkning och reparation.

Styrelsen granskar bolagets investeringsplaner och -förslag.

INVESTERINGAR 2005-2009

(miljarder SEK) 2009 2008 2007 2006 2005

Investeringar 4,0 4,1 4,3 3,8 3,4 

 – varav i Sverige 1.3 1.6 1.3 1.0 1.0 

i % av nettoomsättningen 1.9% 2.0% 2.3% 2.2% 2.2%

Investeringarna i förhållande till nettoomsättningen förväntas 
även i fortsättningen bli omkring två procent. Bolaget har 
tillräcklig kassa och kapacitet för kassagenerering för att 
finansiera förväntade investeringar, förvärven av Nortels 
GSM-verksamhet och Pride Spa samt inbetalningarna till den 
svenska pensionsstiftelsen utan extern upplåning. 
Vi anser att bolagets materiella anläggningstillgångar och 
de anläggningar som bolaget nu utnyttjar passar nuvarande 
behov på de flesta platser. Den 31 december 2009 hade inga 
väsentliga belopp avseende fastigheter, byggnader, maskiner 
eller utrustning ställts som säkerhet för utestående skulder.

Connected Home Gateway-mjukvara ger 

användarna fullständig frihet och tillgång till 

hemmets alla multimediaenheter, tjänster och 

media, oavsett var de befinner sig.

De kan använda sina mobilenheter för att 

kommunicera med hemdatorn, TV:n eller 

mediaspelaren och få tillgång till sitt eget 

mediabibliotek – när som helst och var  

som helst. 

BORTA- 
HEMMA 
ÄNDÅ



AffärsresultAt
Operatörernas investeringar i mobilt bredband ökar på grund av 
en tilltagande ökning av datatrafiken. Tillväxten inom bredband 
uppväger ännu inte nedgången inom GSM-försäljningen 
som förstärktes av det ekonomiska klimatet under 2009. 
Operatörernas investeringsmönster varierade mycket mellan 
olika regioner och länder. På många tillväxtmarknader blev 
operatörerna allt mer försiktiga, men på andra marknader, 
inklusive stora marknader som Kina och USA, var tillväxten 
god. Efterfrågan är fortsatt stark på tjänster som förbättrar 
kundernas effektivitet. 

Regional översikt

föRsäljniing peR Region och segment 2009
                      procentuell
  net- prof. multi-  föränd-
(seK miljarder) works services media total ring

Västeuropa  23,8 18,3 2,4 44,6 –14%

CEMA 1) 32,7 12,9 5,1 50,7 –4%

Asien/Oceanien 50,5  12,2 3,1 65,8 4%

Latinamerika 13,0 5,9 1,1 20,1 –13%

Nordamerika 17,1 6,7 1,6 25,4 41%

Totalt 137,1 56,1 13,3 206,5 –1%

Andel av totalsumman  66,4% 27,2% 6,4% 100% 

Procentuell förändring  –3% 15% 5% –1% 

1) Central- och Östeuropa, Mellanöstern och Afrika.

försäljningen i Västeuropa minskade med –6 (–2) procent för 
jämförbara enheter, med en försäljningstillväxt för professionel-
la tjänster och bredband som dock inte kompenserade en lägre 
GSM-försäljning. Den växande efterfrågan på mobilt bredband 
och professionella tjänster förväntas bestå, liksom nedgången 
för GSM. Den makroekonomiska utvecklingen medförde en 
svagare efterfrågan på ersättningstelefoner. Mobiltelefonan-
vändningen verkade emellertid inte påverkas och trafiken via 
mobilt bredband fortsatte att öka starkt.

i central- och östeuropa, mellanöstern och Afrika 
(cemA) minskade försäljningen med –4 (+9) procent, 
trots att nätutbyggnaden fortsätter på många marknader, 
eftersom den makroekonomiska utvecklingen har drabbat 
regionen förhållandevis hårt. I många länder i Central- och 
Östeuropa, Afrika och Mellanöstern är penetrationsnivån låg 
och konsumenternas efterfrågan är fortsatt stabil, även om 
vissa operatörer för tillfället inte kan eller vill investera i den 
utsträckning som krävs. Situationen liknar den vi ser på andra 
tillväxtmarknader, som Latinamerika och Asien och Oceanien. 

Asien och oceanien är fortfarande ericssons största region 
med en försäljningstillväxt på +4 (+16) procent, främst tack vare 
fortsatt god efterfrågan i Kina och Indien. Bolaget har en ledande 
position i Indien, där antalet abonnenter (för närvarande 496 mil-
joner) så småningom väntas överskrida en miljard. Auktionerna på 
3G-licenser i Indien har skjutits upp till 2010. Även om inhemska 
leverantörer har ökat sina marknadsandelar kraftigt i Kina har 
Ericsson behållit sin starka marknadsposition. Politisk oro och 
effekterna av den ekonomiska nedgången påverkade försäljningen 
negativt i vissa länder, t ex Indonesien, Pakistan och Bangladesh. 

försäljningen i latinamerika minskade med –13 (+25) 
procent på grund av minskad efterfrågan i hela regionen, 
jämfört med de senaste årens starka tillväxt. Efterfrågan på 
mobilt bredband fortsätter att utvecklas väl, men försenad 
licensiering av nya radiofrekvenser medför att operatörer väntar 
med att investera i ny teknik och nya applikationer.

försäljningen i nordamerika ökade med +41 (+34) 
procent, främst tack vare efterfrågan på mobilt bredband och 
professionella tjänster. Ett antal genombrottskontrakt för LTE, 
fast access och tjänster samt förvärvet av Nortels CDMA- och 
LTE-verksamheter medför att bolaget är väl positionerat för 
fortsatt tillväxt. Ericsson är nu den största leverantören av 
teknik och tjänster till operatörer i Nordamerika. 

marknadsandelarna har bibehållits väl och bolaget står fast 
vid ambitionen att växa snabbare än marknaden.

–14%

–4%
4%

–13%

41%

2009

25,4

44,6

50,7

65,8

20,1

Västeuropa  

Central- och Östeuropa, 
Mellanöstern och Afrika  

Asien och Oceanien 

Latinamerika 

Nordamerika

Ericsson blir den ledande leverantören 

i Nordamerika med en stark 

marknadsposition för framtida affärer.

Under 2009 stärkte Ericsson sin 

ställning i Nordamerika genom 

viktiga kontrakt med Verizon, 

Sprint, Metro-PCS och AT&T samt 

förvärvet av Nortels CDMA- och LTE-

verksamheter.

stArKAre  
ställNING I 
NOrDAMerIKA 
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föRsäljning peR Region 2009
Ericssons nettoomsättning (miljarder SEK) 
samt procentuell förändring



Networks försäljning 
seK 137,1 miljarder
– varav seK 23,1 miljarder i nätinstallation

> stabila marginaler trots lägre försäljning

>  ökande datatrafik driver backhaul- och  
ip-routerförsäljning 

11%
rörelsemarginal exkl.  

omstruktureringskostnader

–3%
försäljningstillväxt

området för omvandling och konvergens av kärnnätet, med den 
största installerade basen av helt IP-baserade nät som baseras 
på softswitch- och IMS-teknik (IP Multimedia System).

LTE-kärnnätet är helt IP-baserat. För att möta denna 
efterfrågan har Ericsson introducerat branschens mest 
omfattande Evolved Packet Core-portfölj som stöd för 
lanseringen av LTE-nätet. Portföljen baseras på Ericssons 
befintliga paketdataprodukter för kärnnät och ny funktionalitet 
kommer att lanseras genom mjukvaruuppgraderingar.

Den ökande datatrafiken via mobilt bredband fortsätter att 
skapa efterfrågan på backhaul-kapacitet i mobilnät. Ericsson 
har ett stort utbud av lösningar för att eliminera flaskhalsar 
i transportnätet. Under 2009 har backhaulnät installerats i 
Turkiet, Sverige, Kanada och USA. Försäljningen av lösningar 
för optisk transmission och mikrovågstransmission till fast- och 
mobilnätsoperatörer ökade i takt med marknaden. 

Inom fast access vann bolaget viktiga kontrakt avseende 
fiberanslutning (GPON) i Nord- och Sydamerika och i Kina. 

Operatörer börjar gå ifrån traditionella kretskopplade nät 
till helt IP-baserade nät (såväl fasta som mobila), vilket skapar 
affärsmöjligheter för Ericsson. Ericssons nya Silicon Valley-
etablering har skett för att driva utvecklingen av konvergens av 
IP-nät och mobilnät och för att hitta nya partners på marknaden 
för mobilt bredband. Bolaget är fortsatt optimistiskt när det 
gäller tillväxtmöjligheterna för helt IP-baserade nät med IP-
routing, IMS och transmission.

Tack vare förvärven av Nortels CDMA- och LTE-
verksamheter har bolagets affärsmöjligheter hos 
mobiloperatörerna i Nordamerika stärkts. Förvärvet innebär 
en avsevärd utvidgning av Ericssons möjligheter på den här 
marknaden, särskilt som operatörer i Nordamerika är tidigt 
ute med att implementera LTE-tekniken. Förvärvet innefattar 
också vissa patent och patentlicenser som rör CDMA och LTE. 
I framtiden förväntas relativt låga FoU-kostnader inom CDMA 
jämfört med annan teknik.

netWoRKs Andel AV 
totAl föRsäljning

netWoRKs föRsäljning 
peR Region
(SEK miljarder och procent)

Networks

Professional Services

Multimedia

66%

Västeuropa  

Central- och Östeuropa, 
Mellanöstern och Afrika  

Asien och Oceanien 

Latinamerika 

Nordamerika 

17%

24%

37%

12%

9%

2009

17,1 23,8

32,7

50,5

13

2009

SEK 137,1
miljarder
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Professional Services

Multimedia
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Mellanöstern och Afrika  

Asien och Oceanien 

Latinamerika 

Nordamerika 

17%

24%

37%

12%

9%

2009

17,1 23,8

32,7

50,5

13

2009

SEK 137,1
miljarder

networks
Operatörernas totala efterfrågan på utrustning och relaterade 
tjänster för GSM och WCDMA minskade med uppskattningsvis 
mer än 10 procent 2009. Samtidigt fortsatte konsumenternas 
efterfrågan att växa och det totala antalet mobilabonnemang steg 
till nästan 4,6 miljarder, och datatrafiken ökade allt snabbare. 

Networks försäljning minskade med –3 (+10) procent till 
SEK 137,1 (142,0) miljarder. Försäljningen för jämförbara 
enheter minskade med 5 procent, dvs exklusive SEK 2,7 
miljarder i försäljning från de förvärvade Nortel-verksamheterna. 
Efter justering för valutaeffekter och kurssäkringar minskade 
försäljningen i takt med marknaden. Minskad GSM-försäljning, 
framför allt på tillväxtmarknader, t ex Kina, bidrog till 
nedgången. Försäljningen inom WCDMA fortsatte att visa god 
tillväxt tack vare efterfrågan på mobilt bredband. 

Leveranserna av GSM nådde sin topp under 2008. Under 
2009 gick Ericssons WCDMA-försäljning om GSM-försäljningen 
för första gången. Ökningen av WCDMA uppväger dock ännu 
inte nedgången inom GSM. 

Mobilt bredband är fortfarande i fokus och allt fler nät 
uppgraderas. Smartphones, netbooks och notebooks ökar 
datatrafiken och intäkterna för operatörerna, vilket leder till 
ökad efterfrågan på nätutbyggnad och uppgraderingar.

Täckningen för WCDMA-nät är fortfarande mindre än hälften 
av GSM-nätens. I Kina delades 3G-licenser ut i början av 2009. 
Ericsson deltog i China Unicoms WCDMA-utrullning – världens 
hittills största och snabbaste. En annan viktig milstolpe var 
världens största uppgradering av ett mobilnät i bruk för 
Vodafone Essar i Indien. Som mest byttes en radiobasstation 
per minut. I Indien förväntas 3G-licenser delas ut under 2010.

Ericsson har vunnit viktiga kontrakt för den nya 
mobiltekniken LTE/4G med Verizon, Metro PCS, NTT DoCoMo 
och TeliaSonera. Det finns ett mycket starkt stöd för LTE i 
branschen och tekniken förväntas spela en viktig roll på många 
marknader med lämpliga frekvenser. Ericsson är ledande inom 
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pRofessionAl seRVices 
Andel AV totAl 
föRsäljning

pRofessionAl seRVices 
föRsäljning peR Region
(SEK miljarder och procent)

23%

Networks

Professional Services

Multimedia

27%

2009

Västeuropa  

Central- och Östeuropa, 
Mellanöstern och Afrika  

Asien och Oceanien 

Latinamerika 

Nordamerika 

33%

23%

22%

12%

11%

2009

6,7

18,3

12,9

12,2

5,9
SEK 56,1
miljarder

23%
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27%

2009
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Central- och Östeuropa, 
Mellanöstern och Afrika  

Asien och Oceanien 

Latinamerika 

Nordamerika 

33%

23%

22%

12%

11%

2009

6,7

18,3

12,9

12,2

5,9
SEK 56,1
miljarder

professional services 
Försäljningen inom Professional Services visade en fortsatt 
god tillväxt och ökade med 15 (14) procent till SEK 56,1 (49,0) 
miljarder. Mätt i lokala valutor uppgick tillväxten till 8 (13) 
procent. Försäljningen påverkades emellertid negativt av en 
minskad omfattningen av ett managed services-kontrakt och 
en något minskad försäljning av projektrelaterade tjänster till 
följd av nedgången inom nätförsäljningen. Managed services 
var en av de viktigaste faktorerna bakom försäljningstillväxten, 
med en tillväxt på 22 (17) procent till SEK 17,4 (14,3) miljarder, 
vilket var betydligt högre än marknadens tillväxt. Mer än 60 
procent av intäkterna för Professional Services är nu av stabil 
återkommande karaktär. 

I takt med att marknaden för professionella tjänster 
utvecklas skapas flera möjligheter till projektaffärer, men 
operatörerna eftersträvar också mer långsiktigt samarbete för 
att bli mer konkurrenskraftiga. I kombination med den växande 
marknaden för managed services bör detta kunna medföra en 
bibehållen hög andel återkommande affärer för Ericsson.

Ericsson har en klart ledande ställning inom managed 
services. Vid utgången av 2009 levererade bolaget driftstjänster 
för nät med över 370 (250) miljoner användare. Trots en högre 
andel managed services-försäljning från nya kontrakt med 
tillhörande projektstartskostnader låg rörelsemarginalen för 
Professional Services stabilt på 15 (16) procent. Detta beror på 
förbättrad effektivitet i leveransorganisationen.

Ericsson vann flera viktiga managed services-kontrakt 
under året, bland annat kontrakten med Sprint och Zain som 
är de första heltäckande kontrakten inom managed services i 
Nordamerika och Afrika – inte bara för Ericsson, utan för hela 
branschen. Förvärvet av Nortels CDMA- och LTE-verksamheter 
skapar möjligheter till synergieffekter i tjänsteverksamheten i 
Nordamerika.

Även konsulttjänster och systemintegration uppvisade 
lovande utveckling under året, framför allt inom revenue 
assurance och anpassning av supportsystem. Bland annat 
ingicks ett kontrakt för revenue assurance avseende flera 
länder med Mobilkom-koncernen i Österrike, och ett service 
assurance-kontrakt med Wataniya i Algeriet. Konsulttjänster 
avseende drift är också ett tillväxtområde där bolaget bland 
annat vann ett kontrakt med Claro i Guatemala (fasta nät och 
mobilnät).

Gemensamma utmaningar för operatörer idag är tillväxt, 
effektivitet i verksamheten och anpassning av nät till IP. I en 
värld där olika kommunikationstekniker konvergerar blir de 
allt mer komplicerade affärsmodellerna också en utmaning. 
Ericssons expertis och erfarenhet inom tjänsteområdet i 
kombination med tekniskt ledarskap och affärsförståelse 
gör att bolaget kan ta rollen som ”prime integrator”, dvs ta 
helhetsansvar för komplicerade ut- och ombyggnadsprojekt.

PrOfessIONAl  
serVICes fÖrsälJNING 
seK 56,1 miljarder

15%
rörelsemarginal exkl. omstruk-

tureringskostnader och justerat 
för försäljningen av tems 2009

15%
försäljningstillväxt

>  fortsatt god tillväxt 

>  flera strategiska tjänstekontrakt inklusive sprint
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mUltimediAs Andel AV 
totAl föRsäljning

9%
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Multimedia

6%

2009
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Mellanöstern och Afrika  
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Nordamerika 

18%

38%

23%

12%
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2009
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SEK 13,3 miljarder
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mUltimediAs 
föRsäljning peR Region
(SEK miljarder och procent)

multimedia
Multimedia-försäljningen ökade med 5 procent för jämförbara 
enheter. Revenue management påverkades negativt under 
det andra halvåret av minskad nätutbyggnad. Inom segmentet 
finns goda möjligheter till ökad försäljning till nätoperatörer 
och tjänsteleverantörer och bolaget är väl positionerat inför 
återhämtningen på marknaden. 

Rörelsemarginalen förbättrades till 8 (0) procent och 
EBITDA-marginalen fördubblades till 16 procent genom strikt 
kostnadskontroll och operativa fördelar med en mer koncentre-
rad affärsinriktning i och med avyttringen av verksamheterna för 
företagsväxlar och mobilplattformar med ökat fokus på TV-
lösningar, supportsystem och revenue management.

2009 var ett bra år inom området för TV-lösningar trots 
det hårdnande marknadsklimatet. Bolagets position på IPTV-
marknaden stärktes med flera vunna kontrakt för Ericssons 
branschledande IMS-integrerade middleware, inklusive 
möjligheter till fullständig systemintegration och leverans av 
totallösningar. Produktutbudet inom Video on Demand och 
Content Management utökades och bolaget lanserade nästa 
generations kodningsplattformar som skapar en ny nivå för 
prestanda inom komprimering. Som ett erkännande av vår 
ledande position på marknaden belönades Ericsson med tre 
viktiga priser vid IBC: Bästa IPTV-lösning, bästa lösning för 
innehållshantering samt bästa komprimeringslösning.

Allt fler operatörer moderniserar och omvandlar sina nät 
till att bli helt IP-baserade och allt fler tjänster läggs till, vilket 
gör det än viktigare med väl fungerande supportsystem. 
Ericssons supportsystem hjälper kunderna att hantera 
abonnenter, tillhandahålla tjänster och abonnemang, samla 
in användningsinformation, ta betalt för tjänster samt att 
göra affärer med partnerföretag i värdekedjan för tjänster. 
Marknadsnärvaron inom supportsystem ökade tack vare 
Ericssons starka marknadsposition inom Networks och 
Professional Services, framför allt vad gäller systemintegration, 

och den breda lösningsportföljen för revenue management och 
tjänsteleverans. Över 800 miljoner abonnemang har aktiverats 
genom Ericssons plattformar för tjänsteleverans, och 1 miljard 
abonnenter hanteras av Ericssons lösningar för revenue 
management. Ericssons Dynamic Discount Solution (DDS) är 
det första systemet för lönsamhetsbaserad abonnenthantering 
inom telekombranschen. Det lanserades under 2009 och 
används på flera marknader med hög tillväxt. 

Ericsson befäste sin ledande position inom betalnings-
lösningar för mobilkommunikation och var först med en global 
lösning för mobila betalningsfunktioner för applikationsbutiker 
via webben. En online-betalningstjänst lanserades och rönte 
stor framgång bland 60 operatörer på 15 marknader. Ericsson 
belönades med priset Best Transactions Provider Award – 
Mobile Entertainment 2009 och rankades högt i analysföretaget 
Forrester Waves rapport om meddelandetjänster.

Nätoperatörer och tjänsteleverantörer har möjligheter att 
höja värdet på sina konsumenttjänster genom att dra nytta 
av omvandlingen till helt IP-baserade nät. Ericssons lansering 
av de två IP-baserade applikationerna Rich Communication 
Suite och Business Communication Suite har rönt stor 
uppmärksamhet på marknaden. Applikationerna innebär att 
operatörer och tjänsteleverantörer kan erbjuda tjänster som 
är oberoende av telefonmodell och operativsystem. Ericsson 
befäste också sin ledande position inom positioneringstjänster 
genom flera nya kontrakt. Vidare har en tjänst för 
trafikinformation i realtid lanserats i Europa och Asien.

Bolaget arbetar framgångsrikt med att bygga upp en kraftfull 
portfölj med applikationslösningar som hjälper nätoperatörer 
och tjänsteleverantörer att öka sina intäkter och expandera 
till nya värdekedjor, bortom den traditionella spelplanen 
för telekomtjänster. Ericsson fortsätter att investera i nya 
multimediamöjligheter, vilket tillfälligt kan påverka lönsamheten. 
De flesta tidigare investeringar börjar nu ge resultat.

MultIMeDIAs försälj-
ning seK 13,3 miljarder
god utveckling inom tV och multimedia-brokering

>  ökat intresse bland operatörer för 

affärssupportsystem

8%
rörelsemarginal exkl.  

omstruktureringskostnader

5%
försäljningstillväxt
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joint ventures

sony ericsson
Totalmarknaden för mobiltelefoner minskade med omkring  
10 procent räknat i antal enheter. Det berodde huvudsakligen 
på vikande efterfrågan i mellan- och högprissegmenten. Dessa 
är viktiga för Sony Ericsson som har stora marknadsandelar 
där, och Sony Ericssons marknadsandel minskade från omkring 
7 procent till mindre än 5 procent.

Antalet levererade enheter minskade med 41 procent till 
57,1 (96,6) miljoner medan det genomsnittliga försäljningspri-
set steg med 3 procent till EUR 119 (116). Nettoomsättningen 
minskade med 40 procent från EUR 11,2 miljarder till 6,8 
miljarder. Bruttomarginalen blev betydligt lägre än föregående 
år men förbättrades under året, allt eftersom positiva effekter av 
kostnadsbesparingar och nya produkter slog igenom.

Resultatet före skatt, exklusive omstruktureringskostnader, 
blev en förlust på EUR 878 miljoner. Det förbättrades gradvis 
under året tack vare en högre bruttomarginal och lägre 
omkostnader. Ericssons andel av resultatet före skatt var  
SEK –5,7 miljarder. 

Under det andra halvåret arrangerades lån och kreditlöften 
om totalt EUR 455 miljoner för att stärka likviditeten. Moder-
bolagen ställde garantier för hälften var av EUR 350 miljoner av 
krediterna utan ömsesidigt ansvar. EUR 255 miljoner av krediter-
na har utnyttjats och EUR 200 miljoner är fortfarande outnyttjade. 
Vid årets slut uppgick nettokassan till EUR 620 miljoner.

De program som startades 2008 för att sänka de årliga rörel-
sekostnaderna med EUR 880 miljoner förväntas få full effekt un-
der andra halvåret 2010. Omstruktureringskostnaderna beräknas 
ligga väl inom de EUR 500 miljoner som aviserats tidigare.

Sir Howard Stringer (ordförande, VD och koncernchef för 
SONY) efterträdde Carl-Henric Svanberg som ordförande, och 
Bert Nordberg (vice VD och chef för Ericsson i Silicon Valley) 
efterträdde Dick Komiyama som VD och koncernchef.

st-ericsson
Proformaförsäljningen minskade med 25 procent från USD  
3,6 miljarder 2008 till 2,7 miljarder. Försäljningen ökade 
successivt under året, framför allt tack vare goda resultat i 
Asien. ST-Ericsson är fortsatt en ledande leverantör till fyra av 
världens fem största mobiltelefontillverkare. 

Den justerade rörelseförlusten för helåret uppgick till  
USD 440 miljoner, men resultatet förbättrades gradvis under 
året. Under det första kvartalet uppgick proformaförlusten till 
USD 149 miljoner. Förlusten för andra kvartalet uppgick till USD 
165 miljoner, för tredje kvartalet blev förlusten USD 77 miljoner 
och för det fjärde kvartalet blev förlusten USD 50 miljoner. Detta 
är ett resultat av en hård kontroll av produktkostnader och rörel-
seomkostnader samt positiva effekter av kostnadsbesparingar.

ST-Ericsson redovisar enligt US-GAAP. Ericssons andel av  
ST-Ericssons resultat före skatt, justerat enligt IFRS, uppgick 
till SEK –1,8 miljarder. IFRS-justeringarna avser huvudsakligen 
balansering av utvecklingskostnader för hårdvara.

Kostnadsbesparingsprogrammen går som planerat och 
målet är besparingar om USD 595 miljoner per år, varav USD 
250 miljoner hade uppnåtts vid slutet av 2009. Programmen 
förväntas uppnå full effekt under andra halvåret 2010.

Genom att kombinera de starkaste sidorna från 
moderbolagen STMicroelectronics och Ericsson har en ny 
produktplan skapats, med sikte på att bli marknadsledande. 
ST-Ericssons marknadsposition befästes ytterligare genom 
den ledande positionen på den snabbt växande kinesiska 
marknaden för TD-SCDMA-teknik, samt genom annonseringen 
av ett nära samarbete med Nokia för att leverera plattformar för 
nya smartphones.

Gilles Delfassy, en veteran inom branschen för trådlös 
mikroelektronik, efterträdde Alain Dutheil som VD och 
koncernchef efter den framgångsrika integreringen av detta 
joint venture. Hans Vestberg efterträdde Carl-Henric Svanberg 
som ordförande.
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JurIDIsKA OCh 
sKAtterelAterADe tVIster

Hösten 2007 var Ericsson svarande i tre mål där preliminär 
grupptalan har väckts vid United States District Court for 
the Southern District of New York. Talan gäller påstådda 
överträdelser av den amerikanska värdepapperslagstiftningen i 
samband med Ericssons vinstvarning i oktober 2007. I februari 
2008 slog domstolen ihop de tre målen till ett mål. I juni 2008 
begärde Ericsson att käromålet skulle ogillas. I december 
beviljade domstolen Ericssons begäran och avvisade målet. 
Tidigt i januari 2009 överklagade käranden domstolens beslut 
att avvisa målet. Den 8 oktober 2009 fastställde Second Circuit 
beslutet från District Court och avvisade målet. Detta innebär 
att det nu inte finns några pågående rättsliga förfaranden som 
rör Ericssons vinstvarning i oktober 2007.

I oktober 2005 lämnade Ericsson in ett klagomål till 
EU-kommissionen med en begäran om att kommissionen 
skulle utreda och stoppa USA-baserade Qualcomms 
konkurrensbegränsande agerande vid beviljandet av licenser för 
standardtäckande patent för 3G-mobilteknik. I november 2009 
drogs klagomålet tillbaka och utredningen lades ned.

Ericsson är tillsammans med de flesta andra bolag 
inom mobilkommunikationsbranschen svarande i två 
mål i USA där grupptalan har väckts och där kärandena 
hävdar att användning av mobiltelefoner kan skada hälsan. 
Målen behandlas för närvarande i den federala domstolen 
i Pennsylvania och i the Superior Court of the District of 
Columbia. I september 2008 ogillade den federala domstolen 
i Pennsylvania käromålet med hänvisning till att den federala 
lagstiftningen har företräde. Kärandena har överklagat detta 
beslut till Third Circuit Court of Appeals. District of Columbia-
målet är uppskjutet fram till dess överklagandet i ett relaterat 
mål har behandlats.

I april 2007 väckte det australiska bolaget QPSX 
Developments Pty Ltd. talan om patentintrång mot Ericsson 
m.fl. i USA, varvid man hävdade att Ericsson har gjort intrång 
i QPSXs patent rörande asynkron överföringsteknik (ATM). 
För tillfället har samtliga patentkrav avvisats som ogiltiga 
genom en granskning utförd av US Patent and Trademark 
Office i samband med ett omprövningsförfarande. QPSX 
har överklagat detta beslut. Den 27 augusti 2009 beviljade 
domstolen Ericssons begäran om att skjuta upp målet i väntan 
på resultatet av omprövningsförfarandet.

Svenska Skatteverket har underkänt avdrag avseende 
utbetalningar av försäljningskommission till försäljningsagenter 
i vissa länder via externa servicebolag. Merparten av dessa 
skatter har redan betalats. Beslutet avseende räkenskapsåret 
1999 har överklagats. I december 2006 dömde länsrätten i 
Stockholms län till skattemyndigheternas fördel. Kammarrätten 
i Stockholm fastställde länsrättens dom. Domen har överklagats 
till Regeringsrätten. 

För mer information om risker relaterade till tvister, se 
kapitlet Riskfaktorer.

VäseNtlIGA KONtrAKt
Väsentliga kontraktsenliga åtaganden sammanfattas i Not 
K33, Kontraktsenliga åtaganden. Åtagandena gäller främst 
hyreskontrakt av kontors- och fabrikslokaler, inköpskontrakt för 
outsourcad tillverkning, FoU- och IT-verksamhet samt inköp av 
komponenter för den tillverkning som sker inom bolaget.

Ericsson är part i vissa avtal med bestämmelser som kan 
få effekt, förändras eller upphöra att gälla om kontrollen över 
bolaget förändras till följd av ett offentligt uppköpserbjudande. 
Inga av de avtal som Ericsson för närvarande har skulle dock 
medföra några väsentliga konsekvenser för Ericsson till följd av 
en förändring av kontrollen över bolaget.

Ericssons lösningar kan spela en 

viktig roll i arbetet med att åstad-

komma en klimatsmart ekonomi. 

MIljövänliga kommunikationslös-

ningar kan hjälpa oss att hitta nya 

sätt att leva och arbeta, så att vi 

alla kan bidra till en ljusare framtid. 

strÅlANDe 

IDÉer
lYsANDe 
utsIKter
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BOlAGsstYrNING
I enlighet med den svenska koden för bolagsstyrning (”koden”) 
har en särskild Bolagsstyrningsrapport med ett avsnitt om 
intern kontroll upprättats. Bolaget har förbundit sig att där 
det är möjligt följa bästa praxis när det gäller bolagsstyrning 
på global nivå. I detta ingår att fortsätta att följa kodens 
bolagsstyrningsregler.

en etisk verksamhet
Ericssons affärsetiska kod sammanfattar koncernens 
grundläggande riktlinjer och direktiv för bolagets relationer 
internt, till dess intressenter och till andra. Vidare fastställs 
hur bolaget ska arbeta för att uppnå och vidmakthålla en hög 
etisk standard. Inga tillägg eller undantag har gjorts för någon 
styrelseledamot, andra högre befattningshavare eller någon 
annan medarbetare vad gäller Ericssons affärsetiska kod. 

styrelsen 2009/2010
Vid årsstämman den 22 april 2009 omvaldes Michael Treschow 
som styrelseordförande. Vidare omvaldes följande styrelseleda-
möter: Roxanne S. Austin, Sir Peter L. Bonfield, Börje Ekholm, 
Ulf J. Johansson, Sverker Martin-Löf, Nancy McKinstry,  
Anders Nyrén, Carl-Henric Svanberg och Marcus Wallenberg. 
Anna Guldstrand, Jan Hedlund och Karin Åberg utnämndes 
som fackliga representanter, med Monica Bergström,  
Pehr Claesson och Kristina Davidsson som suppleanter.

ledningen
Under 2009 utsågs Hans Vestberg till Carl-Henric Svanbergs 
efterträdare som verkställande direktör och koncernchef från 
och med 1 januari 2010. Den verkställande direktören och 
koncernchefen bistås av koncernens ledningsgrupp som 
förutom den verkställande direktören och koncernchefen 
består av koncernfunktionscheferna samt cheferna för 

affärsenheterna. Ett ledningssystem har införts för att se 
till att verksamheten leds på ett tillfredsställande sätt, 
så att de viktigaste intressenternas mål uppfylls inom 
fastställda ramar för risktagande. Systemet innehåller 
dessutom övervakningsfunktioner avseende intern kontroll 
och efterlevnad av gällande lagstiftning, noteringskrav och 
bolagsstyrningskoder. 

ersättningar
Arvoden till styrelsens ledamöter och ersättningar till 
ledande befattningshavare samt 2009 års riktlinjer för 
ersättningar till ledande befattningshavare redovisas i Noter 
till koncernredovisningen – Not K29, ”Information angående 
styrelseledamöter, ledande befattningshavare och anställda”. 

Per den 31 december 2009 fanns inga utestående lån eller 
garantier utfärdade eller övertagna av Ericsson till förmån för 
någon styrelseledamot eller någon i högsta ledningen.

All relevant information om ersättningar finns i kapitlet 
Rapport om ersättningar.

styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till 
ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår nedanstående riktlinjer för ersättning och 
andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare för tiden 
fram till årsstämman 2011. I jämförelse med de riktlinjer som 
antogs av årsstämman 2009 har dessa riktlinjer omstrukturerats 
och omformulerats för att bättre tydliggöra de grundläggande 
principerna för ersättning inom Ericsson-koncernen. 

Detaljerad information om hur vi lever upp till våra princi-
per och riktlinjer, inklusive information om tidigare beslutade 
långsiktiga rörliga ersättningar vilka ännu inte har förfallit till 
betalning, återfinns i Rapport om ersättningar och i Not K29, 
”Information angående styrelsemedlemmar, ledande befatt-
ningshavare och anställda” i årsredovisningen för 2009.

Med Ericssons VDSL2-baserade bredbandsteknik 

kan operatörerna utnyttja sin befintliga infrastruktur 

maximalt genom att använda kopparledningar den 

sista kilometern i fiberaccessinstallationer. 

Resultatet blir att fler konsumenter kan använda 

riktiga bredbandstjänster som HDTV och Video on 

Demand i sina hem.

NÅGOt GAMMAlt 
NÅGOt NYtt
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ersättningspolicy 2010
Ersättning inom Ericsson är baserad på principerna om 
prestation, konkurrenskraft och skälighet. Dessa principer  
och god svensk praxis är vägledande för vår policy vilken 
syftar till att:

Attrahera och behålla högt kompetenta, presterande och  >
motiverade medarbetare som har den förmåga, erfarenhet 
och kunskap som krävs för att förverkliga Ericssons strategi.
Uppmuntra beteende som är förenligt med Ericssons  >
företagskultur och grundläggande värderingar om 
professionalism, ömsesidig respekt och uthållighet.
·Säkerställa att alla ersättningar är skäliga – den totala  >
ersättningen ska ligga på en rimlig men inte för hög nivå.
Åstadkomma en fungerande kombination av fast och rörlig  >
ersättning samt förmåner som återspeglar bolagets principer 
och är konkurrenskraftiga på varje marknad där Ericsson 
konkurrerar om kompetens.
Uppmuntra rörlig ersättning, vilken i första hand inriktar  >
medarbetarna på tydliga och relevanta mål, för det andra, 
förstärker prestation och för det tredje möjliggör flexibla 
ersättningskostnader.
Säkerställa att alla rörliga ersättningsplaner har definierade  >
maximala tilldelnings- och utfallsgränser.
Uppmuntra alla medarbetare till varaktigt goda prestationer  >
och till att bygga upp eget aktieinnehav i Ericsson, så att 
medarbetarnas och aktieägarnas intressen sammanfaller.
Tydligt informera såväl medarbetare som aktieägare om  >
hur ersättningsprinciper och ersättningspolicyn omsätts i 
praktiken.

ledande befattningshavare
Den totala ersättningen till koncernledningen, inklusive 
verkställande direktören och koncernchefen, består av fast 
lön, kort- och långsiktig rörlig ersättning, pension och andra 
förmåner. Vidare gäller följande riktlinjer för koncernledningen:

Rörlig ersättning utgår enligt kontant- och  >
aktiebaserade program som utfaller i enlighet med 
konkreta verksamhetsmål med utgångspunkt från den 
långsiktiga affärsplanen som godkänts av styrelsen. 
Målen kan inkludera finansiella mål, antingen på 
koncern- eller enhetsnivå, operativa mål samt mål för 
medarbetarmotivation och kundnöjdhet. 
Med nuvarande sammansättning av koncernledningen kan  >
bolagets kostnad för koncernledningens rörliga ersättningar 
för 2010, vid oförändrad aktiekurs, uppgå till 0–140 procent 
av totalkostnaden för fasta löner, allt exklusive sociala 
kostnader.
Alla förmåner, inklusive pensionsförmåner, följer  >
konkurrenskraftig praxis i respektive hemland med 
beaktande av den totala ersättningen. Pensionsåldern ligger 
normalt inom intervallet 60–65 år. 
I undantagsfall kan andra överenskommelser träffas när  >
det bedöms vara nödvändigt. Sådana överenskommelser 
ska vara tidsbegränsade och inte överstiga 36 månader 
eller ett belopp som är dubbelt så högt som den ersättning 
som den berörda personen skulle ha fått utan någon 
överenskommelse.
Den ömsesidiga uppsägningstiden är maximalt sex  >
månader. Vid uppsägning från företagets sida utbetalas 
ett avgångsvederlag som uppgår till högst 18 månaders 
fast lön. Med uppsägning från företagets sida jämställs 
uppsägning från den anställde på grund av väsentliga 
strukturella förändringar eller andra händelser som 
på ett avgörande sätt påverkar arbetsinnehållet eller 
förutsättningarna för dennes befattning.

Operatörsneutrala stadsnät ger invånarna tillgång till 

de mest avancerade tjänsterna och bidrar till en hållbar 

tillväxt. Ericssons lösning innebär att invånarna kan välja 

enskilda tjänster via höghastighetsbredband, t ex IP-

baserad HDTV och Video on Demand från valfri leverantör, 

samtidigt som staden får en högkvalitativ infrastruktur 

som bidrar till att attrahera och hålla kvar företag och 

affärsverksamhet i regionen.

stADsNät – eN 
frAMGÅNGsfAKtOr
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HållbarHet ocH 
ansvarsfullt företagande

Bolaget har höga interna krav och strikta regler när det gäller 
sociala frågor, miljöfrågor och affärsetik, vilket hjälper till att 
hantera risker och skapa mervärde. Engagemanget i dessa 
frågor genererar positiva effekter av verksamheten vilket gynnar 
samhället.

Ericssons inställning när det gäller hållbarhet och 
samhällsansvar (Corporate Responsibility) är integrerad i 
bolagets verksamhet och i relationerna med dess intressenter. 
Styrelsen tar hänsyn till dessa frågor i sina beslut och genom 
koncernomfattande riktlinjer och direktiv säkerställs en enhetlig 
hållning inom hela den globala verksamheten. 

Ericsson publicerar varje år en särskild rapport om hållbarhet 
och samhällsansvar med ytterligare information om dessa frågor.

Minimera riskerna

Ansvarsfullt företagande
Ericsson stöder FN:s Global Compact och dess tio principer 
om mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, åtgärder 
för att förebygga korruption och skydda miljön. Ericssons 
ledningssystem (EGMS) innefattar riktlinjer och direktiv 
om ansvarsfullt företagande, motverkande av korruption 
och miljöskydd, bland annat koderna för affärsetik och 
uppförande. EGMS kompletteras med utbildning, seminarier 
och uppföljning, inklusive en övergripande extern utvärdering. 
Områden som rör ansvarsfullt företagande utgör omkring 20 
procent av de områden som granskas i denna utvärdering.

Försörjningskedjan
Leverantörer måste följa Ericssons uppförandekod och 
miljökrav. Bolaget genomför regelbundet revisioner och 

samarbetar med leverantörerna för att uppnå mätbara och 
kontinuerliga förbättringar. Baserat på en riskbedömning 
prioriteras nätinstallation, tillverkning av master och logistik. 
Resultat av revisioner följs upp för att se till att bestående 
förbättringar genomförs. Ett ofta förekommande resultat är att 
många leverantörer har otillräckliga rutiner för att säkerställa 
efterlevnad av uppförandekoden i sin försörjningskedja.

Design for Environment
Genom kontroller säkerställs efterlevnaden av olika 
miljöbestämmelser, t ex EU:s förordning om registrering, 
utvärdering, godkännande och begränsning av kemiska ämnen 
(REACH). Ericssons lista över förbjudna och begränsade ämnen 
uppdaterades 2009. Bolaget har hittills producerat över 10 
miljoner kretskortsenheter med blyfria lödningar som är lika 
tillförlitliga som kretskort med blylödningar.

Produktåtertagande
Ericssons program för Ecology Management och återtagande 
är ett globalt initiativ för att ta ansvar för produkterna i slutet av 
livscykeln. Nära 100 procent av all utrangerad utrustning åter-
vinns, alltså avsevärt mer än de 75 procent som anges i EU:s 
direktiv om elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE). Under 2009 
samlades mer än 5 300 ton utrustning in.

Radiovågor och hälsa
Ericsson ger offentlig information om radiovågor och hälsa och 
stöder oberoende forskning inom detta område. Ericsson är för 
närvarande medfinansiär i mer än 40 projekt som rör elektromag-
netiska fält, radiovågor och hälsa. Bolaget har gett stöd till mer 
än 90 studier sedan 1996. Oberoende expertgrupper och hälso-
myndigheter, t ex Världshälsoorganisationen, har gått igenom de 
samlade forskningsresultaten och genomgående kommit fram till 
att de sammantaget inte visar att exponering för radiovågor från 
mobiltelefoner eller radiobasstationer har någon effekt på hälsan.

Mobil överföring av väderinformation skulle kunna  

rädda liv i Afrika.

Inom initiativet ”Weather Info for All” planeras installation 

av 5 000 automatiska väderstationer på mobilsiter 

över hela Afrika. Initiativet är ett samarbete mellan 

Global Humanitarian Forum, World Meteorological 

Organization, Ericsson och Zain, och kommer att 

innebära förbättrade väderprognoser för de människor 

som lever med klimatförändringarna i sin vardag. 

sÄKrare 
Prognoser
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Skapa mervärde

Miljön som affärsmöjlighet
IKT (informations- och kommunikationsteknik) står för cirka 
två procent av de globala koldioxidutsläppen, men medför 
möjligheter att avsevärt motverka de återstående 98 procenten 
från andra branscher. Ericsson arbetar aktivt för att minska 
bolagets egna koldioxidutsläpp. 2008 formulerades som mål att 
minska alla utsläpp som är relaterade till sålda produkter med 
40 procent på fem år. Detta kräver åtgärder såväl inom vår egen 
verksamhet som för produkternas miljöpåverkan under hela 
deras livscykel. Under 2009 minskade Ericsson utsläppen med 
mer än det årliga 10-procentsmålet genom följande åtgärder:

Direkta utsläpp från egen verksamhet: –20 procent  >
Åtgärder genomfördes för minskad produktvikt, ökad 
andel ytfrakt (till 60 procent) och färre affärsresor (omkring 
10 procent globalt). Med dessa åtgärder minskades 
koldioxidutsläppen med 200 000 ton.
Indirekta utsläpp från användning av produkter: –15 procent  >
Energiförbrukningen för sålda produkter har minskats, med 
minskade koldioxidutsläpp med 3,5 miljoner ton under 
produkternas livslängd som följd. 

En annan del av Ericssons hållbarhetsstrategi är att 
fokusera på hur bredband kan användas för att minska 
de globala koldioxidutsläppen. Under 2009 fokuserade 
Ericsson på hållbara stadslösningar och samarbetade med 
Världsnaturfonden i Sverige för att granska hur IKT kan bidra 
till en mer klimatsmart ekonomi. Resultatet av detta samarbete 
blev ett antal rekommendationer till beslutsfattare.

Sony Ericsson lanserade Greenheart, en telefon av återvunnen 
plast, med inbyggd handbok, energieffektiv display och 
vattenbaserade färger, vilket medför 15 procent lägre totala 
koldioxidutsläpp jämfört med traditionella telefoner.

Millenniemålens uppfyllande
Tillgång till mobilkommunikation främjar ekonomisk tillväxt, 
vitalt för miljarder av människor längst ned i den ekonomiska 
pyramiden – på framtidens marknader. Ericsson använder sin 
teknik och kompetens för att stödja FN:s millenniemål att utrota 
extrem fattigdom, och att engagera kunderna är en del av stra-
tegin för att uppnå dessa mål. 

Under 2009 genomfördes en projektuppföljning i samarbete 
med Columbia University, som visade att tillgången till mobil 
kommunikation i Millennium Villages-samhällena är en viktig 
faktor för att nå millenniemålen. Studien visade även att mo-
bilapplikationer är väl lämpade för att samla in information och 
övervaka viktiga områden som hälsa, utbildning och säkerhet 
samt utveckling av småföretag.

Ericsson Response
Ericsson Response, ett globalt initiativ baserat på frivillig med-
verkan av anställda, stöder katastrofinsatser genom att snabbt 
upprätta kommunikation och skicka ut telekomexperter. Detta 
sker i samverkan med FN:s kontor för samordning av humanitä-
ra frågor (OCHA), FN:s livsmedelsprogram (WFP) och Interna-
tionella federationen Röda Korset och Röda Halvmånen (IFRC). 

Under 2009 gav Ericsson Response stöd vid insatser 
för barn i södra Sudan och vid översvämningar i Panama 
samt fortsatte stödet till FN:s etablering i Centralafrikanska 
republiken och i Demokratiska Republiken Kongo.

Erkännanden av bolagets arbete
Millennium Villages-projektet belönades med Global Telecoms 
Business Innovation Award. Ericsson i Kina utnämndes till 
”China Green Benchmark Company” för andra året i rad. 
Ericsson utsågs till ”Green Pioneer” vid Korea-EU Industrial 
Cooperation Day. I Brand Emissions Leaders-undersökningen i 
Storbritannien blev Ericsson ett av de ledande varumärkena när 
det gäller att minska bolagets koldioxidutsläpp. 

ERICSSONS KOLDIOXIDAVTRyCK 2009  
(INKL. PRODUKTERNAS HELA LIVSCyKEL)

KOLINTENSITET 2009
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Bolagets mål godkänns av styrelsen
Riskbedömningen gås igenom     
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Kvartalsvis uppföljning av risker

Mål för alla enheter sätts för det följande kalenderåret 
Relaterade risker identifieras och hanteras     

Koncernledningen ger riktlinjer för strategiarbetet
     En kvantitativ och kvalitativ situationsanalys tas fram

      Strategier och handlingsplaner utarbetas av
   affärsenheter och koncernfunktioner. 
Strategiska risker identifieras och hanteras

Global strategikonferens för koncernens högre chefer

Koncernstrategier 
  (med fem års tidshorisont) utarbetas

risKHantering
Ericssons styrelse deltar aktivt i koncernens riskhantering. Som 
en del av den årliga strategiprocessen diskuteras risker rela-
terade till långsiktiga mål och strategier godkänns formellt av 
styrelsen. Risker som rör bolagets årliga mål granskas också av 
styrelsen och följs därefter upp kontinuerligt under året. 

Hanteringen av operativa risker är en integrerad del av 
Ericsson Group Management System för att säkerställa 
en effektiv och avbrottsfri verksamhet samt efterlevnad av 
lagar och regler samt krav avseende bolagsstyrning. Vissa 
transaktionsrisker kräver särskilt godkännande av styrelsen, 
däribland väsentliga förvärv, ersättningar till ledande 
befattningshavare, upplåning eller kundfinansiering som går 
utöver fastställda gränser.

Mer information om risker med anknytning till Ericssons 
verksamhet finns i kapitlet Riskfaktorer.

Strategiska och taktiska risker 
Under den årliga strategi- och målformuleringsprocessen 
sätts mål för de kommande fem åren, risker och möjligheter 
analyseras och strategier utformas för att uppnå målen. För att 
se till att åtgärder vidtas för att förverkliga strategierna fastställs 
fokusområden som beaktas i målformuleringen och planeringen 
för det kommande året. 

Under 2009 analyserades konjunkturnedgången 2008–2009 
och dess följder för verksamheten vid utarbetandet av strate-
gier och formulering av kortfrisitga mål. Inför utformningen av 
långsiktiga mål analyserades väsentliga bransch- och mark-
nadsfundamenta, och risker och möjligheter utvärderades. På 
kortare sikt betonades att fokus även i fortsättningen ska ligga 
på kostnadskontroll och en stark likviditet, eftersom det har 
blivit svårare att förutse kundefterfrågan. 

Risker och möjligheter identifierades och analyserades i 
balanserade styrkort med följande perspektiv:

Finansiellt perspektiv
Ökad försäljning: lägre 2G-investeringar uppvägs ännu  >
inte helt av ökningar inom 3G och LTE/4G, som drivs av 
datatrafiken i mobila bredbandsnät. Ericsson ska fokusera 
på konvergerade lösningar, IMS, multistandard-radio 
och tjänster samt möjligheter inom transmission och 
vidareutvecklad EDGE-teknik. 
Marginalförbättring: genom konsolidering av plattformar,  >
återanvändning av mjukvara, färre siter och att snabbt ef-
fektivisera ny managed services-verksamhet och integrera 
förvärvade Nortel-verksamheter.
Kassaflöde: fortsatt fokus på att förbättra rörelsekapitalet.  >
En stark kassa är viktigt – det ger flexibilitet för att agera när 
möjligheter dyker upp på marknaden. 
JV:n: fortsatt samarbete med JV:na och Ericssons medägare  >
för att få dem lönsamma igen så snart som möjligt.

Kundperspektiv
Sammansmältningen av telekom-, datakom- och  >
mediabranscherna leder till nya former av konkurrens 
och nya kunder. Ericsson fokuserar på konkurrenskraftiga 
erbjudanden inom mobilt bredband, konvergerade 
kärnnätslösningar, nätdriftsystem och systemintegration. 
Konkurrenssituationen förändras ständigt genom att  >
konsolideringen bland kunder och leverantörer fortsätter. 
Fortsatta investeringar i FoU för att åstadkomma 
högkvalitativa, kostnadseffektiva och framtidssäkra 
lösningar är avgörande. Goda och nära kundrelationer för 
nätplanering och migration är nyckeln till gott partnerskap.
Ericssons installerade bas är en viktig tillgång för försäljning av  >
uppgraderingar, lösningar för konvergerade nät och systemin-
tegration. I och med tillskottet av Nortels amerikanska kund-
bas skapas ytterligare affärsmöjligheter inom CDMA och LTE.
Vi ska fortsätta att kontinuerligt följa upp kvaliteten på levere- >
rade produkter och tjänster för att säkerställa nöjda kunder.

TIDSCyKEL FÖR STRATEGI- OCH MÅLSÄTTNINGSARBETE INKL. RISKHANTERING
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tv utan 
tvång

Marknadsperspektiv
En fortsatt hårda konkurrens på marknaden möter vi med  >
kostnadsbesparingar, högkvalitativa helhetslösningar och 
fortsatt ledarskap inom FoU och tjänster.
Bolagets ledande ställning på marknaden säkerställs genom  >
snabb teknisk utveckling och genom etablering av Ericsson 
som en nyckelaktör inom omvandling av nät – IP, mobilt 
bredband, multimedia och konsulttjänster. 
Efterfrågan på backhaul-kapacitet drivs av den ökande  >
datatrafiken. Ericsson tar vara på denna möjlighet genom sin 
ledande ställning inom mikrovågstransmission. 
Bolaget drar också nytta av den bredare produktportfölj som  >
de senaste förvärven har medfört, marknadsför OneVoice 
och IMS för LTE-nät och fortsätter med det kraftfulla Design 
for Environment-programmet för att sänka operatörernas 
ägandekostnader och verka för positiva miljöeffekter.
Bolaget kan dra fördel av en betydligt större installerad bas i  >
USA och närvaron i Silicon Valley. 
JV:na behöver slutföra omstruktureringsprogrammen och  >
även hantera flera nya operativsystem och aktörer på 
marknaden, t ex Google/Android. Fokus för Sony Ericssons 
produktportfölj ska förskjutas mer mot högprissegmentet.

Effektivitets- och personalperspektiv
För att värna marginalerna har omstruktureringsåtgärder och  >
andra aktiviteter definierats, inklusive industrialisering av 
managed services. 
Inom FoU ligger fokus fortsatt på kortare ledtider för  >
utveckling av produkter och lösningar. 
Genom att kortare ledtider även för leverans av hårdvara och  >
mjukvara kan vi förbättra flexibilitet och leveranstider.
Bolaget måste säkerställa att det har bästa möjliga kompe- >
tens inom viktiga teknikområden och systemintegration. 
Ersättningar och personalinflytande är viktiga för att bolaget  >
ska förbli en konkurrenskraftig och attraktiv arbetsgivare.

En interaktiv TV-plattform stöder 

avancerade tjänster som Video/

Music on Demand. 

Tittarna bestämmer själva när de 

vill bli underhållna och kan se sina 

favoritprogram när som helst. 
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Operativa och finansiella risker
Operativa risker ägs och hanteras av de operativa enheterna. 
Riskhanteringen är integrerad i bolagets processer i olika typer 
av kontroller, t ex beslutsspärrar vid olika milstolpar i projekt 
eller krav på godkännande av vissa transaktioner. Vissa typer av 
processöverskridande risker, t.ex. informationssäkerhets- och 
IT-risker, risker som rör bolagets samhällsansvar, avbrottsrisker 
och försäkringsbara risker samordnas centralt. Hanteringen av 
finansiella risker styrs av en policy på koncernnivå och utförs av 
finansfunktionen samt en kundfinansieringsfunktion, som båda 
står under tillsyn av styrelsens Finanskommitté. Policyn styr 
risker som rör valutakurser, likviditet/finansiering, räntesatser, 
kreditrisker och kursrisker i egetkapitalinstrument. Mer informa-
tion om hantering av finansiella risker finns i Noter till koncern-
redovisningen – not K14, Kundfordringar och kundfinansiering, 
not K19, Räntebärande skulder och not K20, Hantering av 
finansiella risker och finansiella instrument. 

Risker avseende efterlevnad av lagar och regler
Bolaget har infört ett antal riktlinjer och direktiv på koncernnivå 
för att säkerställa efterlevnad av gällande lagar och 
förordningar, däribland en kod för affärsetik. Riskhantering är 
integrerad i bolagets affärsprocesser. Riktlinjer och kontroller 
har införts för att säkerställa efterlevnad av tillämpliga krav för 
finansiell rapportering och aktiemarknadsbestämmelser, t ex 
Sarbanes-Oxley Act i USA. 

Uppföljning och revision
Koncernledningen följer upp efterlevnaden av riktlinjer, direktiv 
och processer genom interna självutvärderingar som görs av 
alla enheter och kompletteras av interna och externa revisioner. 
Extern finansiell revision utförs av PricewaterhouseCoopers, 
och externa revisioner av ISO/ledningssystem utförs av Det 
Norske Veritas, DNV.



Moderbolaget
Moderbolagets verksamhet utgörs huvudsakligen 
av koncernlednings- och holdingbolagsfunktioner, 
internbanksverksamhet samt kundkredithantering som utförs 
på kommissionsbasis av Ericsson Credit AB.

Moderbolaget äger en betydande del av Ericssons alla 
immateriella rättigheter och förvaltar patentportföljen genom 
t ex patentansökningar, licensiering och korslicensiering av 
patent, samt försvarar patenten vid tvister. 

Moderbolaget har 6 (7) filialer. Sammanlagt har koncernen 
65 (62) filialer och representationskontor. 

Finansiell information
Nettoomsättningen för året uppgick till SEK 0,3 (5,1) miljarder 
och resultatet efter finansiella poster till SEK 8,1 (19,4) miljarder.  
Den 1 januari 2009 överfördes rätten till alla licensintäkter 
som är relaterade till patentlicenser från tredje part till det 
helägda dotterbolaget Ericsson AB, vilket medförde att 
nettoomsättningen 2009 blev obetydlig jämfört med 2008. 
TEMS SWEDEN AB avyttrades under året.

Exporten utgjorde 100 (70) procent av nettoomsättningen. 
Under 2008 och 2009 hade moderbolaget ingen försäljning 
till dotterbolagen. Av moderbolagets totala inköp av varor och 
tjänster gjordes 45 (46) procent från dotterbolag. 

Större förändringar i moderbolagets finansiella ställning 
under året inkluderar: 

Investeringar i JV:t ST-Ericsson om SEK 8,6 miljarder. >
Minskade kort- och långfristiga fordringar på dotterbolag om  >
SEK 10,1 miljarder. 
Minskade övriga kortfristiga fordringar om SEK 2,0 miljarder. >
Ökad kassa, likvida medel samt kortfristiga placeringar om  >
SEK 3,2 miljarder.
Ökade kort- och långfristiga skulder till dotterbolag om SEK  >
5,0 miljarder.

Minskade övriga kortfristiga skulder om SEK 7,4 miljarder. >
Vid utgången av året uppgick kassa, likvida medel och 

kortfristiga placeringar till SEK 62,4 (59,2) miljarder.

Aktieinformation
Under andra kvartalet emitterades och återköptes aktier som en 
del av det aktiebaserade ersättningsprogrammet för anställda, i 
enlighet med styrelsens beslut som godkändes av årsstämman. 
27 miljoner C-aktier emitterades och återköptes därefter som 
egna aktier. Aktierna omvandlades till B-aktier. Kvotvärdet 
av de återköpta aktierna var SEK 135,0 miljoner, vilket 
representerar mindre än 1 procent av det totala aktiekapitalet, 
och anskaffningskostnaden var SEK 135,1 miljoner.

Den 31 december 2009 hade Ericsson 3 273 351 735 
aktier, varav 261 755 983 A-aktier (med en röst vardera) 
samt 3 011 595 752 B-aktier (med en tiondels röst vardera). 
De två största aktieägarna vid årets slut var Investor och 
Industrivärden som hade 19,33 respektive 13,62 procent av 
rösterna i moderbolaget.

I enlighet med villkoren i programmet för långsiktig rörlig 
ersättning (LTV) för Ericssons personal såldes eller tilldelades 
9 087 564 aktier till anställda 2009. Kvotvärdet av dessa aktier 
var SEK 45,4 miljoner och de utgör mindre än 1 procent av det 
totala aktiekapitalet. Motsvarande redovisad ersättning uppgick 
till SEK 213,2 miljoner. Innehavet av egna aktier uppgick den 31 
december 2009 till 78 978 533 B-aktier. Kvotvärdet av dessa 
aktier är SEK 394,9 miljoner, och de representerar 2 procent 
av det totala aktiekapitalet. Motsvarande anskaffningskostnad 
uppgår till SEK 672,4 miljoner.

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att en utdelning om SEK 2,00 (1,85 år 2008) 
per aktie utbetalas till de aktieägare som är registrerade på 
avstämningsdagen (16 april 2010) och att återstoden av fritt 
kapital behålles i moderbolaget.  

MBNL, ett 50/50-joint venture mellan 3 

och T-Mobile i Storbritannien, ökar takten i 

sitt konsolideringsprogram för att förbättra 

täckningen och minska antalet siter.

Syftet med programmet är att skapa ett 

integrerat nät som ger 3G-täckning för i 

stort sett alla i hela Storbritannien. 

en för alla
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För moderbolagets innehav av egna B-aktier utgår ingen 
utdelning. Med antagandet att inga egna aktier kvarstår på 
avstämningsdagen föreslår styrelsen att vinsten disponeras 
enligt nedan:

Belopp att utdelas till  
registrerade aktieägare SEK 6 546 703 470
Belopp att överföra i ny räkning  SEK 35 406 164 930 

Totalt fritt eget kapital i moderbolaget  SEK 41 952 868 400

Till grund för sitt förslag till utdelning har styrelsen enligt 18 kap. 
4 § i aktiebolagslagen bedömt moderbolagets och koncernens 
konsolideringsbehov, likviditet, ekonomiska ställning i övrigt 
samt förmåga att på sikt infria sina åtaganden. Koncernens 
soliditet uppgår enligt årsredovisningen till 52 (50) procent och 
nettokassan till SEK 36,1 (34,7) miljarder.

Styrelsen har också tagit hänsyn till moderbolagets resultat 
och finansiella ställning och koncernens ställning i övrigt. 
Styrelsen har härvid tagit hänsyn till kända förhållanden som 
kan ha betydelse för moderbolagets och koncernbolagens 
ekonomiska ställning.

Den föreslagna utdelningen begränsar inte bolagets 
investeringsförmåga eller likviditetsbehov och det är vår 
bedömning att den föreslagna utdelningen är väl avvägd med 
hänsyn till verksamhetens art, omfattning och risker samt 
moderbolagets och koncernens kapitalbehov.

HÄndelser efter boKslutet
Den 25 november 2009 hölls en auktion där Ericsson förvärvade 
vissa tillgångar inom Nortels GSM-verksamhet i Nordamerika. 
Köpeskillingen var USD 70 miljoner. Transaktionen förväntas bli 
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slutförd senast 31 mars 2010, förutsatt att den godkänns av de 
amerikanska och kanadensiska konkursdomstolarna samt att 
övriga sedvanliga villkor uppfylls.

Den 12 januari 2010 tillkännagav Ericsson förvärvet av Pride 
Spa, ett italienskt systemintegrationsföretag med cirka 1 000 
medarbetare.

Den 18 januari 2010 utsågs Rima Qureshi till chef för 
affärsenheten CDMA och Magnus Mandersson utsågs till 
chef för affärsenheten Global Services. Både Qureshi och 
Mandersson ingår i koncernledningen. 

I januari 2010 gjorde bolaget en arbetsgivarinbetalning om 
SEK 730 miljoner till den svenska pensionsstiftelsen i enlighet 
med stiftelsens finansieringskrav.

Den 8 februari 2010 tillkännagav bolaget att Mats H. Olsson 
och Angel Ruiz utsetts till medlemmar i koncernledningen, samt 
en omorganisation som innebär att de 23 marknadsenheterna 
omvandlas till tio regioner. 

stYrelsens försÄKran
Styrelsen och verkställande direktören intygar att 
koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de 
internationella redovisningsstandarderna IFRS såsom de har 
antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens 
ekonomiska ställning och resultat. Moderbolagets redovisning 
har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige och 
ger en rättvisande bild av moderbolagets ekonomiska ställning 
och resultat.

Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger 
en rättvisande beskrivning av utvecklingen för koncernens och 
moderbolagets verksamhet, ekonomiska ställning och resultat, 
och tar upp väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som rör 
moderbolaget och bolagen inom koncernen.
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Koncernens resultaträkning

Januari–december, MSEK Not 2009 2008 2007

Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 

Kostnader för sålda varor och tjänster  –136 278 –134 661 –114 059

Bruttoresultat   70 199 74 269 73 721

Bruttomarginal %  34,0% 35,5% 39,3% 

Forsknings- och utvecklingskostnader  –33 055 –33 584 –28 842

Försäljnings- och administrationskostnader  –26 908 –26 974 –23 199

Omkostnader  –59 963 –60 558 –52 041

Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader K6 3 082 2 977 1 734 

Rörelseresultat före andelar i JV och intresseföretag  13 318 16 688 23 414

Rörelsemarginal % före andelar i JV och intresseföretag  6,5% 8,0% 12,5%

Andelar i joint ventures och intresseföretags resultat K12 –7 400 –436 7 232 

Rörelseresultat  5 918 16 252 30 646

      

Finansiella intäkter K7 1 874 3 458 1 778 

Finansiella kostnader  K7 –1 549 –2 484 –1 695

Resultat efter finansiella poster  6 243 17 226 30 729 

Skatter K8 –2 116 –5 559 –8 594

Årets resultat  4 127 11 667 22 135 

Årets resultat hänförligt till:     

 Moderbolagets aktieägare  3 672 11 273 21 836 

 Minoritetsintresse  455 394 299 

Övrig information

 Medelantal aktier före utspädning (miljoner) 1) K9 3 190 3 183 3 178

 Vinst per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare, före utspädning (SEK) 1) 2) K9 1,15 3,54 6,87

 Vinst per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare, efter utspädning (SEK) 1) 2) K9 1,14 3,52 6,84

1) En omvänd split 1:5 genomfördes i juni 2008. Jämförelseperioder är omarbetade.
2) Baserad på periodens resultat hänförligt till aktieägare i moderbolaget.
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rapport över koncernens
totalresultat

Januari–december  MSEK      Notes 2009 2008 2007

Periodens resultat      4 127 11 667 22 135 

Övrigt totalresultat för perioden

Aktuariella vinster och förluster, samt effekten av tillgångsbegränsningen, 
avseende pensioner     K16 –605 –4 015 1 208 

Omvärdering av aktier och andelar

 Omvärdering till verkligt värde redovisat i eget kapital   K16 –2 –7 2

Kassaflödessäkringar

 Vinster/förluster redovisade under perioden    K16 672 –5 080 584

 Omklassificering av vinster respektive förluster till resultaträkningen  K16 3 850 1 192 –1 390

 Justeringar av initialt redovisade värden för säkrade poster i balansräkningen K16 –1 029 – –

Förändringar i ackumulerade omräkningsdifferenser   K16 –1 361 8 528 –797

Skatt på poster ingående i koncernens totalresultat   K16 –1 040 2 330 –73

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt    485 2 948 –466

Totalresultat för perioden      4 612 14 615 21 669 

    

Totalresultat hänförligt till:    

 Aktieägare i Moderbolaget      4 211 13 988 21 371 

 Minoritetsintressen      401 627 298
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Koncernens balansräkning

31 december, MSEK Not 2009 2008

TILLGÅNGAR

Långfristiga tillgångar

Immateriella tillgångar K10  

 Balanserade utvecklingskostnader  2 079 2 782

 Goodwill  27 375 24 877

 Varumärken/produkträttigheter och övriga immateriella tillgångar  18 739 20 587

Materiella anläggningstillgångar K11, K26, K27 9 606 9 995

Finansiella tillgångar   

 Kapitalandelar i joint ventures och intresseföretag K12 11 578 7 988

 Aktier och andelar  K12 256 309

 Långfristig kundfinansiering K12 830 846

 Övriga långfristiga finansiella tillgångar K12 2 577 4 917

 Uppskjutna skattefordringar K8 14 327 14 858

    87 367 87 159

Kortfristiga tillgångar

Varulager K13 22 718 27 836

Kundfordringar K14 66 410 75 891

Kortfristig kundfinansiering K14 1 444 1 975

Övriga kortfristiga fordringar K15 15 146 17 818

Kortfristiga placeringar K20 53 926 37 192

Kassa och likvida medel K25 22 798 37 813

     182 442 198 525

Summa tillgångar  269 809 285 684

   

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare K16 139 870 140 823

Minoritetsintressen i koncernföretag K16 1 157 1 261

    141 027 142 084

Långfristiga skulder

Ersättning efter avslutad anställning K17 8 533 9 873

Långfristiga avsättningar K18 461 311

Uppskjutna skatteskulder K8 2 270 2 738

Långfristig upplåning K19, K20 29 996 24 939

Övriga långfristiga skulder  2 035 1 622

     43 295 39 483

Kortfristiga skulder

Kortfristiga avsättningar K18 11 970 14 039

Kortfristig upplåning K19, K20 2 124 5 542

Leverantörsskulder K22 18 864 23 504

Övriga kortfristiga skulder K21 52 529 61 032

    85 487 104 117

Summa eget kapital och skulder 1)   269 809 285 684

1) Varav räntebärande skulder och ersättning efter avslutad anställning SEK 40 653 miljoner (2008 SEK 40 354 miljoner).



Ericsson Årsredovisning 2009  |  KONCERNENS BOKSLUT 37

Kassaflödesanalys  
för koncernen

Januari–december, MSEK Not 2009 2008 2007

Rörelsen

Årets resultat   4 127 11 667 22 135

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m K25 16 856 14 318 7 172

   20 983 25 985 29 307

Förändringar i rörelsens nettotillgångar

Varulager  5 207 –3 927 –445

Kort- och långfristig kundfinansiering  598 549 365

Kundfordringar  7 668 –11 434 –7 467

Leverantörsskulder  –3 522 4 794 –1 558

Avsättningar och ersättningar efter avslutad anställning  –2 950 3 830 –4 401

Övriga rörelsetillgångar och -skulder, netto  –3 508 4 203 3 409

   3 493 –1 985 –10 097

Kassaflöde från rörelsen  24 476 24 000 19 210

Investeringsaktiviteter

Investeringar i materiella anläggningstillgångar K11 –4 006 –4 133 –4 319

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  534 1 373 152

Förvärv av dotterföretag och verksamheter  K25, K26 –19 321 –74 –26 292

Försäljning av dotterföretag och verksamheter  K25, K26 1 239 1 910 84

Balanserade utvecklingskostnader K10 –1 443 –1 409 –1 053

Övriga investeringsverksamheter  2 606 944 396

Kortfristiga placeringar  –17 071 –7 155 3 499

Kassaflöde från investeringsaktiviteter  –37 462 –8 544 –27 533

Kassaflöde före finansingsaktiviteter  –12 986 15 456 –8 323

Finansieringsaktiviteter

Upptagande av lån  14 153 5 245 15 587

Återbetalning av lån  –9 804 –4 216 –1 291

Försäljning av egna aktier och utnyttjade optioner  69 3 94

Betald utdelning  –6 318 –8 240 –8 132

Övriga finansieringsverksamheter  199 – –

Kassaflöde från finansieringsaktiviteter  –1 701 –7 208 6 258

Omräkningsdifferenser i likvida medel  –328 1 255 406

Förändring av likvida medel  –15 015 9 503 –1 659

Likvida medel vid årets början  37 813 28 310 29 969

Likvida medel vid årets slut  K25 22 798 37 813 28 310
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Sammanställning över  
förändring av eget kapital  
i koncernen
         Eget
         kapital
       Ackumu-  hänför-
       lerade  ligt till
     Omvärde- Kassa- omräk- Balan- moder-  
    Till- ring av flödes- nings- serade bolagets Minori- Totalt
   Aktie- skjutet aktier och säk- diffe- vinst- aktie tets- eget
   kapital kapital andelar ringar renser medel ägare intressen kapital

1 januari 2009 16 232 24 731 –1 –2 356 2 124 100 093 140 823 1 261 142 084

Totalresultat för perioden – – –3 2 434 –1 461 3 241 4 211 401 4 612

Transaktioner med ägare

Nyemisson 135 – – – – – 135 – 135

Försäljning av egna aktier – – – – – 75 75 – 75

Återköp av egna aktier – – – – – –135 –135 – –135

Aktiespar- och aktieoptionsplaner – – – – – 658 658 – 658

Betald utdelning – – – – – –5 897 –5 897 –421 –6 318

Företagsförvärv – – – – – – – –84 –84

31 december 2009 16 367 24 731 –4 78 663 98 035 139 870 1 157 141 027

1 januari 2008 16 132 24 731 5 307 –6 345 99 282 134 112 940 135 052

Totalresultat för perioden – – –6 –2 663 8 469 8 188 13 988 627 14 615

Transaktioner med ägare

Nyemission 100 – – – – – 100 – 100

Försäljning av egna aktier – – – – – 88 88 – 88

Återköp av egna aktier – – – – – –100 –100 – –100 

Aktiespar- och aktieoptionsplaner – – – – – 589 589 – 589

Betald utdelning – – – – – –7 954 –7 954 –286 –8 240

Företagsförvärv – – – – – – – –20 –20

31 december 2008 16 232 24 731 –1 –2 356 2 124 100 093 140 823 1 261 142 084

1 januari 2007 16 132 24 731 3 877 –5 569 83 939 120 113 782 120 895

Totalresultat för perioden – – 2 –570 –776 22 715 21 371 298 21 669

Transaktioner med ägare

Försäljning av egna aktier – – – – – 62 62 – 62

Aktiespar och aktieoptionsplaner – – – – – 509 509 – 509

Betald utdelning – – – – – –7 943 –7 943 –189 –8 132

Företagsförvärv – – – – – – – 49 49

31 december 2007 16 132 24 731 5 307 –6 345 99 282 134 112 940 135 052
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Reviderad IAS 23 Låneutgifter och förbättringar av IFRS (maj 2008):  >
När det gäller lånekostnader för kvalificerade tillgångar där aktivering 

påbörjats på eller efter 1 januari 2009, aktiverar koncernen de 

låneutgifter som är direkt hänförbara till inköp, design, konstruktion eller 

produktion av tillgången som en del av tillgångens anskaffningsvärde. 

Tidigare har koncernen redovisat alla låneutgifter omedelbart som en 

kostnad. Förändringen i IAS 23 har inte haft någon betydande inverkan 

på koncernredovisningen. Aktivering av låneutgifter sker normalt i 

förhållande till internt genererade immateriella tillgångar (se not K10).

Följande ändringar och IFRIC-tolkningar har inte haft någon betydande 

inverkan på koncernredovisningen: 

IAS 32 och IAS 1 (ändringar) ”Inlösenbara finansiella instrument” och  >
”Åtaganden som uppkommer vid likvidation”

IAS 39 (ändring) ”Finansiella instrument: Redovisning och värdering –  >
Eligible Hedged Items”. 

Ändringar i IAS 39 ”Finansiella instrument: Redovisning och värdering”  >
och IFRS 7 ”Finansiella instrument: Upplysningar”.

Ändringar av IFRIC 9 och IAS 39 Ny bedömning av inbäddade derivat. >
IFRIC 13 ”Kundlojalitetsprogram” rör företag som har eller deltar i  >
kundlojalitetsprogram för sina kunder. 

IFRIC 15 ”Avtal om uppförande av fastigheter” i not K4,  >
Nettoomsättning, informerar koncernen om uppdelningen mellan 

intäkter som rör IAS 11 och IAS 18. 

IFRIC 16 ”Säkring av nettoinvesteringar i utlandsverksamhet” >
IFRIC 18 ”Överföring av tillgångar från kunder”  >

”Förbättringar av IFRS” som offentliggjordes i maj 2008, gällande från  >
och med den 1 januari 2009.

För information om ”Nya standarder och tolkningar som ännu inte har 

antagits” se slutet av denna not.

Ändringar i strukturen för finansiell rapportering
Den 3 februari 2009 etablerades ett nytt joint venture, ST-Ericsson, genom 

en sammanslagning av STMicroelectronics mobilverksamhet och Ericsson 

Mobile Platforms, bildades ett stort företag i halvledarbranschen. ST-

Ericsson redovisas genom kapitalandelsmetoden och som ett separat 

rörelse segment.

Definition av Övrigt totalresultat (oci)
Övrigt totalresultat, OCI, innefattar de intäkts- och kostnadsposter (inklusive 

omklassificeringsjusteringar) som inte redovisas i resultaträkningen, enligt 

vad som krävs eller tillåts enligt IFRS. Se även kommentarerna under IAS 1 

ovan.

Grund för rapporternas upprättande
De finansiella rapporterna presenteras i miljoner svenska kronor (SEK). De 

har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden, förutom vad beträffar 

vissa finansiella tillgångar och skulder, t ex derivatinstrument, finansiella 

instrument som innehas för handel, finansiella instrument som kan 

säljas och pensionstillgångar som är hänförliga till förmånsbestämda 

pensionsplaner redovisas till verkligt värde. 

Principer för koncernredovisning 
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. I eget kapital 

i koncernen ingår därför endast koncernens andel av efter förvärvet intjänat 

eget kapital i dotterbolag, intresseföretag och joint ventures. 

Som dotterbolag räknas alla bolag i vilka koncernen äger andelar, direkt 

eller indirekt, inklusive faktiska potentiella rösträtter, har beslutanderätt 

rörande ekonomiska och operativa policies på det sätt som normalt följer av 

innehav av mer än hälften av rösterna eller beroende på att Ericsson genom 

avtal har kontroll. Dotterbolagens redovisning ingår i koncernredovisningen 

från och med den dag då Ericsson får denna kontroll fram till dess att denna 

kontroll upphör. 

K1 VäseNtliga 
redoVisNiNgspriNciper
Koncernredovisningen omfattar Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 

moderbolaget och dess dotterbolag (”koncernen”) och koncernens innehav 

i intresseföretag och joint ventures. Moderbolaget har sitt säte i Sverige på 

Torshamnsgatan 23, 164 83 Stockholm.

Koncernredovisningen för det räkenskapsår som slutade den 

31 december 2009 har upprättats i enlighet med de internationella 

redovisningsstandarderna (IFRS), såsom de har antagits av EU, och 

RFR 1.2 ”Kompletterande redovisningsregler för koncerner”, tillhörande 

tolkningar utfärdade av Rådet för finansiell rapportering, samt den svenska 

årsredovisningslagen. För den ekonomiska rapporteringen för 2009 har 

koncernen tillämpat IFRS såsom fastställt av IASB (IFRS gällande per den 

31 december 2009) och utan tidig tillämpning. Det föreligger ingen skillnad 

mellan IFRS gällande per 31 december 2009 och IFRS såsom de har 

antagits av EU, ej heller är RFR 1.2 eller den svenska årsredovisningslagen i 

konflikt med IFRS. 

Koncernredovisningen godkändes av styrelsen den 26 februari 2010. 

Balansräkningarna och resultaträkningarna kommer att behandlas för 

fastställande av årsstämman.

Nya standarder, ändringar av standarder och tolkningar som införts 

från och med den 1 januari 2009 och som påverkar presentationen eller 

upplysningarna: 

IAS 1 (reviderad): ”Utformning av finansiella rapporter”. Den reviderade  >
standarden kräver att alla förändringar i eget kapital som inte avser 

ägare redovisas i en separat räkning. Koncernen utformar därför två 

räkningar: en resultaträkning och en rapport över totalresultat. 

För att tydliggöra koncernens finansiella resultat har en ny post lagts till 

i resultaträkningen: ”Rörelseresultat före andelar i resultat från JV och 

intresseföretag”. På så sätt skiljs rörelseintäkterna från konsoliderad 

verksamhet från andelar i joint ventures och intresseföretag som har 

redovisats genom kapitalandelsmetoden. 

IFRS 7 Finansiella instrument – Upplysningar (tillägg). Detta tillägg  >
innebär att ytterligare upplysningar krävs om värderingar till verkligt 

värde samt om likviditetsrisk. Ändringen innebär framför allt ökade krav 

på upplysningar om värdering till verkligt värde med hjälp av en hierarki 

för verkligt värde. Eftersom den här förändrade redovisningsprincipen 

endast rör upplysningskrav påverkas inte vinsten per aktie. 

IFRS 8 Rörelsesegment. Den här standarden ersätter IAS 14  >
Segmentsrapportering. Enligt den här standarden krävs en 

”ledningsansats” där segmentsinformation presenteras utifrån samma 

underlag som det som används för internrapporteringen till ”högste 

verkställande beslutsfattare”, HVB. Inom Ericsson motsvaras HVB 

av koncernens ledningsgrupp. Den nya standarden har inte medfört 

några förändringar av segmentsrapporteringen, förutom för ändringen i 

innehållet i upplysningarna i not K3 Segmentsinformation.

Nya standarder, ändringar av standarder och tolkningar som införts från 

och med den 1 januari 2009 och som påverkar den ekonomiska ställningen, 

verksamhetsresultatet och upplysningarna:

IFRS 2 (ändring): Aktierelaterade ersättningar. Denna standard behandlar  >
intjäningsvillkor och indragningar, och klargör att intjäningsvillkor 

endast är tjänstgöringsvillkor och prestationsvillkor. Övriga inslag i 

aktierelaterade ersättningar utgör så kallade ”non-vesting conditions” 

(villkor som inte är definierade som intjäningsvillkor). Dessa inslag 

ska beaktas när det verkliga värdet per tilldelningsdagen fastställs för 

transaktioner med anställda och andra som tillhandahåller liknande 

tjänster. Under den period då en anställd mottar en återbetalning av en 

tidigare inbetalning (och inte gör ytterligare inbetalningar) redovisas alla 

återstående ersättningskostnader. De villkor som inte definieras som 

intjäningsvillkor påverkar dock inte antalet optioner som förväntas bli 

intjänade eller värderingen av dessa efter tilldelningsdagen. Ändringen 

har inte haft någon betydande inverkan på koncernredovisningen.
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vid omräkning av monetära tillgångar och skulder till balansdagens kurs 

redovisas i resultaträkningen, såvida de inte redovisas i OCI i enlighet med 

de principer för säkringsredovisning som beskrivs nedan.

Förändringar i verkligt värdet för monetära värdepapper i utländsk 

valuta, som klassificerats som finansiella tillgångar som kan säljas, fördelas 

mellan omräkningsdifferenser som beror på förändringar av värdepapperets 

upplupna anskaffningsvärde och andra förändringar av värdepapperets 

redovisade värde. Omräkningsdifferenser som hänför sig till förändringar 

i upplupet anskaffningsvärde redovisas i resultaträkningen och andra 

förändringar av redovisat värde redovisas i OCI.

Omräkningsdifferenser för icke-monetära finansiella tillgångar och 

skulder redovisas som en del av verkligt värde-vinster/verkligt värde-

förluster. 

koncernföretag
Resultat och ekonomisk ställning för alla koncernföretag som har 

en annan funktionell valuta än presentationsvalutan, omräknas till 

presentationsvalutan enligt följande:

tillgångar och skulder i balansräkningarna omräknas till balansdagskurs, >
intäkter och kostnader i resultaträkningarna omräknas till genomsnittlig  >
valutakurs,

alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas som en separat del av  >
OCI.

Vid konsolideringen förs valutakursdifferenser som uppstår till följd 

av omräkning av nettoinvesteringar i utlandsverksamheter och av 

upplåning och andra valutainstrument som identifierats som säkringar 

av sådana investeringar, till OCI. Vid avyttring av en utlandsverksamhet 

redovisas sådana kursdifferenser i resultaträkningen som en del av 

realisationsvinsten/-förlusten.

Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer vid förvärv 

av en utlandsverksamhet behandlas som tillgångar och skulder hos denna 

verksamhet och omräknas till balansdagens kurs.

Ingen betydande påverkan av någon höginflationsvaluta föreligger.

kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är upprättad enligt den indirekta metoden. 

Kassaflöden inom utländska dotterbolag omräknas till genomsnittlig 

valutakurs för perioden. Förvärv och/eller försäljning av dotterbolag 

inkluderas, netto efter köpta/sålda likvida medel, under kassaflödet från 

investeringsaktiviteter. 

Likvida medel utgörs av kassa, bank och kortfristiga placeringar som är 

mycket likvida monetära finansiella instrument med en återstående löptid 

om högst tre månader räknat från anskaffningsdagen.

intäktsredovisning 
Koncernen har ett utbud av tele- och datakommunikationssystem med stor 

bredd, multimedialösningar och professionella tjänster som täcker en rad 

olika tekniker. 

Koncernens kontrakt är huvudsakligen av fyra slag: 

Leveranskontrakt. >
Olika typer av kontrakt som avser tjänster, till exempel fleråriga kontrakt  >
för managed services.

Licensavtal för användning av koncernens teknik eller immateriella  >
rättigheter som inte utgör en del av en annan produkt. 

Entreprenadkontrakt. >

Majoriteten av koncernens produkter och tjänster säljs under 

leveranskontrakt för flera delar, t ex radiobasstationer, kontrollenheter 

för basstationer, växlar för mobilnät, routrar, mikrovågslänkar och olika 

mjukvaruprodukter med tillhörande installations- och integreringstjänster. 

Dessa typer av kontraktselement har som regel individuella priser i 

kundspecifika prislistor.

Försäljningsintäkter redovisas netto efter avdrag för mervärdeskatt, 

returer och rabatter. Intäkter från försäljning redovisas med hänsyn tagen 

till alla väsentliga kontraktsvillkor när produkten eller tjänsten har levererats, 

Koncerninterna balansposter och orealiserade vinster och förluster 

hänförliga till koncerninterna transaktioner elimineras vid upprättandet av 

koncernredovisningen. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt 

som orealiserade vinster, men bara i den mån det inte finns indikation på 

nedskrivningsbehov. 

rörelseförvärv
Vid förvärv av en verksamhet beräknas anskaffningskostnaden för förvärvet 

– köpeskillingen – som det verkliga värdet av de tillgångar som erhålls och 

de skulder som uppstår eller övertas den dag förvärvet sker, samt kostnader 

som är direkt hänförbara till förvärvet. Anskaffningskostnaden allokeras till 

förvärvade tillgångar, skulder och ansvarsförbindelser baserat på värderingar 

och inbegriper tillgångar som inte redovisades i det förvärvade företagets 

balansräkning, exempelvis immateriella tillgångar som kundrelationer, 

varumärken och patent. Goodwill uppstår när köpeskillingen överstiger det 

verkliga värdet av förvärvade nettotillgångar. De slutgiltiga beloppen måste 

fastställas senast ett år efter transaktionsdagen.

Minoritetsintressen
Koncernen behandlar transaktioner med minoritetsintressen som 

transaktioner med externa parter. Avyttring av minoritetsintressen redovisas 

som vinster och förluster i resultaträkningen. Förvärv från minoritetsintressen 

medför goodwill om det finns en skillnad mellan den erlagda köpeskillningen 

och den relevanta förvärvade andelen av redovisat värde på dotterbolagets 

nettotillgångar.

intresseföretag och joint ventures

Investeringar i joint ventures och intresseföretag, där andelen röster, 

inklusive potentiella aktier som kan utnyttjas, uppgår till minst 20 procent 

och högst 50 procent, eller där avtal ger motsvarande inflytande, redovisas 

enligt kapitalandelsmetoden. Enligt kapitalandelsmetoden redovisas andelar 

i ett företag till anskaffningsvärde vid anskaffningstillfället. Därefter sker 

justering för ägarföretagets andel av förändringar i investeringsobjektets 

nettotillgångar. 

Ericssons andel av resultatet före skatt i dessa företag redovisas 

i ”Resultat från andelar i joint ventures och intresseföretag”, som ingår i 

rörelseresultatet. Detta beror på att sådana andelar innehas för operativa 

ändamål snarare än som en kortfristig investering eller för finansiella 

ändamål. Ericssons andel av inkomstskatter hänförliga till intresseföretag 

och joint ventures redovisas under posten Skatter i resultaträkningen. 

Orealiserade vinster hänförliga till transaktioner mellan koncernen 

och dess intresseföretag och joint ventures elimineras i proportion till 

koncernens andel i dessa företag. Orealiserade förluster elimineras på 

samma sätt, förutsatt att indikation på nedskrivningsbehov inte föreligger.

Ej utdelade vinstmedel i intresseföretag och joint ventures som intjänats 

efter förvärvet och redovisas i koncernens eget kapital redovisas som 

balanserade vinstmedel. 

Nedskrivningsprövning, liksom reversering av nedskrivning i varje joint 

venture utförs på samma sätt som för immateriella tillgångar exklusive 

goodwill. Det bokförda värdet för varje investering, inklusive goodwill, 

prövas som en enskild tillgång. Se även beskrivning under ”Immateriella 

tillgångar exklusive goodwill”.

omvärdering och omräkning av utländsk valuta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna inom 

koncernen är värderade i den valuta som används i den ekonomiska miljö 

där respektive företag huvudsakligen är verksamt (”funktionell valuta”). 

Koncernens finansiella rapporter presenteras i svenska kronor (SEK), vilket 

är moderbolagets funktionella valuta och rapporteringsvaluta. 

transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan 

enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Kursvinster och 

kursförluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och 
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Finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar redovisas när koncernen blir part till instrumentets 

avtalsmässiga villkor. Köp och försäljningar av finansiella tillgångar och 

skulder redovisas på affärsdagen. 

Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla 

kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen 

har överfört alla väsentliga risker och fördelar som är förknippade med 

äganderätten. Separata tillgångar eller skulder redovisas om några 

rättigheter eller skyldigheter uppstår eller behålls vid överföringen. 

Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i följande kategorier: 

finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen, 

lånefordringar och kundfordringar, och som finansiella tillgångar som 

kan säljas. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte de finansiella 

tillgångarna förvärvades. Koncernledningen fastställer klassificeringen av de 

finansiella tillgångarna vid det första redovisningstillfället. 

Finansiella instrument värderas inledningsvis till verkligt värde plus 

transaktionskostnader. Detta gäller alla finansiella tillgångar med undantag 

för dem som värderas till verkligt värde via resultaträkningen. Finansiella 

tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen redovisas första 

gången till verkligt värde, medan hänförliga transaktionskostnader redovisas 

i resultaträkningen. 

Verkligt värde för noterade placeringar och derivat baseras på aktuella 

köpkurser och räntor. Om officiella räntor eller köpkurser saknas beräknas 

verkligt värde genom diskontering av bedömda framtida kassaflöden enligt 

aktuella räntesatser. FX-optioner och räntegarantier värderas med hjälp 

av Black-Scholes-modellen. Värderingen grundas på marknadskurser för 

implicit volatilitet, valutakurser och räntesatser. 

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 

är finansiella tillgångar som innehas för handel. En finansiell tillgång 

klassificeras i denna kategori om det huvudsakliga syftet med förvärvet är 

att sälja tillgången inom kort.

Derivat klassificeras som att de innehas för handel om de inte är 

identifierade som säkringar. Tillgångar i denna kategori klassificeras som 

omsättningstillgångar.

Vinster och förluster till följd av förändringar i verkligt värde 

avseende kategorin Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 

resultaträkningen (exkl. derivatinstrument) redovisas i resultaträkningen i 

den period då de uppstår och ingår i finansiella intäkter. Derivatinstrument 

redovisas i resultaträkningen antingen som kostnad för sålda varor och 

tjänster, övrig rörelseintäkt, finansiell intäkt eller finansiell kostnad, beroende 

på syftet med transaktionen.

lånefordringar och kundfordringar
Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till 

upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, 

minskat med eventuell reservering för värdeminskning. Kundfordringar 

innefattar förfallna fordringar på kunder. Balansposten innefattar belopp som 

har fakturerats kunden och belopp där risk och förmåner har överförts till 

kunden men fakturan ännu inte har ställts ut.

En bedömning görs av möjligheten att driva in kundfordringarna för en 

första intäktsredovisning. 

Finansiella tillgångar som kan säljas
Finansiella tillgångar som kan säljas är icke-derivata tillgångar som antingen 

har hänförts till denna kategori eller inte klassificerats i någon av övriga 

kategorier. De ingår i anläggningstillgångar om koncernledningen inte har för 

avsikt att avyttra tillgången inom 12 månader efter balansdagen.

Utdelningsintäkter från egetkapitalinstrument som kan säljas redovisas 

i resultaträkningen som en del av Finansiella intäkter när koncernens rätt att 

erhålla betalning har fastställts.

Förändringar i verkligt värde för monetära värdepapper i utländsk 

när försäljningspriset är bestämt eller kan beräknas, samt när betalning kan 

förväntas med rimlig säkerhet. Uppfyllandet av specifika kontraktsvillkor 

eller av acceptanskriterier kan påverka när och med vilka belopp 

intäktsredovisning sker. 

Enskilda kontrakts lönsamhet utvärderas löpande och avsättningar för 

befarade förluster redovisas så snart det är sannolikt att förlust kommer att 

uppstå. 

Vid försäljning mellan koncernföretag, intresseföretag, joint ventures 

och segment används en prissättning som bygger på normala kommersiella 

villkor i branschen. 

beskrivningar av olika kontraktstyper och mer specifika 
kriterier för intäktsredovisning för dessa 
Olika metoder för intäktsredovisning, baserade på antingen IAS 18 Intäkter 

eller IAS 11 Entreprenadavtal, tillämpas beroende på de lösningar koncernen 

tillhandahåller kunderna, den berörda teknikens karaktär och komplexitet 

samt villkoren i enskilda kontrakt. 

De kontraktstyper som redovisas i enlighet med IAS 18 är: 

Leveranskontrakt, dvs kontrakt som avser leverans av en produkt  >
eller en kombination av produkter som utgör ett helt telenät eller delar 

av ett telenät, likväl som enskilda produkter. Medelstora och stora 

leveranskontrakt har i allmänhet flera element. Sådana delar utgörs 

normalt av standardiserade typer av utrustningar och mjukvara eller 

tjänster som nätinstallation. 

Intäktsredovisning sker när risker och förmåner har överförts till 

kunden, vilket vanligtvis regleras av kontraktets leveransvillkor. För 

leveranskontrakt som innehåller flera element fördelas intäkten till 

respektive del baserat på relativt verkligt värde. Om delar som är 

väsentliga för funktionaliteten i redan levererad utrustning ännu inte har 

levererats, uppskjuts koncernens intäktsredovisning till dess alla delar 

som är väsentliga för funktionaliteten har levererats. 

Kontrakt som avser olika typer av tjänster, till exempel följande: tjänster  >
för utbildning, konsulttjänster, engineering, installationstjänster, fleråriga 

managed services och hosting-tjänster. Intäktsredovisning sker generellt 

när tjänsterna har utförts. Intäkter från kontrakt som avser managed 

services och andra tjänstekontrakt med långa löptider redovisas 

proportionellt över kontraktstiden. 

Kontrakt som genererar licensintäkter för användning av koncernens  >
teknik eller immateriella rättigheter. Intäkterna redovisas normalt baserat 

på kundens/licenstagarens försäljning av köpta produkter.

Den kontraktstyp som redovisas i enlighet med IAS 11 är:

Entreprenadkontrakt. Som entreprenadkontrakt redovisas som regel  >
kontrakt enligt vilka koncernen till en kund levererar ett komplett 

telenät som i stor utsträckning bygger på ny teknik eller innehåller 

stora delar som är specifikt konstruerade för kunden. Intäkter från 

entreprenadkontrakt redovisas utifrån färdigställandegrad, vilket i 

allmänhet mäts i fullgjorda leveranser eller uppnådda delmål. 

Vinst per aktie 
Vinst per aktie före utspädning beräknas genom att nettovinst hänförlig 

till moderbolagets aktieägare divideras med viktat genomsnittligt antal 

utestående aktier (totalt antal aktier med avdrag för aktier i eget förvar) 

under året. 

Vinst per aktie efter utspädning beräknas genom att nettovinst hänförlig 

till moderbolagets aktieägare divideras, i tillämpliga fall justerat, med 

summan av det viktade genomsnittliga antalet stamaktier och potentiella 

stamaktier som kan ge upphov till utspädningseffekt. Utspädningseffekt 

av potentiella stamaktier redovisas endast om en omräkning till stamaktier 

skulle leda till en minskning av vinsten per aktie efter utspädning.

Utspädningseffekt av aktieoptioner och rätt till matchningsaktier 

redovisas när det faktiska uppfyllandet av eventuella resultatvillkor fr o 

m redovisningsdagen skulle ge rätt till stamaktier. Utspädningseffekt av 

aktieoptioner redovisas vidare endast när inlösenpriset är lägre än den 

genomsnittliga aktiekursen under perioden.
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värde för derivatinstrument som inte uppfyller kraven för säkringsredovisning 

redovisas direkt i resultaträkningen antingen som kostnad för sålda varor 

och tjänster, övrig rörelseintäkt, finansiell intäkt eller finansiell kostnad 

beroende på syftet med transaktionen.

Derivatinstrument och säkringsåtgärder
Derivatinstrument redovisas vid första redovisningstillfället till verkligt värde 

vid tidpunkten för kontraktets ingående och därefter görs en omvärdering 

till verkligt värde. Metoden för redovisning av vinst eller förlust är beroende 

av om derivatinstrumentet klassificeras som ett säkringsinstrument och 

i så fall den säkrade postens karaktär. Koncernen klassificerar vissa 

derivatinstrument som antingen 

a) säkring av verkligt värde: en säkring av verkligt värde av en identifierad 

skuld, 

b) kassflödessäkring: en säkring av en viss risk som är knuten till en 

mycket sannolik prognostiserad transaktion, eller

c) nettoinvesteringssäkring: säkring av nettoinvestering i 

utlandsverksamhet.

När säkringen ingås dokumenterar koncernen förhållandet mellan 

säkringsinstrument och säkrade poster samt sina riskhanteringsmål och sin 

strategi för vidtagandet av olika säkringsåtgärder. Koncernen dokumenterar 

också sin bedömning, både när säkringen ingås och därefter löpande, av 

om de derivat som används i säkringstransaktioner är effektiva när det gäller 

att utjämna förändringar i verkligt värde eller kassaflöde för säkrade poster.

Information om verkligt värde för olika derivatinstrument som används 

för säkringssyften finns i Not K20: Finansiell riskhantering och finansiella 

instrument. Förändringar i säkringsreserven i OCI framgår av Not K16: Eget 

kapital och OCI. 

Verkligt värde på ett derivat klassificeras som en anläggningstillgång 

eller långfristig skuld om den säkrade postens återstående löptid är mer 

än 12 månader. Om den resterande löptiden på den säkrade posten är 

mindre än 12 månader klassificeras derivatet som en omsättningstillgång 

eller en kortfristig skuld. Derivat som innehas för handel klassificeras som 

omsättningstillgångar eller kortfristiga skulder.

säkringar av verkligt värde
Förändringar i verkligt värde för derivat som identifierats som säkring 

av verkligt värde, och som uppfyller villkoren för säkringsredovisning, 

redovisas i resultaträkningen tillsammans med förändringar i verkligt 

värde för den tillgång eller skuld som gett upphov till den säkrade risken. 

Säkringar av verkligt värde tillämpas bara för säkring av fast ränterisk i 

upplåningen. Både vinster och förluster på de ränteswappar som säkrar 

upplåning till fast ränta och de förändringar i verkligt värde för den 

säkrade upplåning till fast ränta som beror på ränterisk redovisas som en 

finansiell kostnad i resultaträkningen. Om säkringen inte längre uppfyller 

kraven för säkringsredovisning löses verkligt värde justeringen av bokfört 

värde upp över resultaträkningen över kvarvarande löptid med hjälp av 

effektivräntemetoden.

kassaflödessäkringar
Den effektiva delen av förändringar i verkligt värde på derivat som 

identifierats som kassaflödessäkringar och uppfyller kraven för 

säkringsredovisning redovisas i OCI. Den vinst eller förlust som hänför sig 

till den ineffektiva delen redovisas omedelbart i resultaträkningen som en 

finansiell kostnad eller intäkt.

Ackumulerade belopp i OCI återförs till resultaträkningen under de 

perioder då den säkrade posten påverkar resultatet (t ex när en säkrad 

prognostiserad försäljning inträffar), antingen under Nettoomsättning 

eller Kostnad för sålda varor och tjänster. Om resultatet av en säkrad 

prognostiserad transaktion redovisas som en icke-finansiell tillgång 

(t ex lager eller anläggningstillgångar) överförs vinst eller förlust som 

tidigare redovisats i OCI och inräknas i den ursprungliga värderingen av 

kostnaden för tillgången. Beloppen redovisas slutligen under Kostnad 

för sålda varor om det gäller lager, eller som Avskrivningar om det gäller 

valuta, som har klassificerats som finansiella tillgångar som kan säljas, 

fördelas mellan omräkningsdifferenser som beror på förändringar i 

värdepapperets upplupna anskaffningsvärde och andra förändringar av 

värdepapperets redovisade värde. Omräkningsdifferenser på monetära 

värdepapper redovisas i resultaträkningen, medan omräkningsdifferenser 

på icke-monetära värdepapper redovisas i OCI. Förändringar i verkligt 

värde för monetära och icke-monetära värdepapper som har klassificerats 

som finansiella tillgångar som kan säljas redovisas i OCI. När värdepapper 

som har klassificerats som finansiella tillgångar som kan säljas säljs eller 

skrivs ner, förs ackumulerade justeringar av verkligt värde från OCI till 

resultaträkningen.

nedskrivning
Koncernen bedömer per varje balansdag om det finns objektiva bevis 

för att nedskrivningsbehov föreligger för en finansiell tillgång eller en 

grupp av finansiella tillgångar. När det gäller aktier som har klassificerats 

som tillgångar som kan säljas anses det att nedskrivningsbehov kan 

föreligga för en aktie om en väsentlig eller långvarig nedgång i aktiens 

verkliga värde, under dess anskaffningsvärde, kan påvisas. Om detta kan 

påvisas för finansiella tillgångar som kan säljas, flyttas den ackumulerade 

förlusten – beräknad som skillnaden mellan anskaffningsvärdet och aktuellt 

verkligt värde, med avdrag för eventuella tidigare nedskrivningar som 

redovisats i resultaträkningen – från OCI och redovisas i resultaträkningen. 

Nedskrivningar av egetkapitalinstrument, som redovisats i resultaträkningen, 

återförs inte över resultaträkningen.

En reservering för värdeminskning av kundfordringar görs när det 

finns objektiva bevis för att koncernen inte kommer att kunna erhålla alla 

belopp som är förfallna enligt fordringarnas ursprungliga villkor. Väsentliga 

finansiella svårigheter hos gäldenären, sannolikhet för att gäldenären 

kommer att gå i konkurs eller genomgå finansiell rekonstruktion och 

uteblivna eller försenade betalningar betraktas som indikationer på att ett 

nedskrivningsbehov av en kundfordran kan föreligga. Reserveringens storlek 

utgörs av skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet 

av bedömda framtida kassaflöden, diskonterade med den ursprungliga 

effektiva räntan. Tillgångens redovisade värde minskas genom användning 

av ett värdeminskningskonto och förlusten redovisas i resultaträkningen 

under Försäljningskostnader. När en kundfordran inte kan drivas in skrivs 

den bort mot värdeminskningskontot för kundfordringar. Återvinning 

av belopp som tidigare skrivits bort krediteras Försäljningskostnader i 

resultaträkningen.

Finansiella skulder
Finansiella skulder redovisas när koncernen blir part till instrumentets 

avtalsmässiga villkor. 

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när skulden har 

utsläckts genom att avtalet fullgjorts, annullerats eller upphört.

upplåning
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter 

transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet 

anskaffningsvärde. Eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto 

efter transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas 

i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av 

effektivräntemetoden.

Upplåning klassificeras som kortfristiga skulder om inte koncernen 

har en ovillkorlig rätt att skjuta upp betalning av skulden i åtminstone 12 

månader efter balansdagen.

leverantörsskulder
Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till 

upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.

Derivat värderade till verkligt värde via resultaträkningen 
Vissa derivatinstrument uppfyller inte kraven för säkringsredovisning och 

redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. Förändringar i verkligt 
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Avskrivning av förvärvade immateriella tillgångar, t ex patenträttigheter, 

kundrelationer, varumärken och mjukvara, görs linjärt över 

nyttjandeperioden – maximalt tio år. 

Koncernen har inte redovisat några andra immateriella tillgångar med 

obegränsad nyttjandeperiod, förutom goodwill.

Prövningar av nedskrivningsbehov görs så snart det uppstår 

indikationer om att en tillgång har minskat i värde. Nedskrivningsbehovet 

för immateriella tillgångar som ännu inte kan användas prövas dock 

årligen. Nedskrivning redovisas om det redovisade värdet för en tillgång 

eller dess kassagenererande enhet överstiger återvinningsvärdet. 

Återvinningsvärdet är det högre av nyttjandevärdet och det verkliga 

värdet reducerat med försäljningskostnader. Nyttjandevärdet beräknas 

som nuvärdet av beräknade framtida kassaflöden efter skatt till en 

ränta efter skatt som reflekterar nuvarande marknadsbedömningar 

av tidsvärdet för betalningsflöden och de risker som är specifika för 

tillgången. Belopp efter skatt används i beräkningar både när det gäller 

kassaflöde och diskonteringsränta eftersom de tillgängliga modellerna 

för beräkning av diskonteringsränta innehåller en skattekomponent. 

Koncerngemensamma tillgångar har fördelats på kassagenererande enheter 

i förhållande till respektive enhets andel av den totala nettoomsättningen. 

Beloppet i förhållande till de koncerngemensamma tillgångarna har 

ingen väsentlig betydelse. Varje balansdag bedöms de nedskrivningar 

som redovisats i tidigare perioder för att se om det finns indikationer 

på att nedskrivningsbehovet har minskat eller inte längre föreligger. En 

nedskrivning återförs om det har skett en förändring i de antaganden 

som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet, och om 

återvinningsvärdet är högre än det redovisade värdet. En nedskrivning 

återförs endast i den utsträckning tillgångens redovisade värde efter 

återföring inte överstiger det redovisade värde som tillgången skulle ha haft 

om någon nedskrivning inte hade gjorts, med beaktande av de avskrivningar 

som då skulle ha gjorts.

Goodwill
Från förvärvsdagen allokeras goodwill från rörelseförvärv till varje 

kassagenererande enhet inom koncernen som beräknas få ekonomisk nytta 

från de synergier som förväntas uppstå genom förvärvet. Ericssons fem 

rörelse segment har identifierats som kassagenererande enheter. Goodwill 

har hänförts till tre av dem: Networks, Professional Services och Multimedia.

En prövning av nedskrivningsbehovet för de kassagenererande enheter 

som goodwill har allokerats till genomförs under fjärde kvartalet varje 

år, samt när det finns indikationer om nedskrivningsbehov. Prövningar av 

behovet av nedskrivning liksom redovisning av nedskrivning av goodwill 

sker på samma sätt som för immateriella tillgångar. Mer information finns i 

avsnittet Immateriella tillgångar exklusive goodwill (se ovan). Nedskrivningar 

av goodwill återförs dock inte.

Ytterligare upplysningar krävs när det gäller nedskrivningsprövningar 

för goodwill. Mer information finns i Not K2, ”Viktiga bedömningar för 

redovisningsändamål” (se nedan) samt i Not K10, ”Immateriella tillgångar”.

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag 

för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 

Avskrivningar redovisas i resultaträkningen, normalt linjärt över den 

beräknade livslängden för varje materiell anläggningstillgång, inbegripet 

byggnader. Den beräknade nyttjandeperioden är 25–50 år för byggnader, 20 

år för markanläggningar, 3–10 år för maskiner och inventarier, och upp till 

5 år för hyrutrustning. Avskrivningar och eventuella nedskrivningar ingår i 

Kostnad för sålda varor och tjänster, Forsknings- och utvecklingskostnader 

och Försäljnings- och administrationskostnader. 

I det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång inkluderas 

kostnaden för att byta ut en komponent. Restvärdet för den utbytta 

komponenten exkluderas. 

Prövningar av behovet av nedskrivning liksom redovisning och återföring 

av nedskrivningar sker på samma sätt som för immateriella tillgångar, se 

beskrivning under Immateriella tillgångar förutom goodwill ovan.

anläggningstillgångar. När ett säkringsinstrument löper ut eller säljs 

eller när säkringen inte längre uppfyller villkoren för säkringsredovisning 

och ackumulerade vinster eller förluster avseende säkringen finns i OCI, 

kvarstår dessa vinster/förluster i eget kapital och resultatförs när den 

prognostiserade transaktionen slutligen redovisas i resultaträkningen. 

När en prognostiserad transaktion inte längre förväntas ske överförs 

den ackumulerade vinst eller förlust som redovisats i OCI omedelbart till 

resultaträkningen som en finansiell intäkt eller kostnad.

säkringar av nettoinvesteringar
Säkringar av nettoinvesteringar i utländska verksamheter redovisas 

på liknande sätt som kassaflödessäkringar. Den vinst eller förlust på 

säkringsinstrumentet som bedöms som en effektiv säkring redovisas i 

OCI. Den ineffektiva delen av vinsten eller förlusten redovisas omedelbart i 

resultaträkningen i finansnettot. Uppskjuten vinst eller förlust som redovisats 

under OCI redovisas i resultaträkningen när den utländska verksamheten 

delvis avyttras eller säljs.

Finansiella garantier
Finansiella garantikontrakt värderas vid det första redovisningstillfället till 

verkligt värde (dvs vanligtvis den erhållna ersättningen). Därefter värderas de 

till det högsta av följande belopp:

Det belopp som fastställs vara en bästa uppskattning av de  >
nettokostnader som krävs för att fullgöra åtagandet enligt garantiavtalet.

Det redovisade avtalsarvodet minus ackumulerade avskrivningar över  >
garantiperioden enligt linjär avskrivning.

En bästa uppskattning av nettokostnaderna innefattar framtida arvoden och 

kassaflöden från överföring av skulden till annan fordringsägare.

Varulager 
Varulager värderas till antingen anskaffningsvärdet eller 

nettoförsäljningsvärdet (det belopp som är lägst väljs), enligt principen ”först 

in, först ut” (FIFO).

Risk för inkurans värderas genom beräkning av den framtida efterfrågan 

från kunder och tekniska förändringar samt kundernas mottagande av nya 

produkter.

immateriella tillgångar 

immateriella tillgångar exklusive goodwill
Dessa tillgångar består av balanserade utvecklingskostnader och förvärvade 

immateriella tillgångar, såsom patenträttigheter, kundrelationer, varumärken 

och mjukvara. Vid första redovisningstillfället redovisas balanserade 

utvecklingskostnader till anskaffningsvärde, medan immateriella tillgångar 

som förvärvats i samband med rörelseförvärv redovisas till verkligt 

värde. Därefter redovisas både balanserade utvecklingskostnader och 

förvärvade immateriella tillgångar till anskaffningsvärde med avdrag 

för ackumulerade av- och nedskrivningar. Avskrivningar och eventuellt 

förekommande nedskrivningar ingår i ”FoU-kostnader” (huvudsakligen 

för balanserade utvecklingskostnader och patent), i ”Försäljnings- och 

administrationskostnader” (huvudsakligen för kundrelationer och 

varumärken) och i ”Kostnad för sålda varor och tjänster”.

Kostnader för utveckling av produkter för försäljning, uthyrning eller 

annat kommersiellt bruk eller för intern användning balanseras från den 

tidpunkt när det bedöms att produkten kommer att bli tekniskt och 

ekonomiskt bärkraftig till dess den är färdig för försäljning eller användning 

inom företaget. Dessa aktiverade kostnader genereras främst internt och 

inkluderar direkta kostnader för nedlagd tid samt direkt hänförliga andelar 

av indirekta kostnader. Avskrivning av aktiverade utvecklingskostnader 

påbörjas då produkten är tillgänglig för allmän lansering. Avskrivningen 

baseras på kostnaden för den enskilda produkten, eller den plattform 

som den tillhör, och sker linjärt över en period om maximalt fem år. 

Kundorderrelaterade kostnader för forskning och utveckling ingår i Kostnad 

för sålda varor och tjänster. Övriga forsknings- och utvecklingskostnader 

belastar resultatet allteftersom de uppstår.
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Avsättningar 

Avsättningar görs när koncernen har en rättslig eller informell förpliktelse till 

följd av inträffade händelser, och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska 

resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen. Dessutom måste en 

tillförlitlig uppskattning av beloppet kunna göras. När effekten av pengars 

tidsvärde är väsentlig görs diskontering av bedömda utflöden. Det faktiska 

utflödet till följd av en förpliktelse kan dock avvika från de uppskattningar 

som gjorts.

Avsättningarna avser främst produktgarantiåtaganden, omstrukturering, 

kundprojekt och andra åtaganden, t ex oavslutade ärenden som rör 

inkomstskatt och mervärdesskatt, ersättningskrav eller skyldigheter 

till följd av patentintrång och andra rättstvister, leverantörskrav och 

kundfinansieringsgarantier.

Produktgarantiåtaganden beaktar sannolikheten för alla väsentliga 

kvalitetsproblem baserat på tidigare perioders prestanda för etablerade 

produkter och förväntade prestanda för nya produkter, beräkningar av 

reparationskostnad per enhet och sålda volymer som fortfarande omfattas 

av garantier fram till redovisningsdagen.

Ett omstruktureringsåtagande anses ha uppstått när koncernen har en 

(av ledningen godkänd) detaljerad formell plan för omstruktureringen som 

har meddelats på ett sådant sätt att en välgrundad förväntan har uppstått 

bland berörda parter.

Projektrelaterade avsättningar inkluderar uppskattade förluster 

hänförliga till förlustkontrakt, kontraktsböter och åtaganden. För förluster 

hänförliga till kundkontrakt görs en förlustreservering till samma belopp 

som den förväntade totala förlusten när det är möjligt att göra en tillförlitlig 

uppskattning. I dessa beräkningar ingår eventuellt skadestånd till kunder för 

förlustkontrakt.

Övriga avsättningar görs bland annat för oavslutade ärenden som rör 

inkomstskatt, mervärdesskatt, rättstvister, leverantörskrav, kundfinansiering 

och andra avsättningar. Koncernen gör avsättningar för beräknade framtida 

uppgörelser som rör patentintrång baserat på det sannolika utfallet för 

varje enskild tvist. Det slutliga utfallet eller den faktiska kostnaden för en 

uppgörelse kan avvika från koncernens kalkyler. 

Koncernen beräknar utfallet av alla potentiella patentintrång som 

görs gällande eller upptäcks genom koncernens egen övervakning av 

patentrelaterade tvister i relevanta rättskipningsområden. I den mån 

koncernen bedömer att ett identifierat potentiellt patentintrång sannolikt 

kommer att leda till ett utflöde av resurser sker avsättning baserat på en 

bästa bedömning av den sannolika kostnaden för förlikning med motparten. 

Som en följd av sin normala affärsverksamhet är koncernen indragen i 

rättsprocesser, stämningar och andra olösta tvister, däribland rättsprocesser 

enligt lagar och förordningar, samt andra ärenden. Dessa ärenden tar 

ofta lång tid att lösa. Koncernen bedömer regelbundet sannolikheten för 

negativa beslut och gör uppskattningar av de potentiella ekonomiska 

konsekvenserna. Avsättningar görs när det är sannolikt att en förpliktelse 

har uppstått och värdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, baserat på en 

detaljerad analys av varje enskilt fall.

Vissa förpliktelser redovisas inte som avsättningar när det inte är troligt 

att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen 

eller om beloppet hänförligt till förpliktelsen inte kan beräknas med tillräcklig 

säkerhet. Sådana åtaganden presenteras som ansvarsförbindelser. Mer 

detaljerad information finns i Not K24, ”Ansvarsförbindelser”.

ersättningar efter avslutad anställning
Pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning klassificeras 

som antingen avgiftsbestämda eller förmånsbestämda planer. I en 

avgiftsbestämd plan är företagets åtagande begränsat till att betala 

fastställda avgifter till en separat juridisk enhet (pensionsstiftelse). Företaget 

har ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter om pensionsstiftelsen 

inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar. De aktuariella 

och investeringsrelaterade risker som hänförs till en avgiftsbestämd plan 

bärs av den anställde. De avgifter som betalas i utbyte mot att den anställde 

utför tjänster åt företaget kostnadsförs i den period som tjänsterna utförs. 

Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse mellan 

intäkter och redovisat värde och redovisas i resultaträkningen under Övriga 

rörelseintäkter.

leasing 

leasing där ericsson är leasetagare
Leasingavtal som innebär att risker och förmåner som är förknippade 

med ägandet i allt väsentligt överförs till koncernen klassificeras som 

finansiella leasingavtal. När den leasade tillgången redovisas för första 

gången värderas den till det lägsta av verkligt värde eller nuvärdet av 

minimileaseavgifterna. Därefter redovisas tillgången i enlighet med 

tillämpliga redovisningsprinciper för tillgången. Avskrivningsperioden får 

dock inte vara längre än leasingperioden. 

Andra leasingavtal är operationella, vilket innebär att den leasade 

tillgången inte redovisas i balansräkningen. Kostnader hänförliga till 

operationella leasingavtal redovisas i resultaträkningen linjärt över 

leasingperioden. Erhållna rabatter redovisas som en del av den totala 

leasingkostnaden, över leasingperioden.

leasing där ericsson är leasegivare
Leasingavtal där koncernen är leasegivare klassificeras som finansiell 

leasing när merparten av risker och förmåner överförs till leasetagaren. 

I annat fall klassificeras de som operationell leasing. Enligt ett 

finansiellt leasingavtal redovisas en fordran till ett belopp motsvarande 

nettoinvesteringen i leasingtillgången, och intäkter redovisas i enlighet med 

principerna för intäktsredovisning. 

För operationella leasingavtal redovisas utrustningen som en materiell 

anläggningstillgång, och både intäkter och avskrivningar redovisas linjärt 

över leasingperioden.

inkomstskatter 
I koncernredovisningen omfattar inkomstskatter både aktuell och 

uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen, såvida inte 

den underliggande transaktionen redovisas direkt mot eget kapital eller OCI. 

I sådana fall redovisas även den tillhörande skatteeffekten direkt mot eget 

kapital eller OCI. En aktuell skatteskuld eller skattefordran redovisas för 

den beräknade skatt som ska betalas eller erhållas för det aktuella året eller 

tidigare år.

Uppskjuten skatt redovisas för temporära skillnader mellan redovisade 

och skattemässiga värden på tillgångar och skulder och för outnyttjade 

underskottsavdrag. Uppskjutna skattefordringar redovisas endast 

i den mån det är sannolikt att avdragsgilla temporära skillnader och 

outnyttjade underskottsavdrag kommer att kunna utnyttjas mot framtida 

beskattningsbara vinster. Följande temporära skillnader beaktas inte: ej 

avdragsgill goodwill, den första redovisningen av tillgångar och skulder 

som varken påverkar redovisat eller skattepliktigt resultat, samt skillnader 

hänförliga till andelar i dotterbolag om det är sannolikt att den temporära 

skillnaden inte kommer att återföras inom överskådlig framtid.

Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och 

skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. 

En justering av värden för uppskjutna skattefordringar/skatteskulder för en 

förändrad skattesats redovisas i resultaträkningen, såvida den inte hänför 

sig till en temporär skillnad som tidigare har redovisats direkt mot eget 

kapital eller OCI. I sådana fall redovisas även justeringen mot eget kapital 

eller OCI.

Värderingen av uppskjuten skatt innefattar bedömningar om huruvida 

kostnader som skattemässigt avdrag ännu inte yrkats för kommer att vara 

avdragsgilla. Dessutom görs bedömningar om huruvida tillräcklig framtida 

skattepliktig inkomst kommer att uppstå för att underskottsavdrag ska 

kunna utnyttjas inom olika beskattningsområden. All uppskjuten skatt 

granskas i en årlig genomgång för att bedöma sannolikt utnyttjande. Den 

största delen av underskottsavdragen hänför sig till Sverige, där de kan 

avräknas mot framtida skattepliktiga inkomster utan tidsbegränsning.
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Aktiesparprogram för anställda

För aktiesparplaner redovisas lönekostnader för matchningsaktier under 

intjänandeperioden baserat på aktiernas verkliga värde vid den tidpunkt då 

aktier inköps för de anställdas räkning. Det verkliga värdet är baserat på 

aktiekursen på investeringsdagen, justerat för att ingen utdelning erhålls 

före matchning samt för andra faktorer som inte är intjänandevillkor. De 

anställda betalar ett pris motsvarande aktiekursen vid investeringstillfället. 

Investeringsdagen betraktas också som tilldelningsdag. Belopp 

motsvarande aktiesparprogrammens kostnader redovisas i balansräkningen 

som eget kapital. Intjänandevillkoren är inte aktiemarknadsbaserade 

och påverkar det antal aktier som Ericsson kommer att ge den anställde 

vid matchning. Övriga inslag i aktierelaterade ersättningar utgör så 

kallade ”non-vesting conditions” (villkor som inte är definierade som 

intjäningsvillkor). Dessa inslag ska beaktas när det verkliga värdet per 

tilldelningsdagen fastställs för transaktioner med anställda och andra 

som tillhandahåller liknande tjänster. Under den period då en anställd 

mottar en återbetalning av en tidigare inbetalning (och inte gör ytterligare 

inbetalningar) redovisas alla återstående lönekostnader. De villkor som inte 

definieras som intjäningsvillkor påverkar dock inte antalet optioner som 

förväntas bli intjänade eller värderingen av dessa efter tilldelningsdagen. När 

lönekostnader för aktier under prestationsbaserade program beräknas gör 

koncernen vid varje redovisningstillfälle en bedömning av sannolikheten 

för att prestationsmålen kommer att uppnås. Kostnaderna beräknas 

med utgångspunkt från det antal aktier som beräknas bli matchade vid 

intjänandeperiodens slut. När matchning av aktier sker ska sociala avgifter 

betalas i vissa länder för värdet av den anställdes förmån. Detta värde 

baseras i allmänhet på marknadsvärdet på matchningsdagen. Under 

intjänandeperioden görs avsättningar för dessa beräknade sociala avgifter. 

ersättningar till styrelsen

År 2008 införde koncernen ett aktierelaterat ersättningsprogram som ska 

vara en del av ersättningen till styrelsen. Programmet ger icke anställda 

styrelsemedlemmar som valts av årsstämman rätt att få en del av sin 

ersättning i form av en framtida utbetalning av ett belopp som motsvarar 

marknadsvärdet för en B-aktie i bolaget vid utbetalningstillfället. Mer 

information finns i Not K29, ”Information angående styrelsemedlemmar, 

ledande befattningshavare och anställda”. Kostnaderna för kontant 

utbetalning värderas utifrån de beräknade kostnaderna för programmet 

pro rata under tjänstgöringsperioden om ett år. De beräknade kostnaderna 

omvärderas under och efter tjänstgöringsperioden.

segmentsrapportering
Ett rörelse segment är en del i ett företag vars verksamhetsresultat 

regelbundet granskas av koncernens ”högste verkställande beslutsfattare” 

(HVB) som fattar beslut om vilka resurser som ska allokeras till segmentet 

och utvärderar segmentets resultat. Inom koncernen motsvaras HVB av 

koncernens ledningsgrupp.

Segmentspresentationen för varje segment bygger på de 

redovisningsprinciper som beskrivs i denna not. Normala kommersiella 

villkor i branschen tillämpas vid transaktioner mellan segmenten. 

Koncernens information om geografiska områden för segmenten bygger 

på i vilket land överföringen av risker och förmåner sker. 

lånekostnader
Koncernen aktiverar lånekostnader i relation till kvalificerade tillgångar 

(normalt i förhållande till internt genererade immateriella tillgångar) som 

balanserade utvecklingskostnader. Alla andra lånekostnader kostnadsförs 

när de uppstår.

statliga bidrag 
Statliga bidrag redovisas när det föreligger rimlig säkerhet att företaget 

kommer att uppfylla de villkor som uppställs för bidragen och att bidragen 

kommer att erhållas. 

I en förmånsbestämd plan är det företagets ansvar att tillhandahålla 

förutbestämda förmåner till tidigare anställda. De aktuariella respektive 

investeringsrelaterade risker som hänförs till den förmånsbestämda planen 

bärs av företaget.

Nuvärdet av förmånsbestämda åtaganden för nuvarande eller 

tidigare anställda beräknas enligt ”Projected Unit Credit Method”. 

Den diskonteringsränta som används i respektive land fastställs med 

hänvisning till den marknadsmässiga avkastningen på förstklassiga 

företagsobligationer, vars löptid motsvarar förpliktelsernas. I länder där 

det inte finns någon fungerande marknad för sådana obligationer används 

marknadsräntan på statsobligationer. Beräkningarna baseras på aktuariella 

antaganden (som ses över varje kvartal), och görs minst en gång per år. 

De aktuariella antagandena är företagets bästa bedömning av de olika 

variabler som bestämmer kostnaderna för att tillhandahålla förmånerna. 

När aktuariella antaganden används kan det verkliga utfallet avvika 

från det uppskattade utfallet, och de aktuariella antagandena förändras 

från en period till en annan. Dessa skillnader redovisas som aktuariella 

vinster och förluster. De kan till exempel orsakas av oväntat hög eller 

låg personalomsättning, ändrad förväntad livslängd, löneförändringar, 

förändringar av diskonteringsränta och skillnad mellan verklig och beräknad 

avkastning på stiftelsetillgångarna. Aktuariella vinster och förluster redovisas 

i OCI för den period då de uppstår. Koncernens nettoskuld för respektive 

förmånsbestämd plan (som också redovisas i balansräkningen) består av 

nuvärdet av förpliktelsen med avdrag för stiftelsetillgångarnas verkliga värde. 

Om värdet på stiftelsens tillgångar överstiger värdet på förpliktelsen uppstår 

ett överskott som redovisas som en tillgång under övriga långfristiga 

fordringar. Det redovisade tillgångsbeloppet begränsas till summan av 

kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder och nuvärdet av 

framtida återbetalningar från planen eller minskningar av framtida avgifter till 

planen.

Nettovärdet av avkastningen på stiftelsens tillgångar och räntekostnader 

för pensionsskulder redovisas i finansiella intäkter eller kostnader. Kostnader 

avseende tjänstgöring under innevarande period och övriga komponenter i 

årets pensionskostnad redovisas under rörelsens intäkter eller kostnader.

Löneskatt hänförlig till aktuariella vinster och förluster vägs in i 

beräkningen av aktuariella vinster och förluster.

Aktierelaterade ersättningar till anställda  
och styrelsen
Aktierelaterade ersättningar avser ersättningar till anställda, inklusive 

ledande befattningshavare samt styrelseledamöter. Enligt IFRS skall ett 

företag redovisa de lönekostnader som är relaterade till aktierelaterade 

program baserat på ett mått på vilket värde de tjänster som erhållas från 

anställda under programmen har för företaget.

ersättningar till anställda

Aktieoptionsplaner
I enlighet med IFRS 1 och IFRS 2 har Ericsson valt att inte tillämpa IFRS 2 

för egetkapitalinstrument som tilldelats före den 7 november 2002. 

IFRS 2 tillämpas för det aktiebaserade optionsprogram till anställda för 

vilket optioner tilldelades efter den 7 november 2002. Intjänandeperioden för 

detta program avslutades under 2005. Ericsson redovisade lönekostnader 

motsvarande optionernas verkliga värde vid tidpunkten för tilldelningen 

av optionerna. Belopp motsvarande aktiesparprogrammens kostnader 

redovisas i balansräkningen som eget kapital. Optionernas verkliga värde 

beräknades baserat på en modell för optionsprissättning. Lönekostnaderna 

redovisades under intjänandeperioden (3 år), dvs den period då de 

anställda hade skyldighet att uppfylla intjänandevillkoren. När optionerna 

löses sker i vissa länder betalning av sociala avgifter baserade på värdet 

för den anställde – vanligtvis skillnaden mellan optionens lösenpris och 

marknadspris. Under intjänandeperioden görs avsättningar för dessa 

beräknade sociala avgifter.
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NOT K1–K2

IFRIC 19, ”Utsläckning av finansiella skulder med eget kapital- >
instrument” (som publicerades i november 2009 och gäller för perioder 

som börjar på eller efter den 1 januari 2011). Ändringen förväntas inte 

få någon betydande inverkan på koncernredovisningen och kommer 

att börja tillämpas från och med den 1 januari 2011. EU har ännu inte 

antagit ändringen.

IAS 24, (reviderad) ”Upplysningar om närstående” (som publicerades  >
i november 2009 och gäller för perioder som börjar på eller efter den 1 

januari 2011). Denna revision påverkar bara presentations kraven och 

kommer att börja tillämpas från och med den 1 januari 2011. EU har 

ännu inte antagit ändringen.

IFRS 9 ”Finansiella instrument”. (gäller för perioder som börjar på eller  >
efter den 1 januari 2013.) Målsättningen med denna IFRS är att skapa 

principer för den finansiella rapporteringen av finansiella tillgångar 

som visar relevant och användbar information för läsare av finansiella 

rapporter. Detta för att möjligöra läsarens bedömning av belopp, timing 

och osäkerheter avseende koncernens framtida kassa flöde. Bolaget 

har ännu inte utvärderat påverkan av denna standard. EU har ännu inte 

antagit ändringen.

K2 ViKtiga uppsKattNiNgar 
och bedömNiNgar för 
redoVisNiNgsäNdamål 
Upprättandet av bokslut och tillämpningen av redovisningsprinciper baseras 

ofta på ledningens bedömningar och på uppskattningar och antaganden 

som anses vara rimliga och väl bedömda vid den tidpunkt då bedömningen 

görs. Med andra bedömningar, antaganden och uppskattningar kan 

resultatet emellertid bli ett annat, och händelser kan inträffa som kan kräva 

en väsentlig justering av det redovisade värdet för den berörda tillgången 

eller skulden. Nedan anges de redovisningsprinciper vars tillämpning 

baseras på sådana bedömningar och de viktigaste källorna till osäkerhet i 

uppskattningar som bolaget anser kan ha den mest betydande inverkan på 

koncernens redovisade resultat och ekonomiska ställning. 

Informationen i denna not är indelad i följande:

Viktigaste källor till osäkerhet i uppskattningar. >
Bedömningar gjorda av ledningen i samband med tillämpning av  >
koncernens redovisningsprinciper.

intäktsredovisning

Viktigaste källor till osäkerhet i uppskattningar
Uppskattningar är nödvändiga vid utvärdering av uppfyllnad av 

kontraktsvillkor och den totala kontraktskostnaden för att bedöma om 

förlustreserveringar skall göras eller om kunden kommer att nå villkorade 

inköpsvolymer med avseende på rätten att erhålla rabatter. 

bedömningar gjorda av ledningen i samband med 
tillämpning av koncernens redovisningsprinciper
Delar av koncernens omsättning härrör från stora och komplexa 

kundkontrakt. Ledningen gör bedömningar av bl a överensstämmelse med 

acceptans- och rabattvillkor, om risker och förmåner har överförts till kund 

för att fastställa vilka intäkter och kostnader som ska redovisas i varje 

period, färdigställandegrad samt kundens kreditstatus för att bedöma om 

betalning är sannolik eller ej så att intäktsföring kan motiveras.

kundfordringar och kundfinansiering

Viktigaste källor till osäkerhet i uppskattningar
Koncernen följer upp kundernas finansiella stabilitet och de förhållanden 

under vilka de verkar för att uppskatta sannolikheten för betalning av 

enskilda fordringar. De totala avsättningarna för osäkra fordringar uppgick 

den 31 december 2009 till SEK 1,7 (1,8) miljarder eller 2,4 (2,2) procent av 

totala kundfordringar och kundfinansieringsfordringar. 

Erhållna statliga bidrag för Ericsson avser i regel forsknings- och 

utvecklingsarbete eller subventioner av investeringar för att stimulera 

anställningar eller investeringar i ett land eller i en speciell region. Statliga 

bidrag hänförliga till forskning och utveckling reducerar normalt redovisade 

forsknings- och utvecklingskostnader, medan bidrag hänförliga till 

tillgångar redovisas genom att bidragsbeloppet dras av för att fastställa 

anskaffningskostnaden.

nya standarder och tolkningar som ännu inte har 
antagits 
Flera nya standarder, tillägg till standarder och tolkningar är ännu inte giltiga 

för det räkenskapsår som slutade 31 december 2009 och har därför inte 

beaktats vid upprättandet av koncernredovisningen:

IAS 27 (reviderad): Koncernredovisning och separata finansiella  >
rapporter (gäller från den 1 juli 2009). Den reviderade standarden 

kräver att effekterna av alla transaktioner med minoritetsintressen 

ska redovisas i OCI om kontrollförhållandena inte förändras och 

transaktionerna inte längre kommer att leda till goodwill, vinst eller 

förlust. Standarden innehåller också regler för redovisning om 

bestämmande inflytande förloras. Eventuell kvarvarande andel i 

företaget omvärderas till verkligt värde och vinsten eller förlusten 

redovisas i resultaträkningen. Koncernen kommer att tillämpa IAS 27 

(reviderad) för transaktioner med minoritetsintressen som genomförs 

från och med 1 januari 2010. 

IFRS 3 (reviderad), Rörelseförvärv (gäller från den 1 juli 2009).  >
Den reviderade standarden innebär att förvärvsmetoden även i 

fortsättningen ska tillämpas vid rörelseförvärv, men med ett antal 

väsentliga förändringar. Exempelvis ska alla betalningar som 

sker i syfte att förvärva en rörelse redovisas till verkligt värde på 

förvärvsdagen, och eventuella villkorade betalningar som klassificeras 

som skulder ska omvärderas via resultaträkningen. Vid varje enskilt 

förvärv kan koncernen välja att fastställa minoritetsintressena i den 

förvärvade rörelsen, antingen som verkligt värde eller uttryckt som 

minoritetsintressenas proportionella andel av rörelsens nettotillgångar. 

Alla förvärvsrelaterade kostnader ska kostnadsföras när de uppstår. 

Koncernen kommer att tillämpa IFRS 3 (reviderad) från och med 1 

januari 2010. Kostnader kopplade till rörelse förvärv innan tillämpning av 

IFRS 3 (R) har lagts till köpeskillningen, i enlighet med IFRS 3. Det rör sig 

om SEK 53 miljoner till och med 31 december 2009.

IFRS 2 (ändringar), Kontantreglerade aktierelaterade ersättningar  >
(gäller från 1 januari 2010). Ändringarna innebär att IFRIC 8 

(Tillämpningsområde för IFRS 2) och IFRIC 11 (IFRS 2 – Transaktioner 

med egna aktier, även koncerninterna) numera ingår i IFRS 2. 

Dessutom utvidgas riktlinjerna i IFRIC 11 till att även gälla klassificering 

av koncernavtal som tidigare inte innefattades av tolkningen. De 

nya riktlinjerna förväntas inte få någon betydande inverkan på 

koncernredovisningen. EU har ännu inte antagit ändringarna i IFRS 2.

De förbättringar av IFRS som offentliggjordes i april 2009 och som börjar  >
gälla 1 januari 2010 förväntas inte få någon betydande inverkan på 

koncernredovisningen. EU har ännu inte antagit förbättringarna av IFRS.

Ändring av IAS 32 omklassificering av teckningsrätter (oktober 2009)  >
och gäller för perioder som börjar efter den 1 februari 2010. Ändringen 

innehåller riktlinjer för redovisning av kontrakt som kommer att eller 

kan komma att regleras med koncernens egna egetkapitalinstrument. 

Ändringen förväntas inte få någon betydande inverkan på 

koncernredovisningen och kommer att börja tillämpas från och med den 

1 januari 2011. EU har ännu inte antagit ändringen.

IFRIC 17, ”Värdeöverföring av icke-kontanta tillgångar genom utdelning  >
till ägare”. Den här tolkningen förväntas inte få någon betydande 

inverkan på koncernredovisningen.

IFRIC 14 (tillägg), ”Förtida betalning av finansiella minimikrav” (november  >
2009) och gäller för perioder som börjar på eller efter den 1 januari 

2011). Ändringen förväntas inte få någon betydande inverkan på 

koncernredovisningen och kommer att börja tillämpas från och med den 

1 januari 2011. EU har ännu inte antagit ändringen.
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koncernledningen bedömer att produkten kommer att bli tekniskt och 

ekonomiskt bärkraftig, vilket normalt är när ett produktutvecklingsprojekt 

har nått en bestämd milstolpe enligt koncernens fastställda 

projektledningsmodell. Balansering upphör och avskrivning av balanserade 

utvecklingskostnader inleds när produkten är färdig att tas i allmänt bruk.

Även fastställande av avskrivningstid och utvärdering av indikatorer på 

nedskrivningsbehov kräver ledningens bedömning.

Förvärvade immateriella produkträttigheter och 
övriga immateriella tillgångar inklusive goodwill

Viktigaste källor till osäkerhet i uppskattningar
I samband med initial redovisning beräknas framtida kassaflöden för att 

säkerställa att de redovisade värdena inte överstiger de diskonterade 

beräknade kassaflödena för denna typ av tillgångar. Efter den första 

redovisningen prövas nedskrivningsbehovet så snart det finns 

indikationer på att tillgången har minskat i värde, utom för goodwill 

där nedskrivningsbehovet prövas minst årligen. Negativa avvikelser i 

faktiska kassaflöden jämfört med beräknade kassaflöden kan liksom 

nya uppskattningar som tyder på lägre framtida kassaflöden leda till 

nedskrivning. En källa till osäkerhet när det gäller framtida kassaflöden är 

växelkursernas långsiktiga utveckling. 

Företagets börsvärde vid 2009 års slut översteg väl värdet av rörelsens 

nettotillgångar i företaget. 

Mer information om goodwill finns i Not K1, ”Väsentliga 

redovisningsprinciper”, samt Not K10, ”Immateriella tillgångar”. 

Uppskattningar som är relaterade till förvärvade immateriella tillgångar 

baseras på likartade antaganden och risker som för goodwill.

Den 31 december 2009 uppgick förvärvade immateriella rättigheter 

och andra immateriella tillgångar till SEK 46,1 (45,5) miljarder, inklusive 

goodwill om SEK 27,4 (24,9) miljarder. En nedskrivning på SEK 4,3 

miljarder redovisades som en del av omstruktureringsprogrammet. Inom 

ramen för detta program beslutades att vissa produkter skulle fasas ut. 

Nedskrivningen rör redovisade tillgångsvärden för dessa produkter.

bedömningar gjorda av ledningen i samband med 
tillämpning av koncernens redovisningsprinciper
I samband med initial redovisning och senare värderingar gör ledningen 

bedömningar av både grundläggande antaganden och indikatorer på 

nedskrivning. I allokeringen av köpeskillingen för varje förvärv ska den 

erlagda köpeskillingen hänföras till identifierbara tillgångar, skulder 

och ansvarsförbindelser där dessa nettotillgångar värderas till verkligt 

värde. Eventuellt överskjutande belopp redovisas som goodwill. Sådana 

allokeringar kräver ledningens bedömning liksom definitionen av 

kassagenererande enheter för prövning av nedskrivningsbehov. Andra 

bedömningar kan resultera i ett helt annat resultat och en annan framtida 

finansiell ställning.

Avsättningar

Produktgarantier

Viktigaste källor till osäkerhet i uppskattningar

Avsättningar för produktgarantier baseras på aktuella produktvolymer för 

vilka garanti fortfarande gäller och på historiska kvalitetsnivåer för mogna 

produkter, och dessutom på uppskattningar och antaganden om framtida 

kvalitetsnivåer för nya produkter samt uppskattningar av kostnader för att 

åtgärda de olika typerna av förväntade fel. De totala avsättningarna för 

garantier uppgick den 31 december 2009 till SEK 2,5 (1,9) miljarder.

Avsättningar exklusive produktgarantier

Viktigaste källor till osäkerhet i uppskattningar
Övriga typer av avsättningar rör främst kontraktsenliga åtaganden och 

böter, omstrukturering och risker avseende patenttvister och andra 

Koncernen gör regelbundna analyser av kreditrisken i utestående 

kundfinansieringskrediter och avsättningar görs för uppskattade förluster. 

Värdering av varulager

Viktigaste källor till osäkerhet i uppskattningar
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningskostnad och 

nettoförsäljningsvärde. Uppskattningar krävs när det gäller prognisticerade 

volymer och lagerbalanser. I situationer där lageröverskott föreligger görs 

uppskattningar av nettoförsäljningsvärdet för överskottsvolymer. De totala 

lagerreserverna för uppskattade förluster uppgick den 31 december 2009 till 

SEK 3,0 (3,5) miljarder eller 12 (11) procent av det totala lagret. 

kapitalandelar i joint ventures och intresseföretag

Viktigaste källor till osäkerhet i uppskattningar
Prövning av nedskrivningsbehov görs vid varje tillfälle då indikationer 

uppkommer som tyder på nedskrivningsbehov. 

Den 31 december 2009 uppgick koncernens belopp i joint ventures och 

associerade bolag till SEK 11,6 (8,0) miljarder.

uppskjuten skatt

Viktigaste källor till osäkerhet i uppskattningar
Uppskjutna skattefordringar redovisas för temporära skillnader mellan 

eventuellt redovisat värde och skattemässigt värde och belopp som 

används för beskattningsändamål och för outnyttjade underskottsavdrag. 

De största underskottsavdragen hänför sig till Sverige, där de utan 

tidsbegränsning kan avräknas mot framtida inkomster (utan slutligt datum 

för nyttjande). Värderingen av underskottsavdrag och koncernens förmåga 

att utnyttja underskottsavdrag baseras på ledningens uppskattningar 

av framtida skattepliktiga inkomster i olika beskattningsområden. Mer 

detaljerad information finns i Not K8, Inkomstskatter.

Den 31 december 2009 uppgick värdet på uppskjutna skattefordringar 

till SEK 14,3 (14,9) miljarder. De uppskattade skatteeffekterna av dessa 

underskottsavdrag redovisas som anläggningstillgångar. 

redovisning av inkomstskatt, mervärdesskatt och 
andra skatter

Viktigaste källor till osäkerhet i uppskattningar
Redovisningen av dessa poster baseras på utvärdering av inkomstskatte-, 

mervärdesskatte- och andra skatteregler i alla länder där koncernen har 

verksamhet. På grund av den samlade komplexiteten i alla regler om skatter 

och redovisning av skatter måste ledningen medverka i bedömningen av 

klassificeringen av transaktioner och vid uppskattningen av sannolika utfall 

vad avser yrkade avdrag eller tvister.

balanserade utvecklingskostnader

Viktigaste källor till osäkerhet i uppskattningar
Prövning av nedskrivningsbehov görs så snart indikationer uppkommer 

som tyder på att det har skett en minskning i värde. Nedskrivningsbehovet 

för immateriella tillgångar som ännu inte kan användas prövas årligen. 

Nedskrivningsbeloppen baseras på en uppskattning av framtida 

kassaflöden för respektive produkter.

Den 31 december 2009 uppgick balanserade utvecklingskostnader 

till SEK 2,1 (2,8) miljarder. En nedskrivning på SEK 0,2 (0,5) miljarder 

redovisades som en del av omstruktureringsprogrammet. Inom ramen 

för detta program beslutades att vissa produkter skulle fasas ut. 

Nedskrivningen rör redovisade tillgångsvärden för dessa produkter.

bedömningar gjorda av ledningen i samband med 
tillämpning av koncernens redovisningsprinciper
Utvecklingskostnader som uppfyller IFRS redovisningskriterier för 

produkter som ska säljas, hyras ut eller på annat sätt saluföras, samt för 

produkter avsedda för internt bruk balanseras. Balansering påbörjas när 



Ericsson Årsredovisning 2009  |  noter till koncernens bokslut 49

NOT K2

juridiska tvister. Avsättningar görs också för potentiella krav från, eller 

tvister med, leverantörer eller underleverantörer samt eventuella moms- 

och skatterelaterade åtaganden och beräknade förluster på kundkontrakt. 

Uppskattningen av avsättningsbelopp för kontraktsböter, krav från kunder 

och leverantörer samt förluster kräver särskilda bedömningar av ledningen. 

Per den 31 december 2009 uppgick övriga avsättningar exklusive 

produktgarantier till SEK 9,9 (12,4) miljarder. Mer detaljerad information finns 

i Not K18, ”Avsättningar”.

bedömningar gjorda av ledningen i samband med 
tillämpning av koncernens redovisningsprinciper.
Huruvida ett befintligt åtagande är sannolikt eller inte är en 

bedömningsfråga. Risktyperna för dessa avsättningar varierar och ledningen 

gör en bedömning av åtagandenas karaktär och omfattning när den avgör 

om ett utflöde av resurser är sannolikt eller inte.

Pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning

Viktigaste källor till osäkerhet i uppskattningar
Redovisningen av kostnader för förmånsbaserade pensioner och 

andra tillämpliga ersättningar efter avslutad anställning baseras på 

aktuariella beräkningar som utgår från betydelsefulla uppskattningar om 

diskonteringsränta, förväntad avkastning på förvaltningstillgångar, framtida 

löneökningar, personalomsättning och dödlighetstal. Antagandena om 

diskonteringsränta baseras på högkvalitativa placeringar med fast ränta 

med en löptid som ligger så nära som möjligt för löptiden på koncernens 

pensionsplaner. Förväntad avkastning på förvaltningskostnader tar hänsyn 

till långsiktig historisk avkastning, tillgångsfördelning och uppskattningar 

av framtida avkastning på långfristiga placeringar. Den 31 december 2009 

uppgick förmånsbestämda förpliktelser för pensioner till SEK 30,7 (28,0) 

miljarder och verkligt värde av förvaltningstillgångar till SEK 23,2 (19,0) 

miljarder. Mer information om uppskattningar och antaganden finns i Not 17, 

”Ersättningar efter avslutad anställning”. 

Finansiella instrument, säkringsredovisning och 
valutarisker

Viktigaste källor till osäkerhet i uppskattningar. 
Valutarisker i bedömd försäljning och bedömda inköp i framtida 

perioder säkras genom valutaterminskontrakt som klassificeras som 

kassaflödessäkringar. Prognoser är baserade på bedömningar av framtida 

transaktioner, en prognos är därför per definition osäker.

bedömningar gjorda av ledningen i samband med 
tillämpning av koncernens redovisningsprinciper
Beräkning av framtida försäljningsvolymer innefattar insamling och 

utvärdering av försäljnings- och inköpsprognoser för framtiden. Dessutom 

görs löpande analyser av verkliga utfall jämfört med prognoserna, i syfte att 

uppfylla kraven på effektivitetstestning för säkringsredovisning. Förändringar 

i försäljnings- och inköpsprognoser kan leda till att säkringsredovisningen 

upphör. 

Mer information om risker i finansiella instrument finns i not K20, 

”Finansiell riskhantering och finansiella instrument”.
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Multimedia levererar produkter och applikationer som möjliggör för 

operatörerna att leverera nya spännande tjänster; sömlöst till vilken apparat 

som helst, när som helst och var som helst. I produktportföljen ingår:

 Helhetslösningar inom television för operatörer, serviceleverantörer,  >
annonsörer och innehållsleverantörer.

Kund- och företagsapplikationer; multimedialösningar för konsument-  >
och företagsmarknaden. 

Lösningar för intäktshantering som förenklar betalning och  >
innehållsdistribution. 

Tjänsteplatformar som möjliggör för operatör och tjänsteleverantörer att  >
skapa, sälja och underhålla olika typer av multimediaerbjudanden.

sony ericsson utgörs av joint venturet Sony Ericsson Mobile 

Communications AB. Sony Ericsson levererar innovativa och funktionsrika 

mobiltelefoner och tillbehör.

st-ericsson utgörs av joint venturet ST-Ericsson. ST-Ericsson är en 

branchledare inom design, utveckling och skapandet av det senaste 

inom mobilplattformar och trådlösa halvledare. ST-Ericsson bildades den 

2 februari 2009 genom ett samgående mellan ST-NXP Wireless och Ericsson 

Mobile Platforms.

ej allokerade
Vissa intäkter, kostnader, tillgångar och skulder identifieras inte som del 

av något affärssegment och är därför inte fördelade till dessa. Exempel på 

poster som inte fördelas är kostnader för anställda på koncernfunktioner, 

IT-kostnader samt allmänna marknadsföringskostnader.

Geografiska områden
Ericsson verkar globalt och verksamheten presenteras uppdelad på 

fem geografiska områden, 1) Västeruropa, 2) Central- och Östeuropa, 

Mellanöstern och Afrika, 3) Asien och Oceanien, 4) Nordamerika samt  

5) Latinamerika.

kunder
Ericsson har inte haft några kunder för vilka intäkterna överstiger 10 procent 

av företagets totala intäkter under åren 2009, 2008 eller 2007.

K3 SegmentSinformation
operativa segment

Ericsson har följande fem operativa segment:

Networks levererar produkter och tjänster för mobil och fast 

bredbandsaccess, kärnnät och transmissionsnät, samt tillhörande 

installationstjänster. I produktportföljen ingår:

Radioaccesslösningar för anslutning av till exempel mobiltelefoner  >
eller persondatorer till mobilnätet, dessa stödjer olika standards för 

mobiltelefoni, såsom GSM och WCDMA, på samma plattform.  

Accesslösningar; ökar kundens möjlighet att modernisera fasta nät för  >
att möjliggöra nya IP-baserade tjänster med större bandbredd. 

Ericssons kärnnätslösningar omfattar branschledande produkter inom  >
softswitch, IP-infrastruktur för EDGE- och core routing, IP Multimedia 

Subsystem (IMS) och media gateways. 

Transmission/backhaul; mikrovågs- och optiska transmissionlösningar  >
för mobilnät och fasta nät. 

Relaterade nätinstallationstjänster. >
Nätdriftsverktyg; stödjer operatörers drift av såväl befintliga nät som  >
introduktion av nya nätverksarkitekturer, teknologier och tjänster.

GSM och WCDMA delar ett gemensamt kärnnät, vilket bevarar värdet av 

tidigare investeringar. IMS är en plattform som möjliggör att konvergerade 

tjänster kan tillhandahållas, oberoende av accesstyp.

Professional services levererar nätdriftstjänster, systemintegration, 

rådgivning, utbildning och kundsupport. I tjänsteportföljen ingår:

Nätdriftstjänster omfattar nätdrift (hantering av den dagliga driften av en  >
kunds nät) och ”hosting” av hantering av applikationer och innehåll. 

Systemintegration: Ericsson integrerar utrustning från flera leverantörer  >
och hanterar teknikförändringsprogram, samt skapar och integrerar nya 

lösningar. 

Konsulttjänster: Experter inom affärs- och teknologistrategi ger stöd  >
inom beslutsfattande, planering och utförande till Ericssons kunder i 

arbetet att förbättra och öka tillväxten i kundernas verksamhet. 

Utbildning: Skräddarsydda program för att säkerställa att operatörernas  >
personal har rätt färdigheter och kompetens för att hantera deras allt 

mer komplexa system.

Kundsupport: Personal jorden runt erbjuder dygnet runt stöd och  >
rådgivning för att säkerställa nätverkens prestanda och tillgänglighet.
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oPerAtiVA seGMeNt
   Professional Multi- sony st-  totalt ej alloke- elimi-  kon-
2009 Networks services media ericsson ericsson  segment rade neringar 3) cernen

Extern nettoomsättning 136 312 56 065 12 996 71 982 13 535 290 890 – –85 517 205 373
Intern nettoomsättning 770 58 276 164 5 731 6 999 – –5 895 1 104

total nettoomsättning 137 082 56 123 13 272 72 146 19 266 297 889 – –91 412 206 477

rörelseresultat 6 879 2) 6 990 1) 655 –10 820 –2 615 1 089 –855 5 684 5 918

Rörelsemarginal (%) 5% 12% 5% –15% –14% 0% – – 3%
Finansiella intäkter         1 874
Finansiella kostnader         –1 549

resultat efter finansiella poster         6 243

Skatter         –2 116

Årets resultat         4 127
       

Övrig segmentsinformation
Andelar i joint ventures och intresseföretags resultat 37 33 –1 –5 693 –1 762 –7 386 –14 – –7 400
Avskrivningar på immateriella tillgångar –2 673 –574 –910 –165 –828 –5 150 – 941 –4 209
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar –2 768 –627 –155 –1 124 –997 –5 671 – 2 121 –3 550

Nedskrivningar –4 333 2) – –80 – –46 –4 459 – 46 –4 413

Återföring av nedskrivningar 38 9 2 – – 49 – – 49

Omstruktureringskostnader –8 748 2) –2 044 –385 –1 754 –890 –13 821 –82 1 322 –12 581

Vinst/förlust vid avyttringar 10 777 1) 41 – 47 875 –32 – 843

totala tillgångar 116 226 33 515 17 650 33 586 22 187 223 164 92 101 –45 456 269 809

1)  Andra kvartalet 2009 avyttrades TEMS, vilket resulterade i en reavinst om SEK 0,8 miljarder.
2)  Innefattar kostnader för omstruktureringsrelaterade nedskrivningar om SEK 4,3 miljarder.
3)  Sony Ericsson och ST-Ericsson redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Skillnaden mellan vad som rapporteras till CODM:en och externt elimineras. 

GeoGrAFiskA oMrÅDeN
  Netto- långfristiga
2009 omsättning tillgångar 1)

Västeuropa 44 579 56 118
 – varav Sverige 4 096 43 574
Central- och Östeuropa, Mellanöstern och Afrika 50 725 1 202
Asien och Oceanien 65 770 1 630
 – varav Kina 18 455 903
 – varav Indien 15 252 225
Nordamerika 25 350 8 359
 – varav USA 21 538 8 100
Latinamerika 20 053 2 066

totalt 206 477 69 375

 – varav EU  49 313 49 158

1)  Totala långfristiga tillgångar minus finansiella instrument, uppskjutna skattefordringar, pensionstillgångar samt  rättigheter hänförliga till försäkringskontrakt. 

För information om personal, se not K29, ”Information angående styrelsemedlemmar, ledande befattningshavare och anställda”.



NOT K3

Noter till koNcerNeNs bokslut  |  Ericsson Årsredovisning 200952

oPerAtiVA seGMeNt
   Professional Multi- sony totalt ej alloke- elimi- kon-
2008 Networks services media 1) ericsson segment rade neringar 2) cernen

Extern nettoomsättning 142 031 48 940 12 614 108 492 312 077 – –108,492 203 585
Intern nettoomsättning 19 38 5 288 261 5 606 – –261 5 345

total nettoomsättning 142 050 48 978 17 902 108 753 317 683 – –108 753 208 930

rörelseresultat 11 145 6 346 –118 –1 094 16 279 –618 591 16 252

Rörelsemarginal (%) 8% 13% –1% 0% 5% – – 8%
Finansiella intäkter        3 458
Finansiella kostnader        –2 484

resultat efter finansiella poster        17 226

Skatter        –5 559

Årets resultat        11 667

Övrig segmentsinformation
Andelar i joint ventures och intresseföretags resultat –25 91 1 –503 –436 – – –436
Avskrivningar på immateriella tillgångar –3 210 –368 –1 429 –53 –5 060 1 53 –5 006
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar –2 347 –532 –228 –1 138 –4 245 –1 1 138 –3 108
Nedskrivningar –547 – –19 – –566 – – –566
Återföring av nedskrivningar 6 1 – – 7 – – 7
Omstruktureringskostnader –5 131 –1 272 –337 –1 692 –8 432 –20 846 –7 606
Vinst/förlust vid avyttringar 9 –16 992 – 985 113 – 1 098

totala tillgångar 131 127 3) 32 099 3) 20 891 48 837 232 954 94 873 –42 143 285 684

1)  I Multimedia är inkluderat Mobile Platforms som sedan 2009 ingår i ST-Ericsson.
2)  Sony Ericsson redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Skillnaden mellan vad som rapporteras till CODM:en och externt elimineras.
3) 2008 och 2007 års siffror har omarbetats för att vara överensstämmande med den metod för allokering av tillgångar som har använts från 2009 .

GeoGrAFiskA oMrÅDeN
  Netto- långfristiga
2008 omsättning tillgångar 1)

Västeuropa 51 570 53 019
 – varav Sverige 8 876 46 458
Central- och Östeuropa, Mellanöstern och Afrika 53 080 1 178
Asien och Oceanien 63 307 1 436
 – varav Kina 15 068 688
 – varav Indien 15 176 156
Nordamerika 17 925 8 917
 – varav USA 14 132 8 829
Latinamerika 23 048 1 676

totalt 208 930 66 226

 – varav EU  57 601 52 945

1)  Totala långfristiga tillgångar minus finansiella instrument, uppskjutna skattefordringar, pensionstillgångar samt  rättigheter hänförliga till försäkringskontrakt. 

För information om personal, se not K29, ”Information angående styrelsemedlemmar, ledande befattningshavare och anställda”.
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oPerAtiVA seGMeNt
   Professional Multi- sony totalt ej alloke- elimi- kon-
2007 Networks services media 1) 2) ericsson segment rade neringar 3) cernen

Extern nettoomsättning 128 985 42 892 11 997 119 068 302 942 – –119 068 183 874

Intern nettoomsättning 32 10 3 908 333 4 283 – –377 3 906

total nettoomsättning 129 017 42 902 15 905 119 401 307 225 – –119 445 187 780

rörelseresultat 17 398 6 394 –135 14 270 37 927 –119 –7 162 30 646

Rörelsemarginal (%) 13% 15% –1% 12% 12% – – 16%

Finansiella intäkter        1 778

Finansiella kostnader        –1 695

resultat efter finansiella poster        30 729

Skatter        –8 594

Årets resultat        22 135

Övrig segmentsinformation

Andelar i joint ventures och intresseföretags resultat 61 66 –3 7 108 7 232 – – 7 232

Avskrivningar på immateriella tillgångar –4 630 –237 –566 – –5 433 – – –5 433

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar –2 601 –367 –152 –1 052 –4 172 –1 1 052 –3 121

Nedskrivningar –105 –1 – – –106 – – –106

Återföring av nedskrivningar 297 – – – 297 – – 297

Vinst/förlust vid avyttringar – – – – – 280 – 280

totala tillgångar 117 863 4) 28 078 4) 18 945 50 832 215 718 70 682 –41 283 245 117

1) I Multimedia är inkluderat affärsverksamheten inom Enterprise PBX vilken avyttrades under 2008
2) I Multimedia är inkluderat Mobile Platforms som sedan 2009 ingår i ST-Ericsson.
3) Sony Ericsson redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Skillnaden mellan vad som rapporteras till CODM:en och externt elimineras.
4) 2008 och 2007 års siffror har omarbetats för att vara överensstämmande med den metod för allokering av tillgångar som har använts från 2009 .

GeoGrAFiskA oMrÅDeN
  Netto- långfristiga
2007 omsättning tillgångar 1)

Västeuropa 52 685 57 537

 – varav Sverige 8 395 49 283

Central- och Östeuropa, Mellanöstern och Afrika 48 661 1 158

Asien och Oceanien 54 629 1 313

 – varav Kina 13 598 618

 – varav Indien 10 517 124

Nordamerika 13 422 8 794

 – varav USA 10 529 8 668

Latinamerika 18 383 1 846

totalt 187 780 70 648

 – varav EU  58 978 57 148

1)  Totala långfristiga tillgångar minus finansiella instrument, uppskjutna skattefordringar, pensionstillgångar samt  rättigheter hänförliga till försäkringskontrakt. 

För information om personal, se not K29, ”Information angående styrelsemedlemmar, ledande befattningshavare och anställda”.
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omstruktureringskostnader per funktion

   2009 2008 2007

Kostnad sålda varor  4 180 2 540 –

FoU-kostnader  6 045 2 648 –

Försäljnings- och  
administrationskostnader   1 034 1 572 –

totala omstruktureringskostnader  11 259 6 760 –

K6 Övriga rÖrelseintäKter 
och rÖrelseKostnader
   2009 2008 2007

Vinst vid försäljning av materiella  
anläggningstillgångar och immateriella  
tillgångar  193 302 78

Förlust vid försäljning av materiella  
anläggningstillgångar och immateriella  
tillgångar  –126 –190 –104

Vinst vid försäljning av aktier, andelar  
och verksamheter  962 1 236 296

Förlust vid försäljning av aktier, andelar  
och verksamheter  –119 –138 –16

Vinster/förluster vid avyttringar, netto  910 1 210 254

Övriga rörelseintäkter  2 172 1 767 1 480

totalt övriga rörelseintäkter  
och rörelsekostnader  3 082 2 977 1 734

K4 nettoomsättning
   2009 2008 2007

Försäljning av produkter  
och installationstjänster  145 873 150 846 138 011

 Varav:

 – Leveranskontrakt  144 908 148 358 130 890

 – Entreprenadkontrakt   965 2 488 7 121

Professional Services  56 123 48 978 42 892

Licensintäkter 1)  4 481 9 106 6 877

Nettoomsättning  206 477 208 930 187 780

Export från Sverige  94 829 109 254 102 486
1)  ST-Ericsson joint venture bildades i februari 2009, siffror för 2007 och 2008 omfattar 

licenserintäkter från Mobile Platforms.

K5 Kostnader per 
Kostnadsslag
   2009 2008 2007

Varor och tjänster  124 627 138 298 113 195

Avskrivningar  7 759 8 114 8 554

Nedskrivningar, netto  
efter reverseringar  5 637 2 680 1 435

Ersättningar till anställda  54 877 51 297 44 771

Räntekostnader  1 549 2 484 1 695

Skatter  2 116 5 559 8 594

totala havda kostnader  196 565 208 432 178 244

Reducerade med:

Lagerförändringar 1)  –4 784 3 761 802

Aktivering av utvecklingskostnader  1 443 1 409 1 053

totala kostnader  
i resultaträkningen  199 906 203 262 176 389

1) Lagerförändringarna baseras på förändringar av lagervärden före nedskrivningar.

Ökningen av nedskrivningar och inkuransreserver, netto efter reverseringar, 

beror huvudsakligen på omstruktureringsrelaterade nedskrivningar av 

immateriella tillgångar, vilket motverkades av minskade inkuransreserver 

och reserver för osäkra kundfordringar och minskade nedskrivningar av 

aktiverade utvecklingskostnader.

I januari 2009 annonserades ett besparingsprogram med målet att 

sänka den årliga kostnadstakten med SEK 10 miljarder från andra halvåret 

2010, givet nuvarande verksamhetsnivå. I det tredje kvartalet 2009 utökades 

målet med ytterligare SEK 5-6 miljarder i besparingar med förväntade 

kostnader i samma storleksordning. Omstruktureringskostnaderna är 

hänförliga till aktiviteter för att minska produktionskostnaderna, minska 

antalet produktvarianter och plattformar, öka återanvändandet av mjukvara, 

konsolidera FoU-aktiviteter och förbättra de administrativa processerna. Vid 

genomgångarna av produktportföljen identifierades möjligheter att minska 

antalet plattformar och lösningar, vilket har resulterat i nedskrivningar av 

aktiverade utvecklingskostnader och förvärvade produkträttigheter för 

produkter som fasas ut.  

Omstruktureringskostnaderna uppgår till SEK 11,3 miljarder för 2009.

Omstruktureringskostnader är inkluderade i de ovan redovisade beloppen. 
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En avstämning mellan årets redovisade skattekostnad och den 

skattekostnad som skulle uppstå om svensk skattesats, 26,3 procent, 

beräknats på Resultat före skatt visas nedan.

Avstämning Av verklig inkomstskAtt för koncernen 
jämfört med svensk inkomstskAtt
   2009 2008 2007

Skatt enligt svensk skattesats (26,3%)  –1 643 –4 823 –8 604

Effekter av utländska skattesatser  –812 22 62

 Varav joint ventures och intresseföretag –550 1 63

Aktuell skatt hänförlig till tidigare år  441 167 –294

Redovisning av outnyttjade/ 
omvärderade underskottsavdrag  
hänförliga till tidigare år  8 –169 –204

Redovisning av outnyttjade/omvär- 
derade temporära skillnader  
hänförliga till tidigare år  267 62 472

Skatteeffekt av ej avdragsgilla  
kostnader   –1 155 –986 –810

Skatteeffekt av ej skattepliktiga  
intäkter   630 327 853

Skatteeffekt av förändrad skattesats  148 –159 –69

 skatter  –2 116 –5 559 –8 594

K8 SKatter
Koncernens skattekostnader för året uppgår till SEK 2 116 (5 559) miljoner 

eller 33,9 (32,3) procent av årets resultat efter finansiella poster, vilket till 

största delen beror på en lägre skattesats på förluster gjorda i joint ventures. 

Skattesatsen exklusive joint ventures och intresseföretag är 25,7 procent.

inkomstskatter redovisade i resultaträkningen
Följande komponenter ingår i Skatter:

    2009 2008 2007

Aktuell skattekostnad   –4 605 –5 574 –4 115

Aktuell skatt hänförlig till tidigare år   441 167 –294

Uppskjuten skatteintäkt/kostnad (–)  661 –297 –2 227

Delsumma  –3 503 –5 704 –6 636

Andel i joint ventures och intresse- 
företags skatt  1 387 145 –1 958

Skatter  –2 116 –5 559 –8 594

K7 FinanSiella intäKter och KoStnader
 2009 2008 2007
    finansiella finansiella finansiella finansiella finansiella finansiella
   intäkter kostnader intäkter kostnader intäkter kostnader

Avtalsenlig ränta på finansiella tillgångar 1 287  2 938  2 293  

 Varav finansiella tillgångar till verkligt värde  
 över resultaträkningen 814  2 282  1 094  

Avtalsenlig ränta på finansiella skulder  –1 616  –2 023  –1 543

 Varav finansiella skulder till verkligt värde  
 över resultaträkningen  –  –  –

Nettovinst/nettoförlust på:

 Instrument till verkligt värde över  
 resultaträkningen 1) 635 155 322 280 –181 –60

  Varav instrument som ingår  
  i säkringsrelationer  155 – –32 – –7

 Finansiella tillgångar som kan säljas – – – – – –

 Lånefordringar och kundfordringar –53  191 – –342 –

 Finansiella skulder redovisade till upplupet  
 anskaffningsvärde  –2 – –656 – 11

 Övriga finansiella intäkter och kostnader 5 –86 7 –85 8 –103

totalt 1 874 –1 549 3 458 –2 484 1 778 –1 695

1)  Exklusive nettovinst på tillgångar och skulder i rörelsen vilka rapporterades såsom Kostnader för fakturerade varor och tjänster och uppgick till SEK 2 247 miljoner (nettoförlust SEK 4 234 

miljoner 2008, nettoförlust SEK 762 miljoner 2007).
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underskottsavdrag

Uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag redovisas i 

den omfattning det är sannolikt att dessa kan utnyttjas mot skattepliktiga 

inkomster under utnyttjandeperioder enligt nedan. Outnyttjade 

underskottsavdrag för Sony Ericsson och ST-Ericsson är inte inkluderade, 

eftersom redovisning sker i enlighet med kapitalandelsmetoden. 

Den 31 december 2009 uppgick dessa outnyttjade underskottsavdrag 

till SEK 14 493 (16 327) miljoner. Skatteeffekten av dessa outnyttjade 

underskottsavdrag redovisas som en tillgång. De slutliga år dessa 

underskottsavdrag kan utnyttjas visas nedan:

   underskotts- skatte-
förfalloår  avdrag effekt

2010  28 7

2011  41 8

2012   101 20

2013        256 55

2014   379 96

2015 eller senare  13 688 3 775

totalt  14 493 3 961

uppskjutna skattefordringar och skatteskulder
Skatteeffekt av temporära skillnader inklusive outnyttjade underskottsavdrag 

har resulterat i uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder 

enligt nedan:

förändringAr i uppskjuten skAtt  
    2009 2008

ingående balans, netto   12 120  8 891

Redovisat i årets resultat   661 –296

Redovisat i Övrigt totalresultat   –1 040 2 330

Förvärv/avyttring av koncernföretag   186  861

Omräkningsdifferenser   130  334

Utgående balans,netto   12 057  12 120

Skatter redovisade direkt mot Övrigt totalresultat uppgår till SEK –1 040      

(2 330) miljoner, varav aktuariella vinster/förluster avseende pensioner 

uppgår till SEK 173 (931) miljoner, kassaflödessäkringar SEK –1 059 (1 225) 

miljoner och förändringar i ackumelerade omräkningsdifferenser SEK –154 

(174) miljoner.

Uppskjutna skattefordringar redovisas aktiverade i de länder och 

med de belopp där Ericsson förväntar sig att kunna generera tillräcklig 

beskattningsbar inkomst i framtiden för att kunna dra nytta av dessa 

skatteavdrag. 

Merparten av underskottsavdragen är hänförliga till länder med lång eller 

obegränsad nyttjandetid, framför allt Sverige och USA. Av de uppskjutna 

skattefordringarna avseende underskottsavdrag, SEK 3 961 miljoner, avser 

SEK 2 420 miljoner Sverige med obegränsad tid för nyttjande. Tack vare 

sin starka ekonomiska ställning och goda lönsamhet har Ericsson kunnat 

utnyttja delar av sina underskottsavdrag under året. Bedömningen är att 

Ericsson kommer att generera tillräcklig vinst de kommande åren för att 

kunna fortsätta att utnyttja även resterande belopp.

investeringar i dotterbolag 
Till följd av underskott i vissa koncernföretag är redovisat värde av 

investeringar i dotterbolag lägre än skattemässigt värde för dessa 

investeringar. Då uppskjuten skattefordran redovisas avseende underskott 

i dessa företag, och på grund av osäkerheten kring vilka avdrag som 

kan göras i framtiden på ovan nämnda skillnader mellan redovisat och 

skattemässigt värde, har inga ytterligare skattefordringar redovisats för 

dessa skillnader.

inkomstskAtteeffekt Av temporärA skillnAder och outnyttjAde underskottsAvdrAg         
  uppskjuten uppskjuten   uppskjuten uppskjuten 
  skattefordran skatteskuld nettobalans skattefordran skatteskuld nettobalans

Immateriella tillgångar och materiella        
anläggningstillgångar  359 2 264  313  4 081

Omsättningstillgångar 2 481 53  2 056  80

Ersättningar efter avslutad anställning 852 472   1 054  138    

Avsättningar 2 240 –  2 473 – 

Eget kapital 1 901 –  2 941 – 

Övrigt 4 343 1 291 1)   3 743  897 1) 

Underskottsavdrag  3 961 –   4 736     – 

Uppskjuten skattefordran/skuld  16 137 4 080   17 316      5 196

Kvittning fordringar/skulder  –1 810 –1 810  –2 458     –2 458 

Uppskjutna skattefordringar/skulder netto  14 327 2 270 12 057  14 858      2 738      12 120    

1)  Avser huvudsakligen R&D credits och immateriella tillgångar.
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kassaflöden görs antaganden om i första hand följande finansiella 

parametrar: 

Försäljningstillväxt.  >
Utveckling av rörelsemarginal (baserat på kostnad för sålda varor och  >
rörelseomkostnader i förhållande till försäljning).

Utveckling av rörelsekapital och investeringsbehov. >

K9 VinSt per aKtie 
   2009 2008 2007 1)

före utspädning

Årets resultat hänförligt till moder- 
bolagets aktieägare (SEK miljoner)  3 672 11 273 21 836

Medelantal utestående aktier  
före utspädning (miljoner)  3 190 3 183 3 178

vinst per aktie före  
utspädning (sek)  1,15 3,54 6,87

efter utspädning

Årets resultat hänförligt till moder- 
bolagets aktieägare (SEK miljoner)  3 672 11 273 21 836

Medelantal utestående aktier  
före utspädning (miljoner)  3 190 3 183 3 178

Utspädningseffekt  
avseende aktieoptionsplaner   – 1 2

Utspädningseffekt avseende  
aktiesparplaner  22 18 13

Medelantal utestående aktier  
efter utspädning (miljoner)  3 212 3 202 3 193

vinst per aktie efter  
utspädning (sek)  1,14 3,52 6,84
1) Omvänd split 1:5 genomfördes i juni 2008. Jämförelseperioder är omarbetade.

K10 immateriella tillgångar
  varumärken, produkträttigheter  och övriga
 balanserade utvecklingskostnader goodwill immateriella tillgångar
      produkt-
      rättigheter patent samt
  för internt bruk    varumärken köpt forsk-
 för för- förvärvade interna   och liknande ning och
2009 säljning  kostnader kostnader totalt   rättigheter utveckling totalt

Ackumulerat anskaffningsvärde

Ingående balans 5 518 1 821 1 217 8 556 24 877 9 429 20 450 29 879

Investeringar/balansering 1 045 239 159 1 443 – 602 2 604

Poster avseende förvärvade och  
avyttrade bolag 1) – – – – 3 534 811 5 021 5 832

Försäljning/utrangering – – – – –21 –142 – –142

Tillskott till joint ventures –1 342 – – –1 342 – – – –

Omräkningsdifferens – – – – –1 015 –76 –575 –651

utgående balans 5 221 2 060 1 376 8 657 27 375 10 624 24 898 35 522

Ackumulerade avskrivningar

Ingående balans –1 570 –1 562 –1 042 –4 174 – –2 425 –6 853 –9 278

Avskrivningar –534 –68 –45 –647 – –360 –3 202 –3 562

Försäljning/utrangering – – – – – 131 – 131

Omräkningsdifferens – – – – – 15 180 195

utgående balans –2 104 –1 630 –1 087 –4 821 – –2 639 –9 875 –12 514

Ackumulerade nedskrivningar

Ingående balans –1 508 –55 –37 –1 600 – – –14 –14

Nedskrivningar 2) –157  – – –157 – – –4 255 –4 255

utgående balans –1 665 –55 –37 –1 757 – – –4 269 –4 269

bokfört värde, netto 1 452 375 252 2 079 27 375 7 985 10 754 18 739

1) Förvärv av Nortel SEK 8,7 miljarder. 
2) Nedskrivningen om SEK 4,255 miljarder är en konsekvens av omtruktureringsprogrambeslutet att fasa ut vissa produkter.

Goodwill är allokerad till affärssegmenten Networks SEK 16,5 miljarder (SEK 

15,3 miljarder), Professional Services SEK 3,7 miljarder (SEK 2,8 miljarder) 

och Multimedia SEK 7,2 miljarder (SEK 6,8 miljarder). 

Återvinningsvärdena för kassagenererande enheter fastställs som 

nuvärdet av bedömda framtida kassaflöden. I bedömningen av framtida 
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granskar sina affärsmodeller och söker leverantörer som kan ta sig an ett 

större ansvar, samt lägger ut nätdrift på entreprenad. 

Antagandena baseras också på information som samlas in inom 

ramen för koncernens långsiktiga strategiska process, vilken innefattar 

bedömningar av ny teknik, koncernens konkurrensförmåga och nya typer 

av verksamheter och kunder och drivs av den fortsatta integrationen av 

telekom-, data- och mediebranscherna.

Test av nedskrivningsbehov baseras på detaljerade antaganden för de 

kommande fem åren, med en nominell minskning därefter till en tillväxttakt 

om 3 (3) procent. Nedskrivningstestet för goodwill har inte resulterat i något 

behov av nedskrivning.

Ett antal känslighetsanalyser har gjorts, exempelvis har lägre nivåer för 

intäkter och rörelseresultat använts. Också när dessa bedömningar har 

använts har inte nedskrivningsbehov indikerats.

Företagets börsvärde vid 2009 års slut, översteg väl värdet av rörelsens 

nettotillgångar i företaget.

En diskonteringsränta efter skatt på 12 (12) procent har använts 

för samtliga kassagenererande enheter för diskontering av bedömda 

kassaflöden efter skatt.

I not K1, ”Väsentliga redovisningsprinciper” och not K2, ”Viktiga 

uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål” finns ytterligare 

upplysningar om nedskrivningstestet avseende goodwill.

Antagandena, godkända av koncernledning och respektive operativa 

segments ledningsgrupp, avseende intäktsökning baseras på industrikällor 

och projiceringar gjorda inom koncernen för utvecklingen 2010–2014 av 

nyckelparametrar inom industrin:

Det globala antalet mobilanvändare beräknas växa från 4,5 miljarder vid  >
slutet av 2009 till ungefär 7,1 miljarder. Av dessa kommer några hundra 

miljoner att ha mobil PC-koppling, medan mer än 2 miljarder kommer att 

ha mobil bredbandsuppkoppling.  

 Mobil PC innefattar USB dongles och inbyggda moduler för 

CDMA2000 EV-DO, HSPA, LTE, Mobile WiMax och TDSCDMA och kan 

användas för fasta applikationer. 

 Mobilt bredband innefattar CDMA2000 EV-DO, HSPA, LTE, Mobile 

WiMax och TDSCDMA. Det innefattar telefoner, USB dongles och 

inbyggda moduler.  Den övervägande majoriteten innefattar telefoner.  

Fasta och mobila bredbandsabonnemang från mer än 400 miljoner till  >
nästan 600 miljoner.

Mobil trafikvolym, fast internettrafik och fast IPTV-trafik förväntas att  >
öka mer än 10 gånger, medan den fasta internettrafiken och fast IPTV 

bedöms öka 7–8 gånger, emellertid från en betydligt större bas. 

Efterfrågan på multimedielösningar drivs av de möjligheter för nya typer av 

lösningar som IP-teknik och bredband med hög hastighet. 

Efterfrågan på professionella tjänster drivs också av en ökad komplexitet 

när det gäller verksamhet och teknik. Detta medför att operatörerna 

  varumärken, produkträttigheter  och övriga
 balanserade utvecklingskostnader goodwill immateriella tillgångar
      produkt-
      rättigheter patent samt
  för internt bruk    varumärken köpt forsk-
 för för- förvärvade interna   och liknande ning och
2008 säljning  kostnader kostnader totalt   rättigheter utveckling totalt

Ackumulerat anskaffningsvärde

Ingående balans 12 478 1 640 1 096 15 214 22 826 10 372 19 758 30 130

Investeringar/balansering 1 107 181 121 1 409 – 20 – 20

Poster avseende förvärvade och  
avyttrade bolag – – – – 30 –172 – –172

Försäljning/utrangering –8 067 – – –8 067 –60 –1 212 1) –31 –1 243

Omklassificering 2) – – – – –912 –209 – –209

Omräkningsdifferens – – – – 2 993 630 723 1 353

utgående balans 5 518 1 821 1 217 8 556 24 877 9 429 20 450 29 879

Ackumulerade avskrivningar

Ingående balans –7 911 –1 562 –1 042 –10 515 – –2 072 –4 086 –6 158

Avskrivningar –1 726 – – –1 726 – –674 –2 606 –3 280

Försäljning/utrangering 8 067 – – 8 067 – 496 8 504

Omräkningsdifferens – – – – – –175 –169 –344

utgående balans –1 570 –1 562 –1 042 –4 174 – –2 425 –6 853 –9 278

Ackumulerade nedskrivningar

Ingående balans –974 –38 –26 –1 038 – – –14 –14

Nedskrivningar –534 3) –17 –11 –562 – – – –

utgående balans –1 508 –55 –37 –1 600 – – –14 –14

netto bokfört värde 2 440 204 138 2 782 24 877 7 004 13 583 20 587

1) Avyttring av datacenter i Storbritannien.
2) Omklassificering av uppskjuten skattefordran, goodwill och immateriella tillgångar på grund av slutgiltig fördelning av anskaffningsvärde för rörelseförvärv. För mer information, se not 

K26, ”Företagsförvärv/avyttringar”.
3) Del av omstruktureringsprogrammet.
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K11  Materiella anläggningstillgångar
  Maskiner och inventarier,  Pågående ny-
 byggnader andra tekniska verktyg och anläggningar och
2009 och mark anläggningar installationer betalda förskott totalt

Ackumulerat anskaffningsvärde

Ingående balans 4 054 6 131 18 058 795 29 038

Investeringar 362 657 1 699 1 288 4 006

Poster avseende förvärvade samt avyttrade företag – –183 –95 –1 –279

Försäljning/utrangering –282 –1 241 –2 184 –148 –3 855

Omklassificeringar 240 151 947 –1 338 –

Omräkningsdifferens –157 –217 –338 –18 –730

utgående balans 4 217 5 298 18 087 578 28 180

Ackumulerade avskrivningar

Ingående balans –1 545 –4 211 –12 967 – –18 723

Avskrivningar –303 –735 –2 512 – –3 550

Poster avseende avyttrade företag – 112 191 – 303

Försäljning/utrangering 174 1 188 1 873 – 3 235

Omklassificeringar –75 –51 126 – –

Omräkningsdifferens 57 140 231 – 428

utgående balans –1 692 –3 557 –13 058 – –18 307

Ackumulerade nedskrivningar

Ingående balans –47 –125 –148 – –320

Nedskrivningar – – –1 – –1

Återföring av nedskrivningar – 33 16 – 49

Försäljning/utrangering – – – – –

Omräkningsdifferens 2 1 2 – 5

utgående balans –45 –91 –131 – –267

bokfört värde, netto 2 480 1 650 4 898 578 9 606

Kontraktsenliga åtaganden om investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till SEK 236 (229) miljoner per den 31 december 2009. 
Återföring av nedskrivningar har redovisats som kostnader för sålda varor och tjänster.

  Maskiner och inventarier,  Pågående ny-
 byggnader andra tekniska verktyg och anläggningar och
2008 och mark anläggningar installationer betalda förskott totalt

Ackumulerat anskaffningsvärde

Ingående balans 4 611 5 697 16 672 675 27 655

Investeringar 210 805 1 729 1 389 4 133

Poster avseende förvärvade samt avyttrade företag – –5 –21 – –26

Försäljning/utrangering –1 208 –775 –2 835 –33 –4 851

Omklassificeringar 21 –50 1 284 –1 255 –

Omräkningsdifferens 420 459 1 229 19 2 127

utgående balans 4 054 6 131 18 058 795 29 038

Ackumulerade avskrivningar

Ingående balans –1 470 –4 013 –12 485 – –17 968

Avskrivningar –241 –865 –2 002 – –3 108

Poster avseende avyttrade företag – 5 18 – 23

Försäljning/utrangering 308 875 2 407 – 3 590

Omklassificeringar –1 55 –54 – –

Omräkningsdifferens –141 –268 –851 – –1 260

utgående balans –1 545 –4 211 –12 967 – –18 723

Ackumulerade nedskrivningar

Ingående balans –117 –118 –148 – –383

Nedskrivningar – –4 – – –4

Återföring av nedskrivningar – – 7 – 7

Försäljning/utrangering 78 – – – 78

Omräkningsdifferens –8 –3 –7 – –18

utgående balans –47 –125 –148 – –320

bokfört värde, netto 2 462 1 795 4 943 795 9 995

Kontraktsenliga åtaganden om investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till SEK 229 (176) miljoner per den 31 december 2008. 
Återföring av nedskrivningar har redovisats som kostnader för sålda varor och tjänster.
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NOT K12

ericssoNs ANdel Av tillgåNgAr, skulder och resultAt 
i joiNt veNture, st–ericssoN
      2009

Anläggningstillgångar    7 238

Omsättningstillgångar    3 856

Långfristiga skulder    129

Kortfristiga skulder    2 691

Nettotillgångar    8 274

Fakturering    9 633

Resultat efter finansiella poster    –1 762

Skatt på årets resultat    136

årets resultat    –1 626

Årets resultat hänförligt till

 moderbolagets aktieägare    –1 626

 minoritet     –

Ställda säkerheter    –

Ansvarsförbindelser    6

st–ericsson: Den 2 februari 2009 bildades ett 50/50 joint venture mellan 

ST–NXP Wireless och Ericsson Mobile Platforms.

ST–Ericsson är en branschledare inom design, utveckling och skapande 

av nya generationers mobilplattformar och trådlösa halvledare.  

ST–Ericsson är en viktig leverantör till fyra av industrins fem största  

mobiltelefontillverkare, som tillsammans representerar cirka 80 procent 

av de globala leveranserna av mobiltelefoner, såväl som till andra ledande 

industriföretag.

Ericsson bidrog med nettokassa och nettotillgångar, varav SEK 5,0 

miljarder betalades till STMicroelectronics. Antalet anställda uppgår till cirka 

8 000 och huvudkontoret är beläget i Genève, Schweiz.

ericssoNs ANdel Av tillgåNgAr, skulder och resultAt 
i joiNt veNture, soNy ericssoN Mobile coMMuNicAtioNs
    2009 2008 2007

Anläggningstillgångar  4 003 3 228 2 701

Omsättningstillgångar  12 790 21 190 22 714

Långfristiga skulder  130 157 121

Kortfristiga skulder  14 675 17 593 15 745

Nettotillgångar  1 988 6 668 9 549

Fakturering  36 074 54 377 59 700

Resultat efter finansiella poster  –5 540 –400 7 276

Skatt på årets resultat  1 252 151 –1 957

årets resultat  –4 288 –249 5 319

Årets resultat hänförligt till

 moderbolagets aktieägare  –4 441 –353 5 151

 minoritet   153 104 168

Ställda säkerheter  182 – –

Ansvarsförbindelser  17 20 12

ericssoNs ANdel Av tillgåNgAr, skulder och resultAt 
i iNtresseFöretAg, ericssoN NikolA teslA d.d. 1)

    2009 2008 2007

Anläggningstillgångar  311 394 363

Omsättningstillgångar  754 695 728

Långfristiga skulder  3 6 1

Kortfristiga skulder  240 253 263

Nettotillgångar  822 830 827

Fakturering  994 1 182 1 100

Resultat efter finansiella poster  90 139 124

Skatt på årets resultat  1 –5 –1

årets resultat  91 134 123

Årets resultat hänförligt till

 moderbolagets aktieägare  91 134 123

 minoritet   – – –

Ställda säkerheter  5 5 5

Ansvarsförbindelser  151 172 64

1) Ericssons ägarandel är 49,07 procent.

Alla tre företag tillämpar IFRSs i sin rapportering till Ericsson.

K12  Finansiella anläggningstillgångar, långFristiga 
kApitAlANdelAr i joiNt veNtures och iNtresseFöretAg 
 joint ventures intresseföretag totalt
 2009 2008 2009 2008 2009 2008

Ingående kapitalandel 6 694 9 549 1 294 1 354 7 988 10 903

Resultatandel –7 455 –503 55 67 –7 400 –436

Skatt 1 388 151 –1 –6 1 387 145

Omräkningsdifferenser –277 1 084 –17 130 –294 1 214

Förändring i säkringsreserv 6 36 – – 6 36

Ersättning efter avslutad anställning 21 4 – – 21 4

Utdelningar – –3 627 –70 –236 –70 –3 863

Aktieägartillskott till joint ventures och intressebolag 9 941 1) – 2 46 9 943 46

Omklassificeringar –1 – –2 –1 –3 –1

Avyttringar – – – –60 – –60

utgående kapitalandel 10 317 2) 6 694 1 261 3)  1 294  11 578 7 988

1) Inklusive investering i STMicroelectronics med SEK 5,0 miljarder.
2) Av investeringarna utgör goodwill i ST–Ericsson SEK 1 341 miljoner
3) Av investeringarna utgör goodwill SEK 16 miljoner (SEK 16 miljoner) netto.
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NOT K12–K13

rörelser AvseeNde iNkurANsreserv i vArulAger
   2009 2008 2007

ingående balans  3 493 2 752 2 578

Ökning, netto   562 1 553 1 276

Ianspråktagande under perioden  –1 297 –1 039 –1 114

Omräkningsdifferens  2 250 17

Balanser avseende förvärvade  
och avyttrade bolag  201 –23 –5

utgående balans  2 961 3 493 2 752

Värdet av varulager realiserat och inkluderat i kostnad för sålda varor uppgår 

till SEK 52 255 (58 155) miljoner. 

K13 Varulager  
    2009 2008

Råvaror, komponenter,  
förbrukningsmaterial och  
varor under tillverkning   6 190 7 413

Färdiga varor och handelsvaror   6 621 7 616

Pågående arbete för annans räkning   9 907 12 807

varulager, netto   22 718 27 836

Pågående arbete för annans räkning inkluderar leveranskontrakt, 

servicekontrakt och entreprenadkontrakt med pågående arbete.

Reserver avseende inkurans av varulager är avdragna i redovisade 

belopp och uppgår till SEK 2 961 (3 493) miljoner. 

övrigA FiNANsiellA tillgåNgAr, låNgFristigA 
   derivat med positiva 
 övriga investeringar  långfristig  värden som säkrar övriga lång– 
 aktier och andelar kundfinansiering långfristiga skulder fristiga fordringar
 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008

Ackumulerat anskaffningsvärde

Ingående balans 1 783 2 019 1 082 1 221 2 814 96 3 557 4 092

Inköp/kreditgivning/ökning 1 4 408 623 – – 389 292

Balanser rörande förvärvade/avyttrade företag – – – – – – – –

Avyttring/amortering/minskning –36 –462 2) –258 –761 – – –244 –713

Förändring i värdet på fonderade pensionsplaner 1) – – – – – – –521 –307

Omklassificeringar –1 – – – – – – –

Omvärderingar – – – – –1 971 2 718 – –

Omräkningsdifferens –87  222 – –1 – – 16 193

utgående balans 1 660 1 783 2) 1 232 1 082 843 2 814 3 197 3 557

Ackumulerade nedskrivningar

Ingående balans –1 474 –1 281 –236 –209 – – –1 454 –1 270

Nedskrivningar –3 – –222 –48 – – –74 –14

Balanser rörande förvärvade/avyttrade företag – – – – – – – –

Avyttring/amortering/minskning – –7 56 21 – – – –

Omräkningsdifferens 73 –186 – – – – 65 –170

utgående balans –1 404 –1 474 –402 –236 – – –1 463 –1 454

bokfört värde, netto 256  309 830 846 843 2 814 1 734 2 103

1)  Se not K17, ”Ersättning efter avslutad anställning” för mer information. 
2)  2008, avyttringen av aktier i Symbian, med en kassaflödeseffekt på SEK 1 256 miljoner, ingår i försäljningen av dotterbolag. 
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rörelser avseeNde reserver för osäkra fordriNgar 
 kundfordringar kundfinansiering
    2009 2008 2007 2009 2008 2007

Ingående balans  1 471 1 351 1 372 326 275 418

Ökning  388 651 564 595 90 49

Ianspråktagande under perioden  –583 –492 –554 –67 –3 –43

Periodens återföringar av outnyttjade belopp   –312 –81 –137 –37 –74 –141

Omklassificeringar  10 –69 56 – – –

Omräkningsdifferens  –43 115 50 –45 38 –8

Företagsförvärv/avyttringar  –7 –4 – – – –

utgående balans  924 1 471 1 351 772 326 275

ÅldersaNalys per 31 december 2009
  varav  varav varav både
  ej  förfallna i följande förfallna och nedskrivna
  nedskriv- varav ned- tidsintervaller i följande tidsintervaller
  na eller skrivna, ej mindre än 90 dagar mindre än 90 dagar
 totalt förfallna förfallna 90 dagar eller mer 90 dagar eller mer

Kundfordringar, exklusive intresseföretag  
och joint ventures 67 133 58 727 43 2 962 2 081 774 2 546 
Reserv för osäkra kundfordringar –924 – –8 – – –180 –736

Kundfinansiering 3 046 1 292 1 314 9 1 145 285

Reserv för osäker kundfinansiering –772 – –342 – – –145 –285

ÅldersaNalys per 31 december 2008
  varav  varav varav både
  ej  förfallna i följande förfallna och nedskrivna
  nedskriv- varav ned- tidsintervaller i följande tidsintervaller
  na eller skrivna, ej mindre än 90 dagar mindre än 90 dagar
 totalt förfallna förfallna 90 dagar eller mer 90 dagar eller mer

Kundfordringar, exklusive intresseföretag  
och joint ventures 76 827 67 482 157 4 003 2 711 844 1 630

Reserv för osäkra kundfordringar –1 471 – –121 – – –362 –988

Kundfinansiering 3 147 2 530 347 5 27 47 191

Reserv för osäker kundfinansiering –326 – –97 – – –38 –191

K14 Kundfordringar och 
Kundfinansiering
    2009 2008

Kundfordringar, exklusive  
intresseföretag och joint ventures   67 133 76 827

Reserv för osäkra kundfordringar   –924 –1 471

Kundfordringar, netto   66 209 75 356

Kundfordringar hos intresseföretag  
och joint ventures   201 535

kundfordringar, totalt   66 410 75 891

Kundfinansiering   3 046 3 147

Reserv för osäker kundfinansiering   –772 –326

kundfinansiering, netto   2 274 2 821

 varav kortfristig   1 444 1 975

Kreditlöften avseende kundfinansiering  3 027 3 811

Genomsnittligt antal kreditdagar var 106 (106) dagar i december 2009.
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negativ påverkan på låntagarens möjligheter och/eller vilja att sköta det 

utestående lånets återbetalning. Dessa händelser kan vara av politisk 

(normalt utanför låntagarens kontroll) eller av kommersiell karaktär t ex en 

försämring av låntagarens kreditvärdighet.

Per den 31 december 2009 uppgick Ericssons totala utestående 

exponering avseende kundfinansiering till SEK 3 046 (3 147) miljoner i 

enlighet med nedanstående tabell. Vidare hade Ericsson vid årsskiftet 

outnyttjade kreditåtaganden uppgående till SEK 3 027 (3 811) miljoner. 

Ericsson har under 2009 avyttrat vissa tillgångar klassificerade som 

kundfinansiering till tredje part, men fortsätter att redovisa en del av dessa 

tillgångar motsvarande bibehållet åtagande. Det totala värdet av sådana 

transaktioner uppgick till SEK 560 miljoner. Beloppet som Ericsson fortsätter 

att redovisa i balansräkningen uppgår till SEK 28 miljoner och beloppet för 

motsvarande skuld uppgår till SEK 28 miljoner. Utestående kundkrediter och 

finansiella garantier hänför sig till infrastruktur-projekt på olika geografiska 

marknader och till ett stort antal kunder. Per den 31 december 2009 hade 

Ericsson totalt 68 (69) utestående kundkrediter som arrangerats eller 

garanterats av Ericsson. De fem största kundkreditåtagandena utgjorde 43 

(44) procent av den totala kreditexponeringen.  

Av Ericssons totala kreditexponering kopplad till kundkrediter per den 

31 December 2009 hänförde sig 57 (58) procent till Central- och Östeuropa, 

Mellanöstern och Afrika, 15 (22) procent till Amerika, 14 (18) procent till 

Västeuropa, 14 (2) procent till Asien.

Nettoeffekten av gjorda reserveringar och upplösningar för 

kreditförluster, vilka påverkade årets resultat negativt, uppgick till SEK 480 

(16) miljoner under 2009. Under åren 2009 och 2008 redovisade Ericsson 

realiserade kreditförluster på respektive SEK 67 miljoner och SEK 3 miljoner. 

Säkerheter för kundkrediter består vanligtvis av pantsatt utrustning, 

pantsättningar avseende vissa av låntagarens tillgångar och pantsättning av 

aktier i operatörsbolaget. Omstrukturering av nödlidande krediter kan leda till 

tillfälliga innehav av aktieposter. Om tredje parts risktäckning finns tillgänglig, 

tas sådant normalt sett i anspråk. Med ”tredje parts risktäckning” avses att 

en finansiell betalningsgaranti för täckning av kreditrisken har lämnats av en 

bank, ett exportgarantiinstitut eller någon annan finansiell institution med 

täckning för kreditrisken. Det kan också vara en transferering av kreditrisken 

genom ett s k ”sub participation arrangement” med en bank, varvid 

kreditrisken och refinansieringen övertas av en bank för den del som banken 

täcker. Kreditrisktäckning kan även erhållas från försäkringsbolag. Ericsson 

har under 2009 inte dragit under någon garanti eller krävt att säkerhet för 

kundkredit skall realiseras. 

Information om garantier relaterade till kundfinansiering redovisas i not 

K24, ”Ansvarsförbindelser”.

Nedanstående tabell visar utestående kundkrediter per den 31 

december 2009 och 2008:

utestÅeNde kuNdfiNaNsieriNg
    2009 2008

Total kundfinansiering   3 046 3 147

Upplupen ränta   57 81

Avgår risktäckning från tredje part    –382 –162

Ericssons riskexponering   2 721 3 066

kreditrisk

Kreditrisk är uppdelad i tre kategorier; kreditrisk i kundfordringar, kredit 

avseende kundfinansiering samt finansiell kreditrisk (se not K20, ”Finansiell 

riskhantering och finansiella instrument”).

kreditrisk i kundfordringar
Kreditrisk i kundfordringar regleras genom ett internt regelverk som är 

obligatoriskt att följa för samtliga bolag inom Ericssonkoncernen.  Syftet 

med det interna regelverket är att:

Undvika kreditförluster genom att etablera standardrutiner för  >
kredithantering hos alla Ericssonbolag.

Säkerställa övervakning samt vidta åtgärder mot kunder i händelse av  >
uteblivna eller försenade betalningar.

Säkerställa en effektiv kredithantering inom Ericssonkoncernen och  >
därigenom minska genomsnittliga antalet kreditdagar samt förbättra 

likviditeten.

Säkerställa att betalningsvillkoren är kommersiellt acceptabla. >
Fastställa eskaleringsväg samt processer för godkännande av  >
betalningsvillkor och kreditlimiter. 

Samtliga kunder genomgår en regelbunden kreditbedömning där kreditlimit 

beslutas. Genom systemfunktionaliteten för kredithantering görs en 

automatisk kreditkontroll varje gång en försäljningsorder eller en faktura 

skapas. Denna kontroll baseras på den kreditlimit som är definierad för 

varje kund. Kreditspärrar uppkommer om kreditlimiten överskrids eller om 

andelen förfallna kundfordringar är högre än godkänd nivå. För att upphäva 

en kreditspärr krävs vederbörlig attest. 

Remburser används som en metod för att säkra betalningar från kunder 

verksamma i utvecklingsländer, särskilt på sådana marknader där det råder 

instabila politiska och/eller ekonomiska förhållanden. Genom att banker 

bekräftar remburserna begränsar Ericsson den politiska och kommersiella 

kreditriskexponeringen.

Kundfordringar uppgick till SEK 67 133 (76 827) miljoner per 31 

december 2009. Reserver för osäkra kundfordringar uppgick per samma 

datum till SEK 924 (1 471) miljoner. Ericssons kreditförluster har dock 

historiskt varit små. Kundfordringarnas storlek och geografiska spridning 

är tätt sammankopplad till fördelningen av Ericssons försäljning och 

innehåller ej någon markant koncentrering av kreditrisk till enskilda kunder 

eller marknader. De fem största kunderna står för 26 procent av totala 

kundfordringar.

kreditrisk avseende kundfinansiering
Samtliga större åtaganden om kundkrediter är föremål för godkännande 

av styrelsens finanskommitté i enlighet med gällande beslutsordning för 

kreditbeslut.

En kreditriskvärdering görs för varje enskild kredit i syfte att fastställa 

en kreditvärdering (för politisk och kommersiell risk) innan beslut fattas 

om att godkänna ett nytt kundfinansieringsåtagande. Kreditriskanalysen 

genomförs med hjälp av en värderingsmodell och därmed fastställs den 

politiska kreditrisknivån på samma sätt som av kreditgarantiinstituten inom 

OECD. Den kommersiella kreditrisken värderas genom att analysera ett 

stort antal parametrar, vilka kan antas ha en påverkan på nivån för den 

framtida kommersiella kreditriskexponeringen. Den använda modellen för 

att fastställa en kreditvärdering genererar även ett förslag till prissättning 

av risk, uttryckt som en riskmarginal per annum utöver refinansierings-

kostnaden. Den referensprissättning, som modellen är baserad på, 

verifieras regelbundet med hjälp av information från exportgarantiinstituten 

och den gällande prissättningen i banklånemarknaden för strukturerade 

finansieringar. Målet är att den internt bestämda riskmarginalen alltid skall 

motsvara den faktiska bedömda risken och att denna prissättning ska ligga 

så nära som möjligt en aktuell marknadsprissättning. Kreditvärderingen för 

varje enskild kredit omprövas regelbundet.

Riskreserveringar för kundfinansieringsexponeringar görs bara vid 

uppkomna händelser som bedöms kunna, på ett signifikant sätt, ha en 
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NOT K15–K16

Förslag till utdelning

Styrelsen kommer att föreslå Ericssons årsstämma 2010 en utdelning om 

SEK 2,00 per aktie.

tillskjutet kapital 
Avser eget kapital som är tillskjutet från ägarna. Här ingår överkurser som 

betalats i samband med emissioner.

omvärdering av aktier och andelar
Verkligtvärdereserven inkluderar den ackumulerade nettoförändringen 

av verkligt värde på finansiella tillgångar som kan säljas fram till dess att 

tillgången bokas bort från balansräkningen.

kassaflödessäkringar
Kassaflödessäkringar innefattar den effektiva andelen av den ackumulerade 

nettoförändringen av verkligt värde på ett kassaflödessäkringsinstrument 

hänförbart till säkringstransaktioner som ännu inte har inträffat.

Ackumulerade omräkningsdifferenser
Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som uppstår vid 

omräkning av finansiella rapporter från utländska verksam heter, förändring 

avseende omräkning av goodwill i lokal valuta, omvärdering av skulder 

som upptagits som säkringsinstrument av en nettoinvestering i en utländsk 

verksamhet.

balanserade vinstmedel 
I balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat, ingår intjänade vinstmedel 

i moderbolaget och dess dotterföretag, samt andel i joint venture företag 

och intresseföretag. Aktuariella vinster och förluster avseende pensioner är 

inkluderade i balanserade vinstmedel.

K15 Övriga Kortfristiga 
fordringar 
    2009 2008

Förutbetalda kostnader   2 403 3 134

Upplupna intäkter   1 538 1 885

Förskott till leverantörer   776 1 278

Derivat med positivt värde 1)   1 760 2 796

Skatter   4 830 4 130

Övrigt   3 839 4 595

totalt   15 146 17 818
1) Se även not K20, ”Finansiell riskhantering och finansiella instrument”.

K16 EgEt Kapital och 
Övrigt totalrEsultat
Aktiekapital 2009 
Den 31 december 2009 hade aktiekapitalet följande sammansättning:

  Antal ute- Aktie-
Moderbolaget stående aktier kapital

A-aktier 261 755 983 1 309

B-aktier 3 011 595 752 15 058

totalt 3 273 351 735 16 367

Moderbolagets aktiekapital är indelat i två serier: A-aktier (kvotvärde 

SEK 5,00 per aktie) och B-aktier (kvotvärde SEK 5,00 per aktie). A- och 

B-aktier medför samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst, men vid 

omröstning på bolagsstämma medför A-aktier en röst per aktie och B-aktier 

en tiondels röst per aktie.

Totalt antal aktier i eget förvar per 31 december 2009 uppgick till 

78 978 533 (61 066 097 år 2008, 46 398 309 1) år 2007) B-aktier. Under 2009 

återköptes 27 000 000 aktier för leverans och försäljning av aktier avseende 

aktiespar- och aktieoptionsplaner.

1)  I juni 2008 genomfördes en sammanslagning 1:5 för bolagets aktier. Uppgifter för 2007 har 
omarbetats i enlighet med detta.

AvstäMNiNg Av ANtAl Aktier
  Antal  Aktie-
  utestående aktier  kapital

Antal utestående aktier 1 jan 2009 3 246 351 735  16 232

Antal utestående aktier 31 dec 2009 3 273 351 735  16 367

För ytterligare information om antal aktier, se kapitlet Aktieinformation.



NOT K16

Ericsson Årsredovisning 2009  |  Noter till koNcerNeNs bokslut 65

         eget
         kapital
       Ackumu-  hänför-
       lerade  ligt till
     omvärde- kassa- omräk- balan- moder-  
    till- ring av flödes- nings- serade bolagets Minori- totalt
   Aktie- skjutet aktier och säk- diffe- vinst- aktie tets- eget
2009 kapital kapital andelar ringar renser medel ägare intressen kapital

1 januari 2009 16 232 24 731 –1 –2 356 2 124 100 093 140 823 1 261 142 084

Årets resultat

  Koncern – – – – – 9 685 9 685 455 10 140

  Joint ventures och intresseföretag – – – – – –6 013 –6 013 – –6 013

Övrigt totalresultat för perioden

Aktuariella vinster och förluster, samt effekten av 

tillgångsbegränsningen, avseende pensioner         

  Koncern – – – – – –633 –633 – –633

  Joint ventures och intresseföretag – – – – – 28 28 – 28

Omvärdering av aktier och andelar 

 Värdering till verkligt värde        

  Koncern – – –2 – – – –2 – –2

  Joint ventures och intresseföretag – – – – – – – – –

Kassaflödessäkringar

 Vinster/förluster redovisade under perioden  

  Koncern – – – 665 – – 665 – 665

  Joint ventures och intresseföretag – – – 7 – – 7 – 7

 Omklassificering av vinster respektive förluster  
 till resultaträkningen – – – 3 850 1) – – 3 850 – 3 850

 Justeringar av initialt redovisade värden för  
 säkrade poster i balansräkningen – – – –1 029 – – –1 029 – –1 029

Förändringar i ackumulerade omräknings- 
differenser         

  Koncern – – – – –1 013 2) – –1 013 –54 –1 067

  Joint ventures och intresseföretag – – – – –294  – –294 – –294

Skatt på poster redovisade direkt i/överförda 
från eget kapital 3) – – –1 –1 059 –154 4) 174 –1 040 – –1 040

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt – – –3 2 434 –1 461 –431 539 –54 485

totalresultat för perioden – – –3 2 434 –1 461 3 241 4 211 401 4 612

transaktioner med ägare

Nyemission 135 – – – – – 135 – 135

Försäljning av egna aktier – – – – – 75 75 – 75

Återköp av egna aktier – – – – – –135 –135 – –135

Aktiespar- och aktieoptionsplaner

  Koncern – – – – – 658 658 – 658

  Joint ventures och intresseföretag – – – – – – – – –

Betald utdelning – – – – – –5 897 –5 897 –421 –6 318

Företagsförvärv – – – – – – – –84 –84

31 december 2009 16 367 24 731 –4 78 663 98 035 139 870 1 157 141 027

1) Av dessa har SEK 3 720 miljoner redovisats som nettoomsättning, SEK 698 miljoner som kostnad sålda varor och SEK –568 miljoner redovisats som forskning och utveckling.
2)  I förändringar i ackumulerade omräkningsdifferenser ingår förändring avseende omvärdering av goodwill i lokal valuta med SEK –1 015 miljoner (SEK 2 993 miljoner 2008, SEK –914 

miljoner 2007), vinst/förlust avseende säkring av investeringar i utländska bolag med SEK 586 miljoner (SEK –660 miljoner 2008, SEK –52 miljoner 2007) och SEK 10 miljoner (SEK 13 
miljoner 2008, SEK –70 miljoner 2007) i realiserad vinst/förlust, netto, avseende sålda/likviderade bolag.

3) För ytterligare information se not K8 Skatter.
4) Uppskjuten skatt på vinster/förluster från säkringar av investeringar i utländska bolag.
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         eget
         kapital
       Ackumu-  hänför-
       lerade  ligt till
     omvärde- kassa- omräk- balan- moder-  
    till- ring av flödes- nings- serade bolagets Minori- totalt
   Aktie- skjutet aktier och säk- diffe- vinst- aktie tets- eget
2008 kapital kapital andelar ringar renser medel ägare intressen kapital

1 januari 2008 16 132 24 731 5 307 –6 345 99 282 134 112 940 135 052

Årets resultat

  Koncern – – – – – 11 564 11 564 394 11 958

  Joint ventrues och intresseföretag  – – – – – –291 –291 – –291

Övrigt totalresultat för perioden

Aktuariella vinster och förluster avseende  
pensioner         

  Koncern – – – – – –4 019 –4 019 – –4 019

  Joint ventures och intresseföretag – – – – – 4 4  4

Omvärdering av aktier och andelar

 Värdering till verkligt värde        

  Koncern – – –6 – – – –6 – –6

  Joint ventures och intresseföretag – – –1 – – – –1 – –1

Kassaflödessäkringar

 Vinster/förluster redovisade under perioden   

  Koncern – – – –5 116 – – –5 116 – –5 116

  Joint ventures och intresseföretag – – – 36 – – 36 – 36

 Omklassificering av vinster respektive förluster 
 till resultaträkningen – – – 1 192 – – 1 192 – 1 192

 Justeringar av initialt redovisade värden för  
 säkrade poster i balansräkningen – – – – – –  – – –

Förändringar i ackumulerade omräknings- 
differenser         

  Koncern – – – – 7 081 – 7 081 233 7 314

  Joint ventures och intresseföretag – – – – 1 214 – 1 214 – 1 214

Skatt på poster redovisade direkt i/överförda  
från eget kapital – – 1 1 225 174 930 2 330 – 2 330

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt – – –6 –2 663 8 469 –3 085 2 715 233 2 948

totalresultat för perioden – – –6 –2 663 8 469 8 188 13 988 627 14 615

transaktioner med ägare

Nyemission 100 – – – – – 100 – 100

Försäljning av egna aktier – – – – – 88 88 – 88

Återköp av egna aktier – – – – – –100 –100 – –100 

Aktiespar- och aktieoptionsplaner

  Koncern – – – – – 589 589 – 589

  Joint ventures och intresseföretag – – – – – – – – –

Betald utdelning – – – – – –7 954 –7 954 –286 –8 240

Företagsförvärv – – – – – – – –20 –20

31 december 2008 16 232 24 731 –1 –2 356 2 124 100 093 140 823 1 261 142 084



NOT K16

Ericsson Årsredovisning 2009  |  Noter till koNcerNeNs bokslut 67

         eget
         kapital
       Ackumu-  hänför-
       lerade  ligt till
     omvärde- kassa- omräk- balan- moder-  
    till- ring av flödes- nings- serade bolagets Minori- totalt
   Aktie- skjutet aktier och säk- diffe- vinst- aktie tets- eget
2007 kapital kapital andelar ringar renser medel ägare intressen kapital

1 januari 2007 16 132 24 731 3 877 –5 569 83 939 120 113 782 120 895

Årets resultat

  Koncern – – – – – 16 562 16 562 299 16 861

  Joint ventures och intresseföretag – – – – – 5 274 5 274 – 5 274

Övrigt totalresultat för perioden

Aktuariella vinster och förluster avseende 
pensioner 

  Koncern – – – – – 1 210 1 210 – 1 210

  Intresseföretag  – – – – – –2 –2 – –2

Omvärdering av aktier och andelar

Värdering till verkligt värde  – – 2 – – – 2 – 2

  Koncern – – – – – – – – –

  Joint ventures och intresseföretag – – – – – – – – –

Kassaflödessäkringar

 Vinster/förluster redovisade under perioden   

  Koncern – – – 580 – – 580 – 580

  Joint ventures och intresseföretag  – – – 4 – – 4 – 4

 Omklassificering av vinster respektive förluster 
 till resultaträkningen – – – –1 390 – – –1 390 – –1 390

 Justeringar av initialt redovisade värden för

 säkrade poster i balansräkningen – – – – – – – – –

Förändringar i ackumulerade omräknings- 
differenser 

  Koncern – – – – –1 155 – –1 155 –1 –1 156

  Joint ventures och intresseföretag  – – – – 359 – 359 – 359 

Skatt på poster redovisade direkt i/överförda  
från eget kapital – – – 236 20 –329 –73 – –73

Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt – – 2 –570 –776 879 –465 –1 –466

totalresultat för perioden – – 2 –570 –776 22 715 21 371 298 21 669

transaktioner med ägare

Försäljning av egna aktier – – – – – 62 62 – 62

Aktiespar- och aktieoptionsplaner 

  Koncern – – – – – 528 528 – 528

  Intresseföretag  – – – – – –19 –19 – –19  

Betald utdelning – – – – – –7 943 –7 943 –189 –8 132

Företagsförvärv – – – – – – – 49 49

31 december 2007 16 132 24 731 5 307 –6 345 99 282 134 112 940 135 052
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K17 Ersättning EftEr 
avslutad anställning
Ericsson har ett flertal planer för ersättningar efter avslutad anställning. 

Planerna är anpassade till respektive lands marknadspraxis. År 2009 

kännetecknades av en positiv avkastning på pensionstillgångarna och 

betydande inbetalningar från bolaget.

Denna not är indelad i följande avsnitt:

1. Belopp som redovisas i koncernens balansräkning

2. Totala pensionskostnader som redovisas i resultaträkningen

3. Förändring i förmånsbestämda förpliktelser 

4. Förändring i förvaltningstillgångar

5. Aktuariella vinster och förluster som redovisas direkt i koncernens 

totalresultat

6. Aktuariella antaganden

7. Information i sammandrag om pensionsplaner i olika geografiska 

områden

Avsnitt 1: belopp som redovisas i koncernens balansräkning

   stor-  euro-  
 sverige britannien området usA  Övriga  totalt

2009      

Förmånsbestämda förpliktelser 1) 16 150 5 688 3 840 2 781 2 258 30 717

Förvaltningstillgångarnas verkliga värde 2) 10 927 5 336 2 406 1 974 2 563 23 206

Underskott/Överskott(+/–) 5 223 352 1 434 807 –305 7 511

Oredovisade förmåner för tidigare tjänstgöring – – –14 – –79 –93

Utgående balans 5 223 352 1 420 807 –384 7 418

Planer med nettoöverskott 3) – 190 29 – 896 1 115

Avsättning för ersättningar efter avslutad anställning 4) 5 223 542 1 449 807 512 8 533

2008      

Förmånsbestämda förpliktelser 1) 14 866 4 867 3 557 2 789 1 931 28 010

Förvaltningstillgångarnas verkliga värde 2) 8 181 4 407 2 330 2 289 1 830 19 037

Underskott/Överskott(+/–) 6 685 460 1 227 500 101 8 973

Oredovisade förmåner för tidigare tjänstgöring – – 1 – –75 –74

Utgående balans 6 685 460 1 228 500 26 8 899

Planer med nettoöverskott 3) – 35 304 171 464 974

Avsättning för ersättningar efter avslutad anställning 4) 6 685 495 1 532 671 490 9 873

1) För närmare information om förmånsbestämda förpliktelser, se avsnitt 3 i denna not.
2) För närmare information om förvaltningstillgångar, se avsnitt 4 i denna not.
3) Planer med ett nettoöverskott, dvs. där förvaltningstillgångarna överstiger de förmånsbestämda förpliktelserna, redovisas under Övriga långfristiga fordringar (se not K12, ”Finansiella 

anläggningstillgångar”). Ingen av koncernens planer med nettoöverskott påverkas av restriktionerna för tillgångsredovisning.
4) Planer med nettoskulder redovisas i balansräkningen under Ersättningar efter avslutad anställning. 
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Avsnitt 2: totala pensionskostnader som redovisas i resultaträkningen

Ericssons kostnader för ersättningar efter avslutad anställning är 

fördelade mellan avgiftsbestämda planer och förmånsbestämda 

planer, där utvecklingen går mot avgiftsbestämda planer.

   stor-  euro-  
 sverige britannien området usA  Övriga  totalt

2009

Pensionskostnader för avgiftsbestämda planer 1 686 73 385 124 185 2 453

Pensionskostnader för förmånsbestämda planer 1) 674 66 202 49 144 1 135

totalt 2 360 139 587 173 329 3 588

Totala pensionskostnader uttryckta i procent av löner      8,7%

2008

Pensionskostnader för avgiftsbestämda planer 1 607 40 345 114 72 2 178

Pensionskostnader för förmånsbestämda planer 1) 625 156 179 35 33 1 028

totalt 2 232 196 524 149 105 3 206

Totala pensionskostnader uttryckta i procent av löner      8,3%

2007

Pensionskostnader för avgiftsbestämda planer 1 166 265 370 105 148 2 054

Pensionskostnader för förmånsbestämda planer 1) 471 279 128 42 100 1 020

totalt 1 637 544 498 147 248 3 074

Totala pensionskostnader uttryckta i procent av löner      9,0%

1) Se tabellen nedan för närmare kostnadsuppgifter.

NärmAre kostNAdsuppgifter beträffANde fÖrmåNsbestämdA plANer som redovisAs i resultAträkNiNgeN
   stor-  euro-  
 sverige britannien området usA  Övriga  totalt

2009

Kostnader avseende tjänstgöring under innevarande år  594 205 138 35 131 1 103

Räntekostnad 590 284 194 171 155 1 394

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar –366 –270 –125 –156 –208 –1 125

Redovisade kostnader avseende tjänstgöring under tidigare år – – 5 – 25 30

Reduceringar och regleringar  –144 –153 –10 –1 41 –267

totalt 674 66 202 49 144 1 135

2008

Kostnader avseende tjänstgöring under innevarande år  539 186 141 29 122 1 017

Räntekostnad 549 299 160 142 133 1 283

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar –431 –310 –143 –137 –201 –1 222

Redovisade kostnader avseende tjänstgöring under tidigare år – – 11 – 8 19

Reduceringar och regleringar  –32 –19 10 1 –29 –69

totalt 625 156 179 35 33 1 028

2007

Kostnader avseende tjänstgöring under innevarande år  473 257 186 33 140 1 089

Räntekostnad  435 307 135 139 109 1 125

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar –412 –285 –125 –135 –163 –1 120

Redovisade kostnader avseende tjänstgöring under tidigare år – – – 3 8 11

Reduceringar och regleringar  –25 – –68 2 6 –85

totalt 471 279 128 42 100 1 020
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fonderingsstatus

Fonderingsgraden, det vill säga de totala förvaltningstillgångarna i 

förhållande till de totala förmånsbestämda förpliktelserna, uppgick 2009 till 

75,5 procent jämfört med 68,0 procent 2008. 

de förmånsbestämda planerna behandlas i avsnitt 3–6 
Avsnitt 3: förändring i förmånsbestämda förpliktelser 

Förmånsbestämda förpliktelser avser bruttoskulden.

   stor-  euro-  
  sverige britannien området usA  Övriga  totalt

2009

ingående balans 14 866 4 867 3 557 2 789 1 931 28 010

Kostnader avseende tjänstgöring under innevarande år 594 205 138 35 131 1 103

Räntekostnad 590 284 194 171 155 1 394

Inbetalningar från anställda – 14 4 – 12 30

Utbetalda ersättningar  –107 –108 –90 –172 –142 –619

Aktuariella vinster och förluster (–/+) 351 543 204 143 –120 1 121

Regleringar – – – – –1 –1

Reduceringar –144 –153 –14 – – –311

Rörelseförvärv  – – – – –13 –13

Övrigt – –13 74 26 40 127

Årets omräkningsdifferens – 49 –227 –211 265 –124

utgående balans  16 150 5 688 3 840 2 781 2 258 30 717

 Varav sjukvårdsförsäkringar – – – 631 – 631

2008

ingående balans 12 512 5 606 3 079 2 238 1 791 25 226

Kostnader avseende tjänstgöring under innevarande år 539 186 141 29 122 1 017

Räntekostnad 549 299 160 142 133 1 283

Inbetalningar från anställda – 43 4 – 12 59

Utbetalda ersättningar  –74 –87 –133 –144 –86 –524

Aktuariella vinster och förluster (–/+) 1 372 –436 –185 38 25 814

Regleringar – – – – –16 –16

Reduceringar –32 –19 10 1 –13 –53

Rörelseförvärv 1) – – –14 – – –14

Övrigt – –7 7 19 –7 12

Årets omräkningsdifferens – –718 488 466 –30 206

utgående balans  14 866 4 867 3 557 2 789 1 931 28 010

 Varav sjukvårdsförsäkringar – – – 639 – 639

1) Med rörelseförvärv avses avyttringen av Enterprise verksamheten för året 2008.

   stor-  euro-  
  sverige britannien området usA  Övriga  totalt

2009

Förmånsbestämda förpliktelser, utgående balans 16 150 5 688 3 840 2 781 2 258 30 717

 Varav helt eller delvis fonderade 15 660 5 688 2 659 2 119 1 813 27 939

 Varav ofonderade 490 – 1 181 662 445 2 778

2008

Förmånsbestämda förpliktelser, utgående balans 14 866 4 867 3 557 2 789 1 931 28 010

 Varav helt eller delvis fonderade 14 375 4 867 2 355 2 118 1 522 25 237

 Varav ofonderade 491 – 1 202 671 409 2 773

Följande tabell sammanfattar det totala värdet av förmånsbetämda 

förpliktelser per geografiska områden i förhållande till om det finns, eller ej, 

tillgångar som helt eller delvis fonderar varje pensionsplan.
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Avsnitt 4: förändring i förvaltningstillgångar

De flesta förmånsbestämda planer har förvaltningstillgångar säkrade 

i lokala stiftelser som syftar till att trygga pensionen för de anställda.

   stor-  euro-  
  sverige britannien området usA  Övriga  totalt

2009

ingående balans 8 181 4 407 2 330 2 289 1 830 19 037

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar 366 270 125 156 208 1 125

Aktuariella vinster och förluster (+/–) 1 076 342 –136 –253 162 1 191

Inbetalningar från arbetsgivaren 1 305 387 213 49 122 2 076

Inbetalningar från anställda – 14 4 – 12 30

Utbetalda ersättningar – –122 –75 –115 –125 –437

Regleringar – – – – – –

Rörelseförvärv – – –1 – –11 –12

Övrigt –1 – 90 – –2 87

Årets omräkningsdifferens – 38 –144 –152 367 109

utgående balans 10 927 5 336 2 406 1 974 2 563 23 206

2008

ingående balans 9 463 4 854 2 104 1 779 2 036 20 236

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar 431 310 143 137 201 1 222

Aktuariella vinster och förluster (+/–) –1 713 –595 –343 19 –320 –2 952

Inbetalningar från arbetsgivaren – 527 132 61 85 805

Inbetalningar från anställda – 43 4 – 12 59

Utbetalda ersättningar – –95 –30 –88 –73 –286

Regleringar – – – – –16 –16

Rörelseförvärv 1) – – –2 – – –2

Övrigt – – – – –5 –5

Årets omräkningsdifferens – –637 322 381 –90 –24

utgående balans 8 181 4 407 2 330 2 289 1 830 19 037

1) Med rörelseförvärv avses avyttringen av Enterprise verksamheten för året 2008.

Återbetalning eller nedsättning av framtida inbetalningar av pensions-

avgifter redovisas endast om de är tillgängliga och fastställda.

verklig AvkAstNiNg på fÖrvAltNiNgstillgåNgAr
    stor-  euro-  
  sverige britannien området usA  Övriga  totalt

2009 1 441 612 –10 –97 370 2 316

2008 –1 283 –284 –200 156 –119 –1 730

tillgåNgsAllokeriNg
    stor-  euro-  
  sverige britannien området usA  Övriga  totalt

2009

Aktier 3 824 1 825 1 094 1 069 394 8 063

Räntebärande värdepapper 7 103 2 801 1 051 741 1 747 13 586

Övrigt – 710 261 164 422 1 557

totalt 10 927 5 336 2 406 1 974 2 563 23 206

 Varav Ericssons värdepapper – – – – – –

2008

Aktier 2 577 1 674 900 831 306 6 288

Räntebärande värdepapper 5 604 2 161 1 291 1 256 1 258 11 570

Övrigt – 572 139 202 266 1 179

totalt 8 181 4 407 2 330 2 289 1 830 19 037

 Varav Ericssons värdepapper – – – – – –

Förvaltningstillgångar i procent av totala tillgångar per kategori: aktier 35 

procent, räntebärande värdepapper 59 procent och övrigt 6 procent. 

Inbetalningar till de förmånsbestämda planerna för det kommande året  

baseras på utveckligen av de finansiella marknaderna samt på tillväxten 

av pensionsskulden och hur denna utveckling påverkar bolagets önskade 

fonderingsmål.
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känslighetsanalys för hälsovårdsförsäkringar

Förändring (i SEK miljoner) av en procent förväntad ökningstakt av 

hälsovårdskostnader:

 1 procents 1 procents
      ökning minskning

Kostnader avseende hälsovård  
efter avslutad anställning 4 –3

Nuvärdesberäknad förpliktelse avseende 

Hälsovård efter avslutat anställning 59 –50

Avsnitt 6: Aktuariella antaganden

    stor-  euro- 
  sverige britannien området 1) usA  Övriga 1)

2009

Diskonteringsränta  4,00% 5,60% 5,26% 5,89% 8,91%

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar under året 4,55% 6,00% 6,31% 7,00% 9,34%

Förväntad löneökningstakt 3,25% 4,90% 2,92% 4,50% 6,77%

Inflation 2,00% 3,60% 2,17% 2,50% 3,80%

Förväntad ökningstakt för sjukvårdskostnader, innevarande år ej tillämpligt ej tillämpligt ej tillämpligt 9,00% ej tillämpligt

Förväntad livslängd efter 65 års ålder, män 21 21 22 18 18

Förväntad livslängd efter 65 års ålder, kvinnor 24 24 25 20 22

2008

Diskonteringsränta  4,00% 5,50% 5,86% 6,25% 8,53%

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar under året 4,55% 6,40% 6,51% 7,50% 10,05%

Förväntad löneökningstakt 3,25% 4,30% 3,00% 4,50% 6,81%

Inflation 2,00% 3,00% 2,25% 2,50% 4,23%

Förväntad ökningstakt för sjukvårdskostnader, innevarande år ej tillämpligt ej tillämpligt ej tillämpligt 9,00% ej tillämpligt

Förväntad livslängd efter 65 års ålder, män 21 21 22 18 18

Förväntad livslängd efter 65 års ålder, kvinnor 24 24 25 20 22

1) Vägt genomsnitt

flerårsÖversikt
  2009 2008 2007 2006 2005

Förvaltningstillgångar 23 206 19 037 20 236 18 395 16 784

Förmånsbestämda  
förpliktelser 30 717 28 010 25 226 24 612 22 314

Underskott/ 
Överskott (–/+) –7 511 –8 973 –4 990 –6 217 –5 530

Aktuariella vinster  
och förluster (–/+)

Erfarenhetsbaserade  
justeringar av  
pensionsåtaganden 310 57 –76 232 –415

Erfarenhetsbaserade  
justeringar av  
förvaltningstillgångar –1 191 2 952 59 –358 –706

  2009 2008

Ackumulerade vinster och förluster  
(–/+) vid årets början 5 402 1 806

Redovisade vinster och förluster  
(–/+) under året –70 3 765

Övrigt 1) – –7

Årets omräkningsdifferens –6 –162

Ackumulerade vinster och förluster  
(–/+) vid årets slut 5 326 5 402

1)  Vinsten 2008 avser avslutade pensionsplaner. 

Ericsson redovisar från och med den 1 januari 2006 aktuariella vinster och 

förluster direkt mot övrigt totalresultat såsom framgår av sammanställningen 

över övrigt totalresultat. Aktuariella vinster och förluster kan uppstå till följd 

av förändringar i aktuariella antaganden eller avvikelser mellan förväntat och 

verkligt utfall.

Aktuariella antaganden revideras varje kvartal. >
Diskonteringsräntan för respektive land fastställs på grundval av  >
marknadsräntan på förstklassiga företagsobligationer. I länder där det 

inte finns någon fungerande marknad för sådana obligationer används 

marknadsräntan på statsobligationer.

Den totala förväntade långsiktiga avkastningen på förvaltningstillgångar  >
är ett vägt genomsnitt av respektive tillgångsslags förväntade 

avkastning. Den förväntade avkastningen på räntebärande värdepapper 

fastställs på grundval av marknadsräntan i respektive land. Den 

förväntade avkastningen på aktier beräknas på grundval av respektive 

lands riskfria ränta med tillägg för en riskpremie. 

Löneökningar påverkas delvis av inflationsförändringar. >
Årets pensionskostnad och nuvärdet av förmånsbestämda förpliktelser  >
för nuvarande och tidigare anställda beräknas enligt Projected Unit 

Credit Method (PUC). Utifrån aktuariella antaganden genomförs 

beräkningarna årligen av certifierade aktuarier.

Avsnitt 5: Aktuariella vinster och förluster som redovisas direkt i koncernens totalresultat
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Avsnitt 7: information i sammandrag om 
pensionsplaner i olika geografiska områden

Gäller samtliga länder. Under 2009 resulterade den positiva avkastningen 

på förvaltningstillgångarna i en aktuariell vinst och en ökning av det totala 

värdet på förvaltningstillgångarna. Den aktuariella vinsten är skillnaden 

mellan den förväntade avkastningen och den verkliga avkastningen av 

förvaltningstillgångarna. Förändringar i diskonteringsräntan resulterade i en 

total aktuariell förlust och en ökning av den förmånsbestämda förpliktelsen.  

Årets redovisade aktuariella vinst uppgick till SEK 70 miljoner. 

sverige:
Diskonteringsräntan för 2009 är oförändrad jämfört med 2008. Den 

aktuariella förlusten för året beror på erfarenhetsbaserade justeringar av 

pensionsåtagande och förvaltningstillgångar. Sverige påverkades positivt av 

utvecklingen av förvaltningstillgångarna och av de inbetalningar som gjordes 

av Ericsson till stiftelsen. 

Ericsson har som tidigare finansierat den del av ITP-planen som 

rör sjuk- och efterlevandepension genom en försäkringslösning hos 

försäkringsbolaget Alecta. Denna del klassificeras som en förmånsbestämd 

plan som omfattar flera arbetsgivare. Det har dock inte varit möjligt för 

Ericsson att få den information som behövs för att planen ska kunna 

redovisas som en förmånsbestämd plan. Dessa delar har därför redovisats 

som en avgiftsbestämd plan. 

Alecta har en total kapitaliseringsnivå som utgör en buffert för Alectas 

försäkringsåtaganden mot fluktuationer i avkastningen på investeringar samt 

försäkringsrisker. Alectas konsolideringsmålnivå är 140 procent och speglar 

det verkliga värdet för Alectas förvaltningstillgångar i procent av åtagandena 

enligt planen, mätt i enlighet med Alectas aktuariella antaganden, som skiljer 

sig från dem i IAS 19. 

storbritannien:
Trots en uppgång i diskonteringsräntan, resulterade inflationsökningen 

och den framtida löneökningstakten i en sammanlagd aktuariell förlust.  

Omstruktureringen av verksamheten ledde till reduceringar på cirka SEK 150 

miljoner.

euroområdet:
Tyskland, Italien och Irland är de länder som har de mest betydande 

förmånsbestämda pensionsplanerna. 

Nedgången i diskonteringsräntan resulterade i en ökning av de 

förmånsbestämda förpliktelserna och en aktuariell förlust.

usA:
Nedgången i diskonteringsräntan resulterade i en ökning av de 

förmånsbestämda förpliktelserna och i en aktuariell förlust.

Övriga:
Bland övriga är Brasilien det land som har de mest omfattande 

förmånsbestämda pensionsplanerna.
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omstrukturering
I januari 2009 annonserades ett besparingsprogram med målet att 

sänka den årliga kostnadstakten med SEK 10 miljarder från andra 

halvåret 2010. Besparingarna beräknades bli jämnt fördelade mellan 

kostnader för sålda varor och rörelseomkostnader. I tredje kvartalet 2009 

rapporterades att besparingsprogrammet gick fortare än planerat och att 

ytterligare möjligheter för effektivitetsförbättringar hade identifierats under 

programmet. Det beräknades leda till ytterligare omstruktureringskostnader 

under programmets återstående tre kvartal, med full effekt av 

kostnadsbesparingarna under andra halvåret 2010, givet nuvarande 

verksamhetsnivå.

Som en del av omstruktureringsprogrammet har avsättningar om SEK 

4,9 miljarder lagts upp. Avsättningar om SEK 4,2 miljarder har utnyttjats, av 

dessa hänförs SEK 2,6 miljarder till omstruktureringsprogram innan 2009. 

Det förväntade utnyttjandet för 2010 uppgår till cirka SEK 3 miljarder. 

Projektrelaterat
Projektrelaterade avsättningar inkluderar avsättningar för förlustkontrakt, 

kontraktsböter och kontraktsåtaganden. Utnyttjandet av projektrelaterade 

avsättningar var SEK 3,5 miljarder, vilket var i linje med de förväntade SEK 

3 miljarder. Nya avsättningar om SEK 2,0 miljarder har lagts upp och SEK 

0,5 miljarder har återförts med anledning av ett mer fördelaktigt utfall än 

förväntat. Under 2010 förväntas cirka SEK 1 miljard att utnyttjas.

Övriga
Övriga avsättningar omfattar avsättningar för skatterelaterade åtaganden, 

övriga tvister, tvister med leverantörer och underleverantörer och övriga 

avsättningar. Under 2009 utnyttjades SEK 1,6 miljarder, jämfört med de 

förväntade SEK 2 miljarder. Under 2009 har nya avsättningar om SEK 2,1 

miljarder lagts upp och SEK 0,9 miljarder har återförts med anledning av ett 

bättre utfall än förväntat. Under 2010 förväntas avsättningar om cirka SEK 2 

miljarder att utnyttjas.

Riskbedömning av den löpande verksamheten görs varje månad för att 

identifiera behovet av nya avsättningar eller att återföra belopp. Med 

utgångspunkt från denna analys använder ledningen sitt bästa omdöme för 

att uppskatta beloppet på avsättningar. Under vissa omständigheter behövs 

inte längre avsättningen med anledning av ett bättre utfall, vilket påverkar 

återföringen av avsättningarna.  I andra fall kan utfallet vara negativt, vilket 

resulterar i att kostnaden bokas direkt i resultaträkningen.

Under 2009 har nya eller tillägg till tidigare gjorda avsättningar på SEK 

11,1 miljarder lagts upp och SEK 1,7 miljarder har återförts. Under året 

utnyttjandes avsättningar för SEK 10,7 miljarder, jämfört med de förväntade 

SEK 9 miljarder. Under 2010 förväntas cirka SEK 8 miljarder att utnyttjas. 

Av de totala avsättningarna klassificeras SEK 461 (311) miljoner 

som långfristiga avsättningar. Mer information finns i not K1 ”Väsentliga 

redovisningsprinciper och not K2 ”Viktiga redovisningsprinciper, 

uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål”.

Produktionsgarantier
Kommersiella garantier avser både faktiska och beräknade fel på nya 

produkter. Uppskattningen baseras på försäljningen, kontraktsenliga 

garantitider och historisk felstatistik på sålda produkter. Under 2009 

utnyttjades avsättningar om SEK 1,4 miljarder, vilket var i linje med de 

förväntade om SEK 1 miljarder. Nya avsättningar om SEK 2,1 miljarder 

har lagt upp och SEK 0,2 miljarder har återförts under året med 

anledning av ett bättre utfall än förväntat. Det förväntade utnyttjandet av 

kommersiella garantier för 2010 uppgår till cirka SEK 2 miljard.

K18 AvsättningAr
  kommersiella omstruk- Projekt-
  garantier turering relaterat Övriga totalt

2009

ingående balans  1 931 3 830 3 794 4 795 14 350

Årets avsättningar 2 141 4 920 1 952 2 129 11 142

Periodens återföringar av outnyttjade belopp –171 –210 –451 –915 –1 747

 Negativ effekt på resulaträkningen     9 395

Inspråktagande under perioden/utbetalt –1 427 –4 248 –3 459 –1 595 –10 729

Företagsförvärv/avyttringar 96 – – 16 112

Omklassificeringar 19 146 –128 –595 –558

Årets omräkningsdifferens –56 –139 –14 70 –139

utgående balans 2 533 4 299 1 694 3 905 12 431

2008

ingående balans  1 814 1 051 2 619 4 242 9 726

Årets avsättningar 1 568 4 328 3 960 2 105 11 961

Periodens återföringar av outnyttjade belopp –392 –131 –799 –493 –1 815

 Negativ effekt på resulaträkningen     10 146

Inspråktagande under perioden/utbetalt –1 150 –1 756 –2 164 –970 –6 040

Företagsförvärv/avyttringar –30 –2 –51 –15 –98

Omklassificeringar 1 71 45 –173 –56

Årets omräkningsdifferens 120 269 184  99 672

utgående balans 1 931 3 830 3 794 4 795 14 350
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grundval av förändringar I benchmarkräntor enligt den metod för säkring av 

verkligt värde som föreskrivs i IAS 39.

Den 20 maj 2009 förföll och återbetalades obligationen om USD 483 

miljoner.

Den 22 juni 2009 emitterades en ny obligation under 

obligationsprogrammet om EUR 600 miljoner. Obligationen förfaller 24 juni 

2013.

Den 23 juni 2009 tecknade Ericsson ett sjuårigt lån om USD 625 

miljoner med Svensk Exportkredit (SEK). Lånet emitterades under EMTN-

programmet.

Den 30 november 2009 gjorde Ericsson ett återköp på par av 

obligationen som emitterades 2003 om EUR 471 miljoner med förfallodatum 

28 november 2010.

2008 tecknade Ericsson ett sjuårigt lån om SEK 4 miljarder med 

Europeiska Investeringsbanken. Syftet med lånet är att stödja Ericssons 

forskning & utveckling av teknologin för nästa generation av mobilt 

bredband vid de svenska anläggningarna i Kista, Göteborg och Linköping. 

K19 RäntebäRande 
sKuldeR
Ericssons utestående räntebärande skulder uppgick till SEK 32,1 (30,5) 

miljarder per den 31 december 2009.

räntebärande skulder
    2009 2008

kortfristiga skulder

Kortfristig del av långfristig upplåning 1)   684 3 903

Övriga kortfristiga skulder   1 440 1 639

Totala kortfristiga räntebärande skulder   2 124 5 542

långfristiga skulder

Certifikat och obligationslån   23 801 18 879

Övriga långfristiga skulder   6 195 6 060

Totala långfristiga räntebärande skulder   29 996 24 939

totala räntebärande skulder   32 120 30 481

1) Redovisade värden inkluderar certifikat och obligationslån om SEK 0 (3 794) miljoner.

Alla utestående certifikat och obligationslån emitteras av moderbolaget 

inom ramen för dess obligationsprogram (Euro Medium Term Note program, 

EMTN). Obligationer emitterade till fast ränta ändras till rörlig ränta med 

hjälp av ränteswappar, vilket resulterar i en vägd genomsnittlig ränta på 

2,88 procent per den 31 december 2009. Dessa obligationer omvärderas på 

certifikat och obligationslån
          orealiserad
      redovisat    vinst/förlust av
  nominellt    värde  förfallodatum  säkring (inkluderad
emission–förfall belopp  kupong Valuta (sek m.)  (åå-mm-dd)  i redovisat värde)

2004–2012 450  1,275% SEK 450  12-12-07 2) 

2007–2012 1 000  5,100% SEK 1 058 1) 12-06-29  –59

2007–2012 2 000  0,730% SEK 2 000  12-06-29 3) 

2007–2014 375  1,006% EUR 3 863  14-06-27 4) 

2007–2017 500  5,380% EUR 5 714 1) 17-06-27  –591

2009–2013 600  5,000% EUR 6 229 1) 13-06-24  –81

2009–2016 625  3,29875% USD 4 487  16-06-23 5) 

totalt     23 801    –731

1)  Ränteswappar klassificeras som säkringar av verkligt värde.
2)  Nästa ränteomsättningsdag 2010-06-03 (halvårsvis).
3)  Nästa ränteomsättningsdag 2010-03-25 (kvartalsvis).
4)  Nästa ränteomsättningsdag 2010-03-25 (kvartalsvis).
5)  Nästa ränteomsättningsdag 2010-03-19 (kvartalsvis).
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Ericsson klassificerar finansiella risker som:

valutarisk >
ränterisk >
kreditrisk >
likviditets- och refinansieringsrisk  >
marknadsprisrisk i egna och andra noterade eget kapitalinstrument. >

Styrelsen har fastställt risklimiter för exponering mot valuta- och ränterisker 

samt mot politiska risker för vissa länder. 

För vidare information om redovisningsprinciperna för finansiella 

instrument se not K1, ”Väsentliga redovisningsprinciper”.

Valutarisk
Ericsson är en multinationell koncern med huvudsakliga intäkter utanför 

Sverige. Intäkter och kostnader är till stor del i andra valutor än SEK. 

Koncernens resultat påverkas därför av valutafluktuationer.

Koncernens presentationsvaluta är SEK och förändringar i 

valutakurserna kommer därför att påverka:

Enskilda rader så som Fakturering och Rörelseresultat. >
Möjligheterna att jämföra resultat mellan olika perioder. >
Bokfört värde på tillgångar och skulder. >
Rapporterade kassaflöden. >

Fakturering och rörelseresultat påverkas av valutakurser från två typer 

av exponeringar, omräkningsexponering och transaktionsexponering. 

I rörelseresultatet är vår främsta exponering hänförlig till 

transaktionsexponering, vilken till viss del adresseras med säkring.

ValutaexpoNeriNg
 Nettoomsättning Nettokostnad
   Varav  Varav
   omräknings-  omräknings-
  exponering exponering exponering exponering

USD 42% 13% 21% 13%

EUR 22% 16% 25% 19%

CNY 8% 8% 5% 7%

INR 5% 7% 3% 7%

JPY 3% 3% 2% 3%

BRL 3% 3% 3% 4%

omräkningsexponering 
Omräkningsexponering avser fakturering och kostnader för fakturerade varor 

och tjänster när de räknas om till SEK vid konsolidering. Dessa exponeringar 

kan inte adresseras med säkringsaktiviteter, men eftersom resultaträkningen 

räknas om till genomsnittlig kurs, minskas påverkan från volatilitet i utländsk 

valuta.

transaktionsexponering
Transaktionsexponering avser fakturering och kostnader för fakturerade 

varor och tjänster i andra valutor än det individuella bolagets funktionella 

valuta. Valutarisken är i den mån det är möjligt koncentrerad till 

svenska koncernföretag, i huvudsak Ericsson AB. Försäljning till 

utländska dotterbolag faktureras normalt i deras funktionella valuta, och 

exportförsäljning från Sverige till externa kunder faktureras normalt i 

USD eller annan utländsk valuta. För att begränsa exponeringen mot 

växelkursförändringar beträffande framtida intäkter och kostnader säkras 

nettoexponering per period av kontrakterad och prognosticerad försäljning 

och köp i större valutor enligt riktlinjer för de kommande 6–12 månaderna.

I enlighet med policy skall transaktionsexponeringen i dotterbolagens 

balansräkningar (dvs kundfordringar, leverantörsskulder och 

kundfinansieringsfordringar) vara helt säkrade, med undantag för valutor 

som inte går att säkra.

K20 Finansiell 
risKhantering och 
Finansiella instrument
Ericssons hantering av finansiella risker regleras i en policy godkänd av 

styrelsen. Styrelsens finanskommitté övervakar koncernens kapitalstruktur 

och finansförvaltning, godkänner vissa ärenden som rör förvärv, 

investeringar, kundfinansieringsåtaganden, garantier och upplåning, samt 

övervakar löpande exponeringen mot finansiella risker.

Ericsson definierar sitt förvaltade kapital som eget kapital i koncernen. 

Det är nödvändigt för Ericsson att ha en robust ekonomisk ställning med 

en stark soliditet, ett kreditbetyg motsvarande ”Investment Grade”, en 

låg skuldsättningsgrad och god likviditet. Detta ger oss det ekonomiska 

handlingsutrymme och oberoende som krävs för att vi ska kunna bedriva 

verksamhet och hantera variationer i behovet av sysselsatt kapital samt dra 

nytta av affärsmöjligheter. 

Vår övergripande kapitalstruktur ska främja våra finansiella mål: att växa 

snabbare än marknaden, uppnå branschledande rörelsemarginaler och 

generera ett positivt kassaflöde. Förvaltningen av kapitalstrukturen syftar 

till att skapa balans mellan eget kapital, lånefinansiering och likviditet så att 

vi säkrar finansiering av verksamheten till en rimlig kapitalkostnad. Vanlig 

upplåning kompletteras med bindande kreditlöften för att skapa större 

handlingsutrymme att hantera oförutsedda finansieringsbehov. Vi strävar 

efter att finansiera vår tillväxt, normala investeringar och utdelningar till 

aktieägarna genom att generera ett tillräckligt positivt kassaflöde från den 

löpande verksamheten.

Vi har följande kapitalmål:

soliditet över 40 procent >
kassagenerering från vinsten på över 70 procent >
bibehålla en positiv nettokassa >
bibehålla ett starkt ”Investment Grade”-betyg från Moody’s och  >
Standard & Poor’s.

iNformatioNsrelaterade kapitalmål
    2009 2008

Förvaltat kapital (miljarder SEK)   141 142

Soliditet (procent)   52 50

Kassagenerering från vinster (procent)   117 92

Positiv nettokassa (miljarder SEK)   36,1 34,7

kreditbetyg

Moody’s   baa1 Baa1

Standard & Poor’s   bbb+ BBB+

Ericsson har en koncernfunktion för finansförvaltning vars huvudsakliga 

uppgift är att säkerställa lämplig finansiering genom lån och kreditlöften, att 

aktivt förvalta koncernens kassalikviditet, finansiella tillgångar och skulder, 

samt att hantera och kontrollera att exponeringen mot finansiella risker är 

förenlig med underliggande affärsrisker och finansiella riktlinjer. Säkringar, 

cash management och försäkringsförvaltning har i stor utsträckning 

centraliserats till internbanken i Stockholm. 

Ericsson har även en koncernfunktion för kundfinansiering vars 

huvudmål är att skaffa lämplig extern finansiering för kunder och minimera 

Ericssons åtaganden. Om kundlån inte beviljas direkt av banker erbjuder 

eller garanterar moderbolaget lån till Ericssons kunder. Koncernfunktionen 

för kundfinansiering övervakar exponeringen till följd av utestående 

kundfinansiering och kreditlöften.
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för lån till fast ränta (emitterade obligationer) mot förändringar i den 

relevanta benchmark-räntekurvan under hela löptiden genom att omvandla 

betalningar i fast ränta till rörlig ränta (t ex STIBOR eller LIBOR) med hjälp av 

ränteswappar (IRS). Kreditrisken/spreaden säkras inte. 

Den fasta delen av ränteswappen matchas mot den säkrade 

obligationens kassaflöde. På detta sätt omvandlas obligationen/lånet med 

fast ränta till ett lån med rörlig ränta i enlighet med koncernens policy. 

uteståeNde deriVat
   2009  2008
Verkligt värde tillgång skuld tillgång skuld

Valutaderivat

Löptid upp till tre månader 580 500 2 671 2 489

Löptid mellan tre  
och tolv månader 910 423 1 639 4 022

Löptid ett till tre år 90 44 40 589

Löptid tre till fem år 84 – – –

Löptid mer än fem år 3 – – –

Valutaderivat, totalt 1 666 1) 967 4 350 1) 7 100

(varav derivat som används  
för kassaflödessäkringar) 96 – – 3 503

(varav derivat som används för  
säkringar av nettoinvesteringar) – 62 8  179

räntederivat

Löptid upp till tre månader – – – –

Löptid mellan tre  
och tolv månader 28 40 315 121

Löptid ett till tre år 49 151 129 25

Löptid tre till fem år 175 40 105 –

Löptid mer än fem år 685 58 711 53

räntederivat, totalt 937 1) 289 1 260 1) 199

(varav derivat som används  
för säkringar av verkligt värde) 845 – 1 152 –

1)  Av vilka 843 (2 814) miljoner rapporterats som långfristiga tillgångar.

känslighetsanalys

Ericsson använder VaR-metoden för att mäta valutarisk och ränterisk i de 

portföljer som förvaltas av koncernfunktionen för finansförvaltning. Med 

hjälp av denna statistiska metod beräknas den maximala potentiella 

förlust med en viss sannolikhetsgrad under en bestämd tidsperiod. För 

VaR-mätningen har Ericsson valt en konfidensgrad på 99 procent och en 

tidshorisont på 1 dag. Den dagliga VaR-mätningen görs på grundval av 

marknadsvolatilitet och korrelationer baserade på historiska dagsuppgifter 

(ett år).

Genomsnittligt VaR för 2009 var för ränteriskmandatet 14,3 (20,5) och för 

transaktionsexponeringsmandatet 13,9 (14,4). Inga VaR-limiter bröts under 

2009.

finansiell kreditrisk
Finansiella instrument medför en risk att motparten inte har möjlighet 

att fullgöra sina betalningsåtaganden. Denna exponering uppstår vid 

investeringar i likvida medel, kortfristiga placeringar och i samband med 

derivatpositioner med ett positivt orealiserat resultat mot banker och andra 

motparter.

Ericsson minskar dessa risker genom att placera likviditet främst i 

värdepapper som statsskuldväxlar, företagscertifikat och säkerställda 

bostadsobligationer med ett kortfristigt kreditbetyg om lägst A-1/P-1 och 

ett långfristigt kreditbetyg om AAA. Separata kreditlimiter har tilldelats varje 

motpart för att minska riskkoncentrationen. Ericsson har under året inte haft 

några sub-prime exponeringar. Alla derivattransaktioner omfattas av ISDA-

avtal för att begränsa kreditrisken. Inga kreditförluster uppkom 2009 på vare 

sig externa investeringar eller derivatpositioner.

Per den 31 december 2009 var kreditrisken i avistainstrument lika stor 

som instrumentens bokförda värde. Kreditexponeringen i derivatinstrument 

uppgick till SEK 2,6 (5,6) miljarder.

Koncernfunktionen för finansförvaltning har ett mandat att låta valda 

transaktionsexponeringar i lokala företags balansräkningar vara osäkrade 

upp till en sammantagen VaR (value-at-risk) om SEK 20 miljoner med en 

konfidensgrad på 99 procent utgående från en tidshorisont på en dag. 

Växelkursexponeringar i balansräkningsposter säkras med hjälp av 

utjämnande balansposter eller derivatinstrument. 

Per den 31 december 2009 hade utestående valutaderivat som hänför 

sig till säkring av transaktionsexponering ett positivt marknadsvärde om 

SEK 0,3 (negativt 2,9) miljarder. Marknadsvärdet har delvis redovisats mot 

säkringsreserven i eget kapital för att möta vinster/förluster på framtida 

försäljning i utländsk valuta.

kassaflödessäkringar
Syftet med att säkra framtida kassaflöden är att minska volatiliteten i 

resultaträkningen. Säkring sker genom försäljning eller köp av utländsk 

valuta mot företagets funktionella valuta med hjälp av valutaterminer. 

Säkring görs utifrån en rullande 12-månadersprognos avseende 

exponeringen. 

Ericsson använder en säkringsmetod som innebär att de kvartal som 

ligger närmast i tiden säkras i högre grad än efterföljande kvartal. Varje 

kvartal säkras därmed vid flera tillfällen och omfattas av flera säkringsavtal 

som har ingåtts vid olika tidpunkter. Denna lösning bidrar till målet att 

minska volatiliteten i resultaträkningen till följd av växelkursförändringar.

omräkningsexponering 
Ericsson har många dotterbolag utanför Sverige med andra funktionella 

valutor än SEK. Nettoresultatet för sådana företag och värdet av dessa 

innehav är exponerade för växelkursförändringar som påverkar koncernens 

resultat- och balansräkning när de räknas om till SEK. Omräkningsrisken 

beträffande utländska verksamheters prognostiserade resultat kan inte 

säkras, men omräkningsrisken av nettoinvesteringar kan säkras.

Omräkningsexponeringen i utländska dotterbolag säkras enligt följande 

policy fastställd av styrelsen:

Omräkningsrisken beträffande innehaven i utländska dotterbolag säkras 

upp till 20 procent i utvalda bolag. Omräkningsdifferenserna redovisade 

mot eget kapital under 2009 var negativa och uppgick till SEK 1,4 miljarder, 

inklusive vinster avseende kurssäkringar om SEK 0,6 miljarder.

ränterisk 
Ericsson är exponerat för ränterisker på grund av att vissa 

balansräkningsposters marknadsvärde fluktuerar och på grund av 

förändringar av räntekostnader och ränteintäkter. Nettokassan uppgick 

i slutet av 2009 till SEK 36,1 (34,7) miljarder och bestod av likvida medel 

och kortfristiga placeringar om SEK 76,7 (75,0) miljarder och räntebärande 

skulder och ersättningar efter avslutad anställning om SEK 40,7 (40,4) 

miljarder. 

Ericsson hanterar ränterisken genom att i) matcha räntebärande poster 

i balansräkningen med fast respektive rörlig ränta mot varandra och ii) 

undvika en betydande exponering till fast ränta i Ericssons nettokassa. 

Ericssons policy är att räntebärande tillgångar ska ha en genomsnittlig 

räntebindning på mellan 10 och 14 månader och räntebärande skulder 

en genomsnittlig räntebindning på högst 6 månader, med hänsyn tagen 

till derivatinstrument. Koncernfunktionen för finansförvaltning har ett 

mandat att avvika från styrelsens riktmärke för tillgångsförvaltningen och ta 

valutapositioner upp till en sammantagen risk om VaR SEK 30 miljoner med 

en konfidensgrad på 99 procent utgående från en tidshorisont på en dag. 

 Per den 31 december 2009 hade 88 (87) procent av Ericssons 

räntebärande skulder och 61 (100) procent av Ericssons räntebärande 

tillgångar rörlig ränta, d v s en räntebindning som var kortare än 12 månader. 

För att hantera ränteexponeringen använder Ericsson derivatinstrument, 

t ex ränteswappar. Derivatinstrument som används för att omvandla lån till 

fast ränta till lån till rörlig ränta klassificeras som säkringar av verkligt värde.

säkringar av verkligt värde
Syftet med säkringar av verkligt värde är att säkra det verkliga värdet 
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fiNaNsieriNgsprogram
 belopp utnyttjat outnyttjat

Obligationslåneprogram  
EMTN (USD miljoner) 5 000 3 158 1 842

Företagscertifikatprogram  
(USD miljoner)  1 500 – 1 500

Svenskt företagscertifikats- 
program (SEK miljoner) 5 000 – 5 000

Långfristigt bindande kredit- 
löfte (USD miljoner) 2 000 – 2 000

Europeiska Investeringsbanken 
(SEK miljoner) 4 000 4 000 –

Indiskt företagscertifikat- 
program (INR miljoner) 5 000 4 000 1 000

Vid årsskiftet var Ericssons kreditratings oförändrade Baa1 (Baa1) 

hos Moody’s och BBB+ (BBB+) hos Standard & Poor’s (S&P). Båda 

kreditbetygen är ”Solid Investment Grade”.

finansiella instrument redovisade till annat  
än verkligt värde 
Det verkliga värdet för majoriteten av bolagets finansiella instrument är 

fastställt baserat på officiella kurser eller räntor. I tabellerna nedan visas 

redovisade respektive verkliga värden för finansiella instrument som i 

bokslutet har tagits upp till annat än verkligt värde. Tillgångar värderade till 

verkligt värde via resultaträkningen har en nettovinst om SEK 2,1 miljarder. 

För mer information om värderingsprinciper, se Not K1, ”Väsentliga 

redovisningsprinciper”.

fiNaNsiella iNstrumeNt redoVisade till aNNat äN Verkligt 
Värde 1)

   redovisat värde Verkligt värde
sek miljarder 2009 2008 2009 2008

Kortfristig del av långfristig  
upplåning 0,7 3,9 0,7 4,0

Certifikat och obligationer 23,8 18,9 22,8 15,9

Övriga långfristiga skulder 
till kreditinstitut 4,8 4,6 4,0 3,7

totalt 29,3 27,4 27,5 23,6

1) Exklusive finansiell leasing som redovisas i not K27, ”Leasing”.

Finansiella instrument som inte ingår i tabellerna, t ex kundfordringar och 

leverantörsskulder, redovisas till upplupet anskaffningsvärde som anses 

motsvara verkligt värde. Om en marknadskurs inte finns tillgänglig och den 

ränteexponering som påverkar värdet är obetydlig anses det redovisade 

värdet utgöra en rimlig uppskattning av det verkliga värdet.

kursrisk avseende egna och andra noterade 
egetkapitalinstrument

kursrisk i ericssonaktien 

Genom aktieoptions- och aktiesparprogrammen för anställda och 

syntetiska aktiebaserade ersättningar till styrelsen är Ericsson exponerat 

mot utvecklingen av sin egen aktiekurs. Åtagandet att leverera aktier, eller 

betala ersättningsbelopp, i enlighet med dessa program säkras genom 

eget innehav av B-aktier och teckningsrätter för emission av nya B-aktier. 

Om aktiekursen stiger medför detta socialförsäkringsavgifter, som utgör 

en risk för både resultat och kassaflöde. Kassaflödesexponeringen är 

fullt säkrad genom eget innehav av B-aktier, som kan säljas för att täcka 

socialförsäkringskostnader, och genom innehav av köpoptioner avseende 

B-aktier. För vidare information om aktieoptions- och aktiesparprogrammen 

se not K29, ”Information angående styrelsemedlemmar, ledande 

befattningshavare och anställda”.

likviditetsrisk

Likviditetsrisken är att Ericsson inte kan fullgöra sina kortfristiga 

betalningsskyldigheter p g a otillräcklig eller illikvid kassareserv.

Ericsson säkerställer tillräcklig likviditet genom centraliserad cash 

management, placeringar i mycket likvida räntebärande instrument och 

genom att ha tillräckliga bindande kreditlöften för att täcka potentiella 

finansieringsbehov. För information om avtalsenliga skyldigheter, se not K33, 

”Kontraktsenliga åtaganden”. Den nuvarande kassan anses vara tillräcklig för 

att täcka alla kortfristiga likviditetsbehov.

Under 2009 ökade likvida medel, banktillgodohavanden och kortfristiga 

placeringar med SEK 1,7 miljarder till SEK 76,7 miljarder. Ökningen berodde 

främst på ett positivt kassaflöde från rörelsen.

kassa, likVida medel och kortfristiga placeriNgar
 återstående löptid
 <3 <1 1–5 >5 
(sek miljarder) månader år år år totalt

2009 31,8 2,6 34,4 7,9 76,7

2008 43,5 23,7 5,9 1,9 75,0

Instrumenten klassificeras såsom handelstillgångar och därför som 

kortfristiga placeringar. Kassa, likvida medel och kortfristiga placeringar är 

främst denominerade i SEK förutom om det finns motsvarande upplåning i 

euro.

refinansieringsrisk
Refinansieringsrisken är risken att Ericsson inte kan refinansiera sina 

utestående skulder till acceptabla villkor, eller överhuvudtaget, vid en given 

tidpunkt.

förfallostruktur för låNgfristig upplåNiNg 1)

 kortfristig  
Nominellt del av lång- certifikat och skulder till
belopp fristiga obligationslån kreditinstitut
(miljarder sek) skulder (långfristiga) långfristiga totalt

2010 0,5 – – 0,5

2011 – – 0,6 0,6

2012 – 3,5 – 3,5

2013 – 6,2 – 6,2

2014 – 3,9 0,1 4,0

2015 – – 4,0 4,0

2016 – 4,5 – 4,5

2017 – 5,2 0,1 5,3

2018 – – – –

totalt 0,5 23,3 4,8 28,6

1) Exklusive finansiell leasing som redovisas i not K27 ”Leasing”.

Lånefinansiering sker i huvudsak genom upplåning på de svenska och 

internationella kapitalmarknaderna.

Bankfinansiering används för viss finansiering av dotterbolag och för att 

få bindande kreditlöften.
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NOT K20–K23

K22 leverantörssKulder 

   2009 2008

Leverantörsskulder till intresseföretag  
och joint ventures  1 186 83

Övriga  17 678 23 421

totalt  18 864 23 504

K23 ställda säKerheter
   2009 2008

Företagsinteckningar  167 149

Banktillgodohavanden  383 267

totalt  550 416

fiNaNsiella iNstrumeNt bokfört Värde

       finan- övriga övriga

  kund- kort  certifikat leve- siella an- kort- kort-

 kundfinan- ford- fristiga  och obliga- rantörs- läggnings- fristiga fristiga

 siering ringar place- likvida tionslån skulder tillgångar fordringar skulder
sek miljarder k14 k14 ringar medel k19 k22 k12 k15 k21 2009 2008

Tillgångar värderade till  
verkligt värde via  
resultaträkningen   53,9 1,6    1,8 –1,3 56,0 41,6

Lånefordringar och  
kundfordringar 2,3 66,4  2,8   2,2   73,7 87,4

Finansiella tillgångar  
som kan säljas          – 0,3

Finansiella skulder till  
upplupet anskaffningsvärde     –32,1 –18,9    –51,0 –54,0

totalt 2,3 66,4 53,9 4,4 –32,1 –18,9 2,2 1,8 –1,3 78,7 75,3

K21 övriga KortFristiga 
sKulder 
   2009 2008

Skatteskuld  1 890 2 213

Förskott från kunder  4 903 4 412

Skulder till intresseföretag  
och joint ventures  152 93

Upplupen ränta  378 421

Upplupna kostnader, varav   29 957 24 289 
 personalrelaterade  10 137 10 369 
 övriga 1)  19 820 13 920

Förutbetalda intäkter  8 267  9 204

Derivat med ett negativt värde 2)  1 255 7 299

Övriga 3)  5 727 13 101

totalt  52 529 61 032
1) Avser huvudsakligen kostnadsavsättningar relaterade till kundprojekt.
2) Se not K20, ”Finansiell riskhantering och finansiella instrument”.
3) Avser bland annat moms, innehållen källskatt, skulder relaterade till löner och sociala 

avgifter samt skulder för levererat material där faktura ännu inte mottagits.
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NOT K24–K25

JusteriNgar för poster som iNte iNgår i kassaflödet m m
   2009 2008 2007

materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar  3,550 3 108 3 121

Nedskrivningar/återläggning  
av nedskrivningar  –48 –3 –207

totalt   3 502 3 105 2 914

immateriella tillgångar

 Avskrivningar

 Balanserade utvecklingskostnader  647 1 726 2  371

 Varumärken/produkträttigheter och  
 övriga immateriella tillgångar  3 562 3 280 3 062

 Totala avskrivningar  4 209 5 006 5 433

 Nedskrivningar

 Balanserade utvecklingskostnader  157 562 16

 Varumärken/produkträttigheter och  
 övriga immateriella tillgångar  4 255 – –

 totalt   8 621 5 568 5 449

totala avskrivningar och ned- 
skrivningar på materiella anläggnings- 
tillgångar och immateriella tillgångar  12 123 8 673 8 363

Skatter  –1 011 1 032 1 119

Utdelningar från joint ventures/ 
associerade bolag 1)  70 3 863 4 223

Ej utdelad vinst i joint ventures/ 
associerade bolag 1)  6 013 291 –5 636

Vinst/förlust vid försäljning av aktier, 

andelar och verksamheter  
samt materiella anläggningstillgångar  
och immateriella tillgångar, netto 2)  –910 –1 210 –254

Övriga ej kassapåverkande poster 2) 3)  571 1 669 –643

Justeringar för poster som inte 
ingår i kassaflödet m m  16 856 14 318 7 172

1) Se även not K12, Finansiella anläggningstillgångar, långfristiga.
2) Se även not K26, Företagsförvärv/avyttringar.
3) Hänför sig huvudsakligen till orealiserade valutaeffekter på finansiella instrument.

förvärv/avyttriNgar av dotterbolag 
och aNdra verksamheter
2009 förvärv avyttringar

Kassaflöde från företagsförvärv/avyttringar 1) –9 633 1 239

Kapitaltillskott till joint venture –9 688 -

total –19 321 1 239
1)  Se även not K26, ”Företagsförvärv/avyttringar”

K24 AnsvArsförbindelser 
   2009 2008

Ansvarsförbindelser  1 245  1 080

totalt   1 245 1 080

Av koncernens ansvarsförbindelser är SEK 76 (72) miljoner för lån som tagits 

upp av andra bolag. Ericsson har SEK 542 (568) miljoner i kommersiella 

garantier för tredje parts åtagande. Alla pågående skattetvister och andra 

slags tvister har utvärderats. Storleken av och sannolikheten för eventuella 

kostnader har beaktats och erforderliga avsättningar gjorts.

Finansiella garantier för tredje part uppgick per den 31 december 2009 

till SEK 52 miljoner. Löptid för majoriteten av de utfärdade garantierna 

sträcker sig över 2018 som längst.

Utöver vad som beskrivs ovan har Ericsson utfärdat garantier för ett 

långfristigt lån om maximalt SEK 3 606 miljoner som Sony Ericsson Mobile 

Communications AB (SEMC) blivit beviljade. Ericssons respektive Sony 

Corporations moderbolag har utfärdat garantier för detta lån uppgående 

till hälften var, utan solidariskt betalningsansvar. Ericssons andel uppgår 

därmed till SEK 1 803 miljoner. Per den 31 december 2009 uppgick 

Ericssons andel av utestående draget belopp till SEK 779 miljoner, inklusive 

upplupen ränta om SEK 6 miljoner. Löptid för Ericssons andel av de 

utfärdade garantierna sträcker sig över 2011 (SEK 1 030 miljoner) samt 2010 

(SEK 773 miljoner). Se även not K30, ”Transaktioner med närstående”.

K25 KAssAflödesAnAlys
Under 2009 uppgick betalda räntor till SEK 772 miljoner (SEK 1 689 miljoner 

2008, SEK 1 513 miljoner 2007) och erhållna räntor till SEK 1 900 miljoner 

(SEK 2 375 miljoner 2008, SEK 1 864 miljoner 2007). Betald inkomstskatt, 

inklusive källskatt, uppgick till SEK 4 427 miljoner (SEK 4 274 miljoner 2008, 

SEK 5 116 miljoner 2007). 

Kassa och likvida medel inkluderar kassa uppgående till SEK 18 372 

miljoner (SEK 28 939 miljoner 2008) och kortfristiga investeringar 

uppgående till SEK 4 426 miljoner ( SEK 8 874 miljoner 2008).

För mer information om kassa och likvida medel samt outnyttjade 

kreditlöften se Not K20 – ”Finansiell riskhantering och finansiella instrument”.

Likvida medel ej tillgängliga på grund av valutaregler eller andra legala 

restriktioner i vissa länder uppgick till SEK 8,907 miljoner (SEK 8 197 

miljoner 2008, SEK 5 797 miljoner  2007). 
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bizitek:  > Den 28 maj annonserade företaget förvärvet av samtliga aktier 

i Bizitek, en tukisk integratör av affärsstödsystem. Förvärvet stärker 

Ericssons lokala FoU-styrka liksom bolagets ledarskap inom området 

systemintegration. Köpet ger Ericsson ytterligare kompetens  att 

tillhandahålla helhetslösningar inom affärsstödsystem för debitering, 

fakturering samt hantering av kundrelationer. Köpeskillingen var TTL 

5 840 miljoner. Samtliga 116 anställda har överförts till Ericsson.

elcoteq:  > Den 17 juni annonserade företaget köpet av Elcoteqs 

tillverkning i Tallinn, Estland för att säkra tillverkningskapacitet. 

Elcoteq SE är ett ledande elektroniskt tillverkningsföretag inom 

kommunikationsteknologi. Köpeskillingen på EUR 30 miljoner hänför sig 

till lager och en mindre del övriga tillgångar. I avtalet ingår övertagandet 

av cirka 1 200 anställda.

lHs:  > Den 3 juli annonserade företaget köpet av ytterligare aktier i LHS 

och har därmed ökat sitt ägarskap i det tyska företaget till 99,83 procent. 

Dessutom har goodwill ökat med SEK 560 miljoner.

Övrigt
   Justerat
  bokfört verkligt verkligt 
Förvärvade nettotillgångar värde värde värde

immateriella tillgångar

 Kundrelationer – 42 42

 Goodwill – 577 577

Övriga tillgångar och skulder

 Varulager 298 – 298

 Materiella anläggningstillgångar 36 – 36

 Övriga tillgångar  358 – 358

 Kassa och likvida medel 5 – 5

Övriga skulder –28  –28

totalt anskaffningsvärde   1 288

Avgår:

 Kassa och likvida medel   –

 kassaflödeseffekt    1 288

Allokeringen av köpeskillingen och verkliga värden för förvärvade tillgångar 

och beräknade skulder baseras på preliminära bedömningar, varför dessa 

kan komma att bli föremål för smärre justeringar.

Under 2008 fastställdes den preliminära fördelningen av köpeskillingen 

för rörelseförvärv som gjordes 2007. Detta resulterade i följande justeringar:

redback:  > Ökning av uppskjuten skattefordran med SEK 593 miljoner 

och motsvarande minskning av goodwill.

tandberg:  > Minskning av immateriella tillgångar med SEK 209 miljoner, 

ökad goodwill med SEK 71 miljoner och ökning av uppskjuten 

skattefordran med SEK 138 miljoner.

entrisphere:  > Ökning av uppskjuten skattefordran med SEK 130 miljoner 

och motsvarande minskning av goodwill. Utöver detta minskade 

goodwill hänförlig till Entrisphere-förvärvet med SEK 260 miljoner, på 

grund av att tilläggsköpeskilling ej utbetalades. 

K26 FöretagsFörvärv/
avyttringar
Förvärv och avyttringar
Förvärv

   2009 2008 2007

Immateriella tillgångar  5 832 –209 11 627

Materiella anläggningstillgångar  297 – 325

Goodwill  3 534 –882 16 917

Övriga tillgångar  1 235 887 4 266

Avsättningar, inklusive ersättning 
efter avslutad anställning  – – –127

Övriga skulder  –1 270 278 –6 227

Köp av minoritetsintressen  – – 45

Kassa och likvida medel  5 – 2 387

totalt anskaffningsvärde  9 633 74 29 213

Avgår:

Kassa och likvida medel  – – 2 387

Tilläggsköpeskilling  – – 534

kassaflödeseffekt  9 633 74 26 292

Under 2009 har Ericsson gjort företagsförvärv med en kassaflödeseffekt på 

SEK 9 633 miljoner (SEK 74 miljoner 2008), huvudsakligen följande:

nortel: >  Den 25 juli annonserade företaget att det hade ingått avtal om 

att förvärva delar av Nortels division Carrier networks som omfattar 

CDMA- och LTE-verksamheten i Nordamerika.  Köpet är strukturerat 

som ett tillgångsförvärv med en köpeskilling på USD 1,18 miljarder 

på  kassa och skuldfri basis. Förvärvet stärker Ericssons möjligheter 

att stödja Nordamerikas ledande trådlösa operatörer i utvecklingen till 

LTE. Nortel har cirka 2 500 personer anställda.  Nettoomsättningen 

för den köpta Nortel delen uppgick till cirka SEK 2 711 miljoner för 

perioden 13 november – 31 december 2009. Den köpta Nortel delen 

har påverkat resultatet positivt. Huvudsakliga skäl till  varför delar av 

köpeskillingen har allokerats till goodwilll, utgörande 30 procent av 

totala tillgångars värde, är föväntade framtida synergier samt värdet för 

till förvärvet hänförlig personal. Förvärvets transaktionskostnad uppgår 

till SEK 96 miljoner.

nortel-verksamHeten
   Justerat
  bokfört verkligt verkligt 
Förvärvade nettotillgångar värde värde värde

immateriella tillgångar

 Varumärken/produkträttigheter – 4 979 4 979

 Kundrelationer – 811 811

 Goodwill – 2 957 2 957

Övriga tillgångar och skulder

 Varulager 187 – 187

 Materiella anläggnings- 
 tillgångar 261 – 261

 Övriga tillgångar  392 – 392

 Övriga skulder –1 242 – –1 242

totalt anskaffningsvärde   8 345

Avgår:

 Kassa och likvida medel – – –

kassaflödeseffekt    8 345

Allokeringen av köpeskillingen och verkliga värden för förvärvade tillgångar 

och beräknade skulder baseras på preliminära bedömningar, varför dessa 

kan komma att bli föremål för smärre justeringar.
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tems-verksamHeten
avyttrade nettotillgångar    2009

Materiella anläggningstillgångar    5

Övriga tillgångar    276

Övriga skulder    –38

     243

Resultat från avyttringar    777

Avgår: 
Kassa och likvida medel    94

kassaflödeseffekt    926

Avyttringar under 2008 avser främst Enterprise PBX solutions business med 

en vinst på SEK 151 miljoner och en kassaflödeseffekt på SEK 637 miljoner. 

avyttringar

avyttrade nettotillgångar  2009 2008 2007

Materiella anläggningstillgångar  5 3 13

Övriga tillgångar  586 1 005 498

Avsättningar, inklusive ersättning 
efter avslutad anställning  – – 19

Övriga skulder  –38 –456 –234

   553 552 258

Resultat från avyttringar  780 296 280

Avgår: 
Kassa och likvida medel  94 194 454

kassaflödeseffekt  1 239 654 84 

Under 2009 genomförde Ericsson avyttringar med en kassaflödeseffekt på 

SEK 1 239 miljoner (SEK 654 million in 2008), primärt:

TEMS: Den 23 mars 2009, annonserade företaget att det hade ingått  >
avtal om att sälja  TEMS-produkterna, bestående av verktyg för 

övervakning och planering av radionät, till Ascom. Försäljningspriset  var 

CHF 190 miljoner, exklusive tillgångar och skulder, netto.  Avyttringen 

berör cirka 300 anställda som gick över till Ascom. Omsättningen under 

2009 uppgick till cirka SEK 256 miljoner.

FÖrvärv 2007–2009
Företag beskrivning Datum

Nortel  Ett tillgångsförvärv av delar av Nortels division, Carrier networks, som omfattar CDMA- och LTE-  13 nov 2009 
 teknologi.

Elcoteq  Estländskt tillverkningsföretag med cirka 1 200 anställda.  17 juni 2009

Bizitek  Turkisk integratör av afffärsstödsystem med cirka 116 anställda.  28 maj 2009

Mobeon Företag baserat i Sverige. Förvärv av aktier.   31 mar 2008

HyC Företag baserat i Spanien med omkring 110 anställda som är specialiserat på design och  30 dec 2007 
 systemintegration av IPTV-nät. 

LHS Företag baserat i Tyskland som levererar faktureringslösningar och kundrelationssystem för  1 okt 2007 
 marknaderna för trådlös och trådburen telekommunikation samt IP-telekommunikation.  
 Köpeskilling SEK 2,7 miljarder.  

Drutt Företag baserat i Sverige med omkring 85 anställda som utvecklar en mobiltjänsteplattform som  28 juni 2007 
 gör det möjligt för mobiloperatörer att debitera innehåll till vilken mobil apparat som helst via vilken  
 leveranskanal som helst.

Tandberg Television Norskt företag, global leverantör av produkter för digital-TV-lösningar, inbegripet IPTV, HDTV, video  1 maj 2007 
 ”on demand”, reklam ”on demand” och interaktiva TV-applikationer. Köpeskilling SEK 9,8 miljarder.

Mobeon Verksamhet baserat i Sverige med omkring 130 anställda som utvecklar programvaruteknik för IP- 15 mar 2007 
 meddelandetjänster. 

Entrisphere Företag baserat i USA med omkring 140 anställda som utvecklar Gigabit Passive Optical Network  12 feb 2007 
 (GPON) för fast bredbandsaccess, d v s FTTx. 

Redback Networks Företag baserat i USA som levererar multitjänstroutrar för nästa generationens bredbandstjänster  23 jan 2007 
 som IP-telefoni, IPTV och video ”on demand”. Köpeskilling SEK 14,8 miljarder. 

avYttringar 2007–2009
Företag beskrivning Datum

TEMS  Produkterna är verktyg för övervakning och planering av radionät. Kassaflödeseffekt SEK 0,9 miljarder. 23 mar 2009

Enterprise Företag som bedriver verksamhet med PBX lösningar. Kassaflödeseffekt 0,6 miljarder. 1 maj  2008
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NOT K27–K28

leasingintäkter 

Leasingintäkterna består främst av hyresintäkter för andrahandsuthyrning av 

lokaler. Dessa hyresavtal varierar i längd från 1 till 11 år. 

Framtida minimileasingersättningar per den 31 december 2009 fördelar 

sig enligt följande:

 ”sales-type lease” operationell
 och finansiell leasing leasing

2010 – 112

2011  – 51

2012  – 17

2013 – 14

2014 – 14

2015 och senare – 54

total – 262

Ej intjänade finansiella intäkter  – ej tillämpligt

Avsättning – ej tillämpligt

nettoinvesteringar i finansiell leasing – ej tillämpligt

2009 års intäkter för leasing uppgick till SEK 181 (205) miljoner.

K28 Taxeringsvärden 
i sverige 
    2009 2008

Mark och markanläggningar   58 58

Byggnader   265 265

totalt   323 323

K27 Leasing 
leasingåtaganden

Tillgångar som koncernen hyr genom finansiell leasing och som redovisas 

som materiella anläggningstillgångar utgörs av:

Finansiell leasing
    2009 2008

anskaffningsvärde

Byggnader    1 942 2 059

Maskiner   4 4

    1 946 2 063

ackumulerade avskrivningar

Byggnader    –662 –763

Maskiner   –4 –4

    –666 –767

ackumulerade nedskrivningar

Byggnader    –49 –10

netto bokfört värde   1 231 1 286

Framtida minimileasingavgifter för leasingkontrakt per 31 december 2009 

fördelar sig enligt följande:

 Finansiell operationell
 leasing leasing

2010 177 3 185

2011  168 2 611

2012  166 2 102

2013 164 1 270

2014 209 935

2015 och senare 1 186 2 371

totalt 2 070 12 474

Framtida finansieringskostnader 1) –676 n/a

Nuvärde av leasingförpliktelser 1 394 12 474

1) Effektiv räntesats för leasingskulder är 5.63 procent.

2009 års kostnader för leasing av tillgångar uppgick till SEK 3 839 (4 708) 

miljoner varav SEK 0 (1) miljoner avser rörlig del. Leasingavtalen varierar i 

längd från 1 till 20 år. 

Koncernens leasingavtal innehåller vanligen inga rörliga avgifter. I de 

fall de finns gäller det värmetillägg som är relaterade till oljeprisindex. De 

flesta leasar avseende lokaler innehåller villkor som ger rätt att förlänga 

avtalet ifråga under en förutbestämd tidsperiod. Alla finansiella leasingavtal 

avseende fastigheter ger rättighet att förvärva leasad fastighet. Endast 

ett fåtal av koncernens leasingavtal innehåller restriktioner avseende eget 

kapital eller finansieringsmöjligheter, varav ett materiellt avtal innehåller en 

klausul som stadgar att moderbolaget måste bibehålla ett eget kapital om 

minst SEK 25 miljarder. 
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styrelsemöte som de har deltagit i. 

Årsstämman 2009 beslutade om att styrelseledamöter som inte  >
är anställda inom koncernen kan välja att erhålla styrelsearvodet 

(exklusive arvodet för kommittéarbete) enligt följande: i) 25 procent 

av styrelsearvodet som kontant ersättning och 75 procent i form av 

syntetiska aktier (vars värde vid tidpunkten för tilldelningen motsvarar 75 

procent av styrelsearvodet), ii) 50 procent som kontant ersättning och 

50 procent i form av syntetiska aktier, eller iii) 75 procent som kontant 

ersättning och 25 procent i form av syntetiska aktier. Styrelseledamöter 

kan även välja att inte delta i programmet med syntetiska aktier, och 

i stället få 100 procent av styrelsearvodet som kontant ersättning. 

Kommittéarvoden utbetalas alltid i form av kontant ersättning.  

Antalet syntetiska aktier baseras på ett volymvägt genomsnitt av 

marknadspriset på NASDAQ OMX Stockholm för Ericssons B-aktie 

under fem handelsdagar närmast efter publiceringen av Ericssons 

delårsrapport för första kvartalet 2009: SEK 69,0222. Antalet syntetiska 

aktier avrundas nedåt till närmaste heltal.

K29 InformatIon angående 
styrelse medlemmar, 
ledande befattnIngs
havare och anställda

ersättningar till styrelsen

ersättNiNgar till styrelseledamöter
    Värde vid  Netto-
   antal/ tilldelnings- antal förändring
   andel av sty- dagen av tidigare av värdet   totalt
   relsearvode syntetiska tilldelade av tilldelade  totalt redovisade
  styrelse- i syntetiska aktier till- syntetiska syntetiska kommitté- arvode kostnader
  arvode aktier delade 2009 aktier aktier 1) arvode  i kontanter 2)   2009

    a  b  c (a+b+c) 

styrelseledamot

Michael Treschow 3 750 000 40 747/75% 2 812 500 38 323,80 +227 763 250 000 1 187 500 4 227 763

Marcus Wallenberg 750 000 2 716/25% 187 500 2 554,80 +15 153 125 000 687 500 890 153

Sverker Martin–Löf 750 000 0/0% – – – – 750 000 750 000

Roxanne S. Austin 750 000 8 149/75% 562 500 7 664,60 +45 524 250 000 437 500 1 045 524

Sir Peter L. Bonfield 750 000 2 716/25% 187 500 2 554,80 +15 153 250 000 812 500 1 015 153

Börje Ekholm 750 000 8 149/75% 562 500 7 664,60 +45 524 125 000 312 500 920 524

Ulf J. Johansson 750 000 8 149/75% 562 500 7 664,60 +45 524 350 000 537 500 1 145 524

Nancy McKinstry 750 000 5 433/50% 375 000 7 664,60 +53 904 125 000 500 000 928 904

Anders Nyrén 750 000 0/0% – – – 125 000 875 000 875 000

Carl-Henric Svanberg –  – – – – – – –

Arbetstagarrepresentant           

Jan Hedlund 18 000 –  – – – 18 000 18 000

Anna Guldstrand 21 000 –  – – – 21 000 21 000

Karin Åberg 19 500 –  – – – 19 500 19 500

Monica Bergström 19 500 –  – – – 19 500 19 500

Kristina Davidsson 21 000 –  – – – 21 000 21 000

Pehr Claesson 21 000 –  – – – 21 000 21 000

Total 9 870 000 76 059 5 250 000  74 091,80 +448 545 1 600 000 6 220 000 11 918 545

1) Skillnaden i värde den 31 december 2009 jämfört med den 31 december 2008 (avseende syntetiska aktier som tilldelats 2008) och tilldelningsdagen 2009 (avseende syntetiska aktier som 
tilldelats 2009). Värdet av de syntetiska aktier som tilldelats 2008 inkluderar kompensation för vinstutdelning om SEK 1,85 per aktie som beslutades av årsstämman 2009. 
2) Kommittéarvode och kontant del av styrelsearvode.

kommentarer till tabellen
Styrelsens ordförande var berättigad till ett styrelsearvode om   >
SEK 3 750 000. Styrelsens ordförande erhöll även ett arvode om  

SEK 125 000 för varje styrelsekommitté han ingick i. 

Övriga styrelseledamöter valda av stämman var berättigade till ett  >
arvode om SEK 750 000 vardera. Därutöver har varje ledamot som ingår 

i en styrelsekommitté erhållit SEK 125 000 per kommitté. Ordförande i 

Revisionskommittén erhöll dock ett arvode om SEK 350 000 och de två 

övriga icke-anställda medlemmarna i Revisionskommittén erhöll SEK 

250 000 vardera. 

Ej anställda styrelseledamöter har inte erhållit någon annan ersättning än  >
arvode och syntetiska aktier enligt ovan. Ingen av styrelseledamöterna 

har ingått ett tjänstekontrakt med moderbolaget eller något av dess 

dotterbolag som ger rätt till förmåner vid avgång.

Styrelseledamöter och suppleanter som är anställda i koncernen har  >
inte erhållit ersättningar eller förmåner utöver dem som är förenade 

med anställningen. Dock har ett arvode av SEK 1 500 utgått till var 

och en av arbetstagarrepresentanterna och deras suppleanter för varje 
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under 2009 för alla utestående aktieplaner. För en beskrivning av 

kompensationskostnader, se not K1, ”Väsentliga redovisningsprinciper, 

Aktierelaterade ersättningar till anställda”.

För den verkställande direktören och koncernchefen och för övriga  >
medlemmar av koncernledningen, som är anställda i Sverige, 

tillämpas en tilläggsplan utöver tjänstepensionen på den svenska 

arbetsmarknaden (ITP) med pension från 60 år. Dessa planer är inte 

villkorade av framtida anställning vid Ericsson. För den verkställande 

direktören och koncernchefen uppgick ålderspensionspremien i 

tilläggsplanen under 2009 till SEK 7 489 825 och avgiften till ITP-planen 

till SEK 1 427 795. Pensionskostnaden för den verkställande direktören 

och koncernchefen inkluderar en tilläggspremie på SEK 10 000 000, som 

betalts till hans existerande pensionsförsäkring. I pensionskostnaderna 

ingår även förändringar av åtaganden beträffande förmånsbestämda 

temporära sjuk- och efterlevandepensioner till uppnådd pensionsålder 

för den verkställande direktören och koncernchefen och övriga 

medlemmar av koncernledningen. 

 Ericssons åtaganden för förmånsbestämda pensioner per den 31  >
december 2009 enligt IAS19 uppgick till SEK 3 025 527 för verkställande 

direktören och koncernchefen, vilket avsåg ITP-planen. För övriga 

medlemmar i koncernledningen uppgick företagets åtaganden till SEK 

47 969 448, varav SEK 36 890 051 avsåg ITP-planen och resterande 

SEK 11 079 397 temporär sjuk- och efterlevandepension till uppnådd 

pensionsålder. För tidigare verkställande direktörer har koncernen gjort 

avsättningar för förmånsbestämda pensionsplaner i anslutning till deras 

aktiva tjänstgöringsperioder inom koncernen.

uteståeNde matchNiNgsrätter 

Per den 31 december 2009 Verkställande övriga medlemmar
antal b-aktier direktören i koncernledningen

Aktiesparplanerna 2006, 2007,  
2008 och 2009 och Resultataktie- 
planerna 2007, 2008 och 2009 410 123 553 688

kommentarer till tabellerna

För definition av matchningsrätter, se beskrivning i ”Långsiktig rörlig  >
ersättning”.

Antal matchningsråtter förutsätter förväntad resultatmatchning enligt  >
Resultataktieplanerna 2007, 2008 och 2009 (det blev ingen utdelning i 

2006 års Resultataktieplan).

Under 2009 erhöll den verkställande direktören och koncernchefen 9 183  >
matchningsaktier och övriga medlemmar av koncernledningen 10 857 

matchningsaktier.

ersättningspolicy för koncernledningen
Följande riktlinjer beträffande ersättningar och andra anställningsvillkor för 

ledande befattningshavare godkändes på årsstämman 2009. 

ersättningspolicy för koncernledningen 2009
Ersättningspolicy för koncernledningen behandlar ersättningar och andra 

anställningsvillkor för koncernledningen inklusive verkställande direktören 

och koncernchefen, nedan gemensamt kallade ”koncernledningen”. 

Ersättningar till koncernledningen inom Ericsson är baserade 

på principerna om prestation, konkurrenskraft och skälighet. Olika 

ersättningskomponenter är konstruerade att återspegla dessa principer. 

Av den anledningen används en blandning av flera komponenter för att 

återspegla ersättningsprinciperna på ett balanserat sätt. 

Koncernledningens totala ersättning består av fast lön, rörliga 

komponenter i form av årlig rörlig ersättning och långsiktig rörlig ersättning, 

pension och andra förmåner. Tillsammans utgör dessa komponenter 

ett sammanhängande ersättningspaket. Om storleken på någon av 

dessa komponenter skulle öka eller minska, måste åtminstone en annan 

komponent minska eller öka såvida den konkurrenskraftiga nivån av den 

totala ersättningen ska förbli oförändrad. 

De syntetiska aktierna intjänas under styrelseledamotens tjänstetid. 

Rätten att erhålla betalning för de tilldelade syntetiska aktierna infaller 

efter publiceringen av bolagets helårsrapport under det femte året efter 

årsstämmans beslut om införande av programmet med syntetiska aktier, 

det vill säga år 2014.

Beloppet som utbetalas baseras på ett volymvägt genomsnitt av 

marknadspriset för B-aktier under de fem handelsdagar som följer 

närmast efter publiceringen av helårsrapporten.

Syntetiska aktier tilldelades styrelseledamöter för första gången 

2008, på motsvarande villkor som gäller enligt beslutet 2009. Utbetalning 

för syntetiska aktier kan därför ske för första gången 2013, avseende de 

syntetiska aktier som tilldelades 2008. Värdet av samtliga utestående 

syntetiska aktier varierar i enlighet med marknadsvärdet av Ericssons 

B-aktie och kan skilja sig från år till år i jämförelse med det ursprungliga 

värdet vid respektive tilldelningsdatum. Värdeförändringen avseende alla 

utestående syntetiska aktier fastställs varje år och påverkar de totala 

redovisade kostnaderna för respektive år. Den 31 december 2009 fanns 

det totalt 150 150,80 syntetiska aktier inom programmen. Den totala 

redovisade skulden uppgår till SEK 10 039 515. 

ersättning till koncernledningen

kostnader för ersättningar till koncernledningen
Den totala ersättningen till den verkställande direktören och till övriga 

medlemmar av koncernledningen innefattar fast lön, årlig rörlig och 

långsiktig rörlig ersättning, pension och andra förmåner. Dessa 

ersättningskomponenter är baserade på de riktlinjer för ersättning och andra 

anställningsvillkor för koncernledningen, som godkändes av årsstämman 

2009, se ”Ersättningspolicy för koncernledningen”. Ersättningspolicyn 

och hur den har implementerats på Ericsson beskrivs i ”Rapport om 

ersättningar”.

kostNader uNder 2009 för deN VerkställaNde 
direktöreN och öVriga medlemmar i koNcerNledNiNgeN
   övriga
   medlemmar
  Verkställande i koncern-
sek  direktören ledningen totalt

Lön 15 981 000 45 672 309 61 653 309

Årlig rörlig ersättning intjänad  
2009 och utbetald 2010 6 226 920 15 137 637 21 364 557

Långsiktig rörlig ersättning 1 261 476 1 910 875 3 172 351

Pensioner 18 917 620 28 656 277 47 573 897

Andra förmåner 59 664 2 363 773 2 423 437

totalt  42 446 680 93 740 871 136 187 551

kommentarer till tabellen

Styrelsen har utsett tre vice verkställande direktörer, varav en avgått  >
under året. Ingen av dessa har under året inträtt som ställföreträdare för 

den verkställande direktören. Samtliga vice verkställande direktörer ingår 

i gruppen ”Övriga medlemmar i koncernledningen”.

Gruppen ”Övriga medlemmar i koncernledningen” omfattar följande  >
personer: Hans Vestberg, Jan Frykhammar, Johan Wibergh, Carl Olof 

Blomqvist, Cesare Avenia (från den 9 november 2009), Håkan Eriksson, 

Douglas Gilstrap (från den 7 september 2009), Marita Hellberg, Magnus 

Mandersson (från den 13 november 2009), Torbjörn Possne, Henry 

Sténson och Jan Wäreby. Bert Nordberg avgick från koncernledningen 

den 1 september 2009. Joakim Westh avgick från koncernledningen den 

1 januari 2009 men fullföljde sin uppsägningstid på 6 månader fram till 

den 30 juni 2009.

Lönen i tabellen inkluderar semesterlön betald 2009. >
Under 2010 har den verkställande direktören och koncernchefen erhållit  >
semesterersättning på SEK 6 804 000 för utestående semester, det vill 

säga intjänade men ej utnyttjade semesterdagar, då han avslutade sin 

anställning vid Ericsson. 

”Långsiktig rörlig ersättning” avser kompensationskostnader  >
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långsiktig rörlig ersättning
aktiesparplanen

Aktiesparplanen är utformad för att, där det är möjligt, vara ett incitament för 

alla anställda att ha delaktighet i bolaget, vilket är i linje med branschpraxis 

och Ericssons sätt att arbeta. Under 2009 års plan kan anställda spara 

upp till 7,5 procent (koncernchefen 9 procent) av fast bruttolön för köp 

av B-aktier till marknadspris på NASDAQ OMX Stockholm eller ADS på 

NASDAQ (sparaktier) under en tolvmånadersperiod (sparperioden). Om 

sparaktierna behålls av den anställde under tre år efter investeringen 

och anställningen inom Ericssonkoncernen fortsätter under den tiden, 

kommer den anställde att tilldelas ett motsvarande antal B-aktier eller ADS 

vederlagsfritt. Anställda i 94 länder deltar i planen.

I nedanstående tabell redovisas sparperioderna och uppgifter om 

deltagande. 

  antal  Procent 
  deltagare  av samtliga 
Plan sparperiod vid start anställda

Aktiesparplan Augusti 2006 
2006 – juli 2007 17 000 29%

Aktiesparplan Augusti 2007 
2007 – juli 2008 19 000 26%

Aktiesparplan Augusti 2008 
2008 – juli 2009 19 000 25%

Aktiesparplan Augusti 2009 
2009 – juli 2010 18 000 25%

Deltagarna sparar varje månad, första gången från augustilönen, för 

kvartalsvisa investeringar. Dessa investeringar (i november, februari, maj och 

augusti) matchas på tredje årsdagen efter varje investering, och följaktligen 

löper matchningsperioden över två redovisnings- och beskattningsår.

Plan för nyckelpersoner
Planen för nyckelpersoner utgör en del av Ericssons talent management 

strategi för att ge erkännande till nyckelpersoners prestationer, kompetens 

och potential samt uppmuntra dem att stanna inom bolaget. Under 

programmet väljs cirka 10 procent av de anställda (2009: 6 702 anställda) 

ut i en nomineringsprocess där individer identifieras med utgångspunkt 

från prestation, kompetens och potential. Deltagarna tilldelas en extra 

matchningsaktie utöver den ordinarie matchnings aktien för varje sparaktie 

som köps under Aktiesparplanen under en tolvmånadersperiod. 

resultataktieplan för högre chefer och ledande 
befattningshavare
Resultataktieplanen är utformad för att fokusera högre chefer på lönsamhet 

och för att utgöra en konkurrenskraftig ersättning. Under programmet har 

högre chefer, inklusive koncernledningen, valts ut för att tilldelas upp till 

fyra eller sex extra aktier (resultatmatchningsaktier), utöver den ordinarie 

matchningsaktien för varje sparaktie inköpt under Aktiesparplanen. Upp till 

0,5 procent av de anställda (2009: 218 chefer) erbjuds delta i planen. Från 

och med 2006 års plan får koncernchefen investera upp till 9 procent av den 

fasta lönen i sparaktier och kan tilldelas upp till åtta resultatmatchningsaktier 

utöver den ordinarie matchningsaktien. Resultatmatchningen är beroende av 

uppfyllandet av ett resultatmål, baserat på genomsnittlig årlig ökning av vinst 

per aktie. Tabellen nedan visar alla resultatsaktieplaner till och med årets.

1. förhållandet mellan fast och rörlig ersättning samt 
sambandet mellan prestation och ersättning

Ericsson beaktar såväl global ersättningspraxis samt praxis i hemlandet för 

varje medlem av koncernledningen. 

Den fasta lönen är fastställd med utgångspunkt från att den skall vara 

konkurrenskraftig. Den absoluta nivån är beroende av storleken av och 

komplexiteten i den aktuella befattningen samt den enskildes prestation från 

år till år. 

Prestationen återspeglas speciellt i de rörliga komponenterna, både vad 

gäller den årliga rörliga komponenten och den långsiktiga rörliga delen. Även 

om det kan variera över tiden med hänsyn till utvecklingen av marknaden för 

ersättning, är målnivån för den årliga rörliga lönedelen för koncernledningen 

för närvarande 30–40 procent av den fasta lönen. Den långsiktiga lönedelen 

är konstruerad för att uppnå en målnivå omkring 30 procent av den 

fasta lönen. I båda fallen är utfallet relaterat till uppfyllelse av specifika 

verksamhetsmål, som återspeglar styrelsens bedömning av en rimlig balans 

mellan fasta och rörliga ersättningsdelar och gällande marknadspraxis 

för högre chefer. Alla rörliga ersättningsplaner har definierade maximala 

tilldelnings- och utfallsgränser.

Med nuvarande sammansättning av koncernledningen, kan bolagets 

kostnad för koncernledningens kortsiktiga och långsiktiga rörliga 

ersättningskomponenter för 2009, vid oförändrad aktiekurs, uppgå till 0–125 

procent av totalkostnaden för fasta löner, allt exklusive sociala kostnader.

2. rörliga ersättningar i huvuddrag 
Den årliga rörliga lönen är kontantbaserad och relaterad till direkta 

verksamhetsmål med utgångspunkt från den årliga affärsplanen som 

godkänts av styrelsen. Målen varierar med hänsyn till befattning men kan 

inkludera finansiella mål, antingen på koncernnivå eller på enhetsnivå, 

operativa mål samt mål för medarbetarmotivation och kundnöjdhet. 

Aktiebaserade långsiktiga rörliga ersättningar föreläggs årsstämman varje 

år för godkännade. Utfallet av planerna är beroende av tre olika variabler, 

den enskildes investering i aktier, ett långsiktigt finansiellt koncernmål och 

aktiekursutvecklingen.

3. Pension
Pensionsförmåner skall motsvara den konkurrenskraftiga nivån i hemlandet. 

För koncernledningen i Sverige tillämpas en premiebaserad plan för 

ålderspension utöver basplanerna på den svenska arbetsmarknaden. 

Pensionsåldern är normalt 60 år men kan variera i enskilda fall.

4. andra förmåner
Den grundläggande regeln är att andra förmåner, till exempel förmånsbil och 

läkarvårdsplaner, skall vara konkurrenskraftiga på den lokala marknaden.

5. ytterligare ersättning 
I undantagsfall kan överenskommelse om ytterligare ersättningar 

träffas när det bedöms nödvändigt för att kunna attrahera och 

behålla nyckelkompetens eller för att förmå individer att flytta till nya 

tjänstgöringsorter eller nya befattningar. Sådan ersättning skall vara 

tidsbegränsad och inte överstiga en tid av 36 månader och två gånger 

den ersättning som vederbörande skulle ha erhållit om någon sådan 

överenskommelse om ytterligare ersättning inte hade träffats.

6. uppsägning och avgångsvederlag 
För koncernledningen i Sverige är den ömsesidiga uppsägningstiden sex 

månader. Vid uppsägning från företagets sida utbetalas ett avgångsvederlag 

uppgående till maximalt 18 månader av fast lön. Med uppsägning från 

företagets sida jämställs uppsägning från den anställde vid sådana 

väsentliga strukturella förändringar eller andra händelser som på ett 

avgörande sätt påverkar arbetsinnehållet eller förutsättningarna för dennes 

befattning. 
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resultataktiePlaNer för högre chefer och ledaNde befattNiNgshaVare

   mål för    maximal

 basår  genomsnittlig    tilldelning

 vinst  årlig ökning av  tilldelning av  i procent av  tilldelning

Plan per aktie 1) vinst per aktie 2) matchningsaktier 3) fast lön 4) i procent

Resultataktieplan 2004 5) 3,45 5–25% 0–4 30% 100% 
   0–6 45% 100%

Resultataktieplan 2005 6) 6,68 3–15% 0–4 30% 0% 
   0–6 45% 0%

Resultataktieplan 2006 7,58 3–15% 0–4 30% 0% 
   0–6 45% 0% 
   0–8 72% 0%

Resultataktieplan 2007 8,83 5–15% 0,67–4 30% 
   1–6 45% 
   1,33–8 72%

Resultataktieplan 2008 4,43 5–15% 0,67–4 30% 
   1–6 45% 
   1,33–8 72%

Resultataktieplan 2009 2,90    5-15% 0,67–4 30% 
     1–6 45% 
   1,33–8 72% 

1) Summa för fyra kvartal fram till den 30 juni planåret.
2) Vinst per aktie-intervall fastställt utifrån genomsnittlig vinst per aktie under tre års tolv kvartal till slutet på resultatsperioden och likvärdiga tillväxtmål.
3) Motsvarar vinst per aktie-intervallet (ingen resultatmatchning under intervallet). Matchningsaktier per investerad aktie utöver matchning enligt aktiesparplanen, enligt planen högst 4, 6 

eller 8 matchningsaktier.
4) Vid maximal investering, maximal matchning och konstant aktiekurs. Innefattar inte matchning under Aktiesparplanen. 
5) 2004 planen var fullt intjänad. 
6) Ingen tilldelning av matchningsaktier för Resultataktieplanerna 2005 och 2006.

aktieoPtioNsPlaNer
    utnyttjandeperiod antal antal 
 tilldelnings-/ inlösenpris 1)  (giltighetsperiod) fr o m deltagare vid  deltagare vid 
Pågående planer 2009 förfallodatum (sek)  tilldelningsdatum tilldelning  slutet av 2009

Optionsplanen 2002 2) 11 nov 2002/11 nov 2009 39,00 1/3 efter 1 år, 12 800 – 
   1/3 efter 2 år, 
   1/3 efter 3 år

1) Marknadspris på tilldelningsdagen – begränsade möjligheter till omräkning, huvudsakligen till följd av förändringar i Ericssons kapitalstruktur. 
2) För aktieoptioner inlösta under 2009 uppgick det viktade genomsnittliga priset till SEK 72,18.

aktieoptionsplaner 

För Optionsplanen 2002 tilldelades ursprungligen 10,8 miljoner optioner 

till 12 800 nyckelpersoner inom bolaget. Av dessa ursprungligen tilldelade 

optioner återstod, per den 31 december 2009, inga utestående optioner, då 

optionerna förföll den 11 november 2009. Varje option gav innehavaren rätt 

att köpa en B-aktie för SEK 39,00.



NOT K29

Noter till koNcerNeNs bokslut  |  Ericsson Årsredovisning 200988

aktier till samtliga PlaNer
      för-   kompen-
   ute-  inlösta/ verkade/ ute-  sations-
 ursprung-  stående  tilldelade  matchade  förfallna  stående  kostnad
 ligen   vid början under  under  under  vid slutet   under 2009
Plan (miljoner aktier) avsatta 1)  av 2009 2009 2009 2009 av 2009  (msek)

 a  b c d e f=b+c-d-e  g

2002 års optionsplan 10,8  3,8 – 3,4 0,4 – 2) –

2005 års aktiesparplan, program för nyckel- 
personer och resultataktieplan  6,3  3,2 – 2,7 0,5 –  25 4)

2006 års aktiesparplan, program för nyckel- 
personer och resultataktieplan  6,4  4,6 – 1,2 0,1 3,3  126 4)

2007 års aktiesparplan, program för nyckel- 
personer och resultataktieplan  9,7  9,4 – 0,5 0,3 8,6 3) 189 4)

2008 års aktiesparplan, program för nyckel- 
personer och resultataktieplan  16,5  3,7 8,3 0,4 0,3 11,3 3) 183 4)

2009 års aktiesparplan, program för nyckel- 
personer och resultataktieplan  22,4  – 2,5 – – 2,5 3) 6 4)

totalt  72,1  24,7 10,8 8,2 1,6 25,7  529 5)

1) I förekommande fall justerat för fondemission, split och nyemission.
2) Samtliga utestående optioner i 2002 års optionsplan förföll under 2009.
3) Förutsätter maximal resultatmatchning under Resultataktieplanen. 2005 och 2006 års planer har förfallit. 
4) Verkligt värde beräknas genom aktiepriset på investeringsdagen reducerat med nuvärdet av förväntad utdelning under en treårig matchningsperiod fram till matchning. 

Nuvärdesberäkningen är baserad på data från extern part. Verkligt värde är även justerat för deltagare som inte behåller sitt innehav av sparaktier under matchningsperioden. För aktier 
under Resultataktieplanen värderar bolaget sannolikheten för att resultatmålen skall uppnås när kompensationskostnaden beräknas. Verkligt värde för Ericssons B-aktie vid respektive 
investeringstillfälle under 2009 uppgick till: den 15 februari SEK 68,11, den 15 maj SEK 60,00, den 15 augusti SEK 60,88 samt den 15 november SEK 65,83. 

5) Den totala kompensationskostnaden under 2008: SEK 572 miljoner, 2007: SEK 496 miljoner.

aktier till samtliga planer

Samtliga planer är finansierade med bolagets egna aktier och regleras 

med egetkapitalinstrument. Egna aktier för alla planer har utgivits i 

en riktad nyemission av C-aktier till kvotvärde, återköpts genom ett 

offentligt erbjudande till teckningskursen med ett tillägg av tecknarnas 

finansieringskostnad, samt därefter omvandlats till B-aktier. 

För samtliga planer har ytterligare aktier avsatts för att täcka sociala 

avgifter. Egna aktier säljs på NASDAQ OMX Stockholm för att täcka utgifter 

för sociala kostnader som uppkommer på grund av inlösen av optioner 

eller matchning av aktier. Under 2009 såldes 1 044 535 aktier till ett 

genomsnittligt pris om SEK 70,04. Försäljning av egna aktier redovisas direkt 

mot eget kapital.

Om samtliga, per den 31 december 2009, aktier avsatta för framtida 

matchning under aktiesparplanen överfördes samt samtliga aktier avsedda 

för att täcka sociala avgifter utnyttjades, skulle cirka 54 miljoner B-aktier 

överföras. Detta motsvarar 1,7 procent av det totala antalet utestående 

aktier: 3 194 miljoner. Per den 31 december 2009 fanns 79 miljoner B-aktier 

i det egna innehavet.

Tabellen nedan visar hur aktier (options- och matchningsrätter, 

exklusive aktier som avsatts för sociala kostnader) används i samtliga 

utestående planer. Tabellen visar, från vänster till höger, (A) antalet aktier 

som ursprungligen godkändes av årsstämman, i förekommande fall justerat 

för fondemission, split och nyemission; (B) hur många av de ursprungligen 

tilldelade aktierna som var utestående i början av 2009; (C) antal aktier som 

har tilldelats under 2009; (D) antal aktier som lösts in eller matchats under 

2009; (E) antal aktier som förverkats av deltagare eller som förfallit i enlighet 

med planernas regelverk under 2009; (F) aktuellt utestående saldo vid slutet 

av 2009. Detta beräknas genom att årets nya tilldelningar läggs till antalet 

utestående aktier vid årets början, och därefter dras antalet aktier för inlösta, 

matchade, förverkade och förfallna tilldelningar ifrån detta antal. I den sista 

kolumnen (G) visas de kompensationskostnader som belastat resultatet 

under 2009 för respektive plan, beräknat till verkligt värde i SEK.

För en beskrivning av ersättningskostnader, avseende aktierelaterade 

program, innefattande hur dessa behandlas i redovisningen, se not K1, 

”Väsentliga redovisningsprinciper, Aktierelaterade ersättningar till anställda”.
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antal anställda och ersättningar 

antal anställda

medelaNtal aNställda
   2009   2008
 män  kvinnor totalt män kvinnor totalt

Västeuropa 1) 30 676 9 493 40 169 32 289 9 167 41 456

Central- och 
Östeuropa, Mellan- 
östern och Afrika 8 168 1 831 9 999 7 028 1 723 8 751

Asien och  
Oceanien 13 513 3 825 17 338 12 111 3 343 15 454

Latinamerika 5 876 1 254 7 130 6 151 1 335 7 486

Nordamerika 9 366 2 358 11 724 4 556 1 286 5 842

totalt 2) 67 599 18 761 86 360 62 135 16 854 78 989
1) Varav Sverige 13 930 4 591 18 521 14 685 4 990 19 675
2) Varav EU 32 970 10 055 43 025 34 100 9 633 43 733

aNtal aNställda Vid året slut 
    2009 2008

anställda per region

Västeuropa 1)    38 305 41 618

Central- och Östeuropa,  
Mellanöstern och Afrika    10 145 7 976

Asien och Oceanien   16 766 15 165

Latinamerika   6 055 8 247

Nordamerika   11 222 5 734

totalt 2)   82 493 78 740
1) Varav Sverige   18 217 20 155
2) Varav EU   41 396 43 093

anställda per segment

Networks   49 874 45 823

Professional Services   24 570 23 244

Multimedia   8 049 9 673

totalt   82 493 78 740

aNtal aNställda fördelat På köN och ålder i slutet aV 2009
     andel av
   kvinnor män totalen

Under 25 år  1 228 3 321 5%

26–35 år  6 778 23 022 36%

36–45 år  6 918 23 749 37%

46–55 år  2 908 10 768 17%

Över 55 år  784 3 017 5%

andel av totalen  23% 77% 100%

aNtal aNställda fördelat På kostNad för sålda Varor 
och tjäNster samt rörelseomkostNader 
   2009 2008 2007

Kostnad för sålda varor och tjänster  41 521 35 717 33 904

Rörelseomkostnader  40 972 43 023 40 107

totalt  82 493 78 740 74 011

PersoNalförflyttNiNgar
    2009 2008

Antal anställda vid året slut   82 493 78 740

Antal anställda som lämnat företaget   9 147 3 415

Antal anställda som tillkommit i företaget  12 900 8 144

Tillfälliga anställningar   693 1 124

ersättningar

löNer och aNdra ersättNiNgar och sociala kostNader
    2009 2008

Löner och andra ersättningar   41 247 38 607

Sociala kostnader   13 630 12 690

 Varav pensionskostnader   3 588 3 206

Ersättningar avseende verkställande direktören och ledande 

befattningshavare är inkluderade.

löNer och aNdra ersättNiNgar Per markNadsområde
    2009 2008

Västeuropa 1)    23 039 24 138

Central- och Östeuropa,  
Mellanöstern och Afrika    4 323 3 354

Asien och Oceanien   5 346 4 594

Latinamerika   2 181 1 879

Nordamerika 2)   6 358 4 642

totalt 3)   41 247 38 607
1) Varav Sverige   10 324 11 825
2) Varav USA   4 928 3 296
3) Varav EU   23 734 24 699

Löner och ersättningar betalda i utländsk valuta har omräknats till SEK enligt 
genomsnittlig växelkurs för året.

ersättNiNgar aVseeNde styrelseledamöter och 
VerkställaNde direktörer i dotterbolag
    2009 2008

Löner och andra ersättningar   315 316

 Varav årliga rörliga ersättningar    42 41

Pensionskostnader   34 36

köNsfördelNiNg blaNd styrelseledamöter, VerkställaNde 
direktörer och i koNcerNledNiNgeN Vid året slut
   2009  2008

  kvinnor män kvinnor män

moderbolaget

Styrelseledamöter och  
verkställande direktör 38% 62% 38% 62%

Koncernledning 8% 92% 9% 91%

dotterbolag

Styrelseledamöter och 
verkställande direktörer 10% 90% 12% 88%



NOT K30

Noter till koNcerNeNs bokslut  |  Ericsson Årsredovisning 200990

De huvudsakliga transaktionerna utgörs av:

Försäljning.  > Ericsson tillhandahåller ST-Ericsson tjänster inom forskning 

och utveckling, personaladminstration, IT och lokaler. 

inköp.  > Ericssons inköp från ST-Ericsson består till övervägande del av 

chipsets samt tjänster inom forskning och utveckling.  

utdelning. >  Båda ägarna av ST-Ericsson får utdelning, när så beslutas 

av bolagets styrelse. Under 2009 erhöll Ericsson ingen utdelning från 

ST-Ericsson. 

     2009

transaktioner med närstående

Försäljning    740

Inköp    624

Ericssons andel av utdelningar    –

balanser avseende närstående

Fordringar    244

Skulder    365

Ericsson har inga ansvarsförbindelser, panter eller garantier gentemot  

ST-Ericsson.

ericsson Nikola tesla d.d.
Ericsson Nikola Tesla d.d. är ett aktiebolag som utvecklar, säljer och 

utför service på system och utrustning för telekommunikation och är ett 

intresseföretag inom Ericssonskoncernen. Ericsson Nikola Tesla d.d. är 

beläget i Zagreb, Kroatien. Ericsson äger 49,07 procent av aktierna i bolaget. 

De huvudsakliga transaktionerna utgörs av:

Försäljning.  > Ericsson säljer telekommunikationsprodukter till Ericsson 

Nikola Tesla d.d.

licensintäkter.  > Ericsson får licensintäkter från Ericsson Nikola Tesla d.d. 

för användning av varumärken.

inköp.  > Ericsson köper utvecklingsresurser från Ericsson Nikola Tesla d.d.

utdelning.  > Ericsson har erhållit utdelning från Ericsson Nikola Tesla d.d. 

under 2009. 

   2009 2008 2007

transaktioner med närstående

Försäljning  654 1 020 1 010

Licensintäkter  7 9 9

Inköp  569 547 506

Ericssons andel av utdelningar  66 227 267

balanser avseende närstående

Fordringar  93 85 103

Skulder  70 58 55

Ericsson har inga ansvarsförbindelser, panter eller garantier gentemot 

Ericsson Nikola Tesla d.d.

K30 TransaKTioner med 
närsTående
Transaktioner med närstående under 2009 baserades på vedertagna 

kommersiella villkor i branschen. För information om eget kapital, finansiella 

anläggningstillgångar och Ericssons andel av tillgångar, skulder och 

resultat i joint ventures och intresseföretag, se not K12, ”Finansiella 

anläggningstillgångar, långfristiga”.

sony ericsson Mobile communications Ab (seMc)
SEMC etablerades den 1 oktober 2001 som ett joint venture mellan Sony 

Corporation och Ericsson. Merparten av Ericssons mobiltelefonverksamhet 

såldes till SEMC. Huvudkontoret är beläget i London, Storbritannien. Som 

en följd av detta joint venture har Ericsson och SEMC slutit ett antal avtal.

De huvudsakliga transaktionerna utgörs av:

licensintäkter.  > Båda ägarna av SEMC, Sony Corporation och Ericsson, 

erhåller licensintäkter för nyttjande av varumärken och immateriella 

tillgångar. Minskningen av licensintäkter under 2009 är huvudsakligen 

hänförlig till etablerandet av ST-Ericsson.

inköp.  > Ericsson köper mobiltelefoner från SEMC för att stödja kontrakt 

med ett antal kunder för mobilsystem som även omfattar begränsade 

kvantiteter mobiltelefoner. 

utdelning.  > Båda ägarna av SEMC får utdelning, när så beslutas av 

bolagets styrelse. Under 2009 erhöll Ericsson ingen utdelning från 

SEMC. 

   2009 2008 2007

transaktioner med närstående

Licensintäkter  1 746 5 856 5 743

Inköp  164 261 333

Ericssons andel av utdelningar  – 3 627 3 949

balanser avseende närstående

Fordringar  369 1 002 932

Skulder  14 176 204

SEMC har blivit beviljade ett långfristigt lån om maximalt SEK 3 606 miljoner. 

Ericssons respektive Sony Corporations moderbolag har utfärdat garantier 

för detta lån uppgående till hälften var, utan solidariskt betalningsansvar. 

Ericssons andel uppgår därmed till SEK 1 803 miljoner. Per den 31 

december 2009 uppgick Ericssons andel av utestående draget belopp till 

SEK 779 miljoner, inklusive upplupen ränta om SEK 6 miljoner. Löptid för 

Ericssons andel av de utfärdade garantierna sträcker sig över 2011 (SEK  

1 030 miljoner) samt 2010 (SEK 773 miljoner).

st-ericsson 
ST-Ericsson etablerades den 2 februari 2009 som ett joint venture mellan 

Ericsson och STMicroelectronics, som äger hälften vardera. ST-Ericsson 

bildades genom att slå samman Ericsson Mobile Platforms med ST-NXP 

Wireless. ST-Ericsson är en branschledare inom design, utveckling och 

skapande av nya generationers mobilplattformar och trådlösa halvledare. 

ST-Ericsson är en viktig leverantör till fyra av industrins fem största 

mobiltelefontillverkare, som tillsammans representerar cirka 80 procent 

av de globala leveranserna av mobiltelefoner, såväl som till andra ledande 

industriföretag. Antalet anställda uppgår till cirka 8 000 och huvudkontoret 

är beläget i Genève, Schweiz.
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NOT K31–K33

K32 Händelser efter 
boKslutet
Den 25 november 2009 hölls en auktion där Ericsson förvärvade 

vissa tillgångar inom Nortels GSM-verksamhet i Nordamerika. 

Kontantköpeskillingen var USD 70 miljoner. Transaktionen förväntas 

slutföras den 31 mars 2010, förutsatt att den godkänns av de amerikanska 

och kanadensiska konkursdomstolarna samt att övriga sedvanliga villkor 

uppfylls.

Den 12 januari 2010 tillkännagav Ericsson förvärvet av Pride Spa, ett 

italienskt systemintegrationsföretag med cirka 1 000 medarbetare.

I januari 2010 genomförde bolaget en arbetsgivarinbetalning om SEK 

730 miljoner till den svenska pensionsstiftelsen, i enlighet med stiftelsens 

finansieringskrav.

K33 KontraKtsenliga 
åtaganden

kontrAktsenliGA ÅtAGAnDen 2009 
 Förfallostruktur
  <1 1–3 3–5 >5 totalt
(sek miljarder) år år år år 2009

Långfristiga skulder 1) 2) 1,2 4,2 10,8 14,2 30,4

Finansiell leasing 3) 0,2 0,3 0,4 1,2 2,1

Operationell leasing 3) 3,2 4,7 2,2 2,4 12,5

Övriga långfristiga 
skulder – 0,3 0,1 1,6 2,0

Inköpsåtaganden 4) 7,1 – – – 7,1

Leverantörsskulder 18,9 – – – 18,9

Åtaganden för  
kundfinansiering 5) 3,0 – – – 3,0

totalt 33,6 9,5 13,5 19,4 76,0

1) Inklusive ränta.
2) Se också Not K20, “Finansiell riskhantering och finansiella instrument”. 
3) Se också Not K27, “Leasing”.
4) Inköpsåtaganden anges som bruttovärden före avdrag för eventuella avsättningar.
5) Se också Not K14, “Kundfordringar och kundfinansiering”.

För information om finansiella garantier, se Not K24, “Ansvarsförbindelser”

Förutom de transaktioner som beskrivs i denna rapport har Ericsson 

inte varit part i några väsentliga kontrakt de senaste tre åren utöver de som 

ingås som en normal del av verksamheten.

K31 ersättning till 
bolagets revisorer 
  Price-
  waterhouse-
  coopers Övriga totalt

2009

Arvoden för revision 98 3 101

Arvoden, revisionsrelaterade 10 – 10

Arvoden för skattefrågor 16 2 18

Övriga arvoden 1 2 3

totalt 125 7 132

2008

Arvoden för revision 97 4 101

Arvoden, revisionsrelaterade 7 – 7

Arvoden för skattefrågor 14 2 16

Övriga arvoden 1 5 6

totalt 119 11 130

2007

Arvoden för revision 102 7 109

Arvoden, revisionsrelaterade 4 – 4

Arvoden för skattefrågor 13 12 25

Övriga arvoden – 6 6

totalt 119 25 144

Under perioden 2007–2009 utförde PricewaterhouseCoopers 

utöver sina revisionsuppdrag vissa revisionsrelaterade uppdrag och 

skattekonsulttjänster för bolaget. De revisionsrelaterade uppdrag 

som utfördes under perioden avsåg bland annat finansiell redovisning, 

tjänster i samband med förvärv samt bedömningar av internkontroll. 

Skattekonsulttjänsterna inkluderade allmänna skattefrågor angående 

utlandsanställda och bolagsskatte konsul ta tioner.  

Revisionsarvoden till övriga revisorer avser huvudsakligen legal revision 

för mindre bolag.
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Moderbolagets 
resultaträkning
Januari–december, MSEK Not 2009 1) 2008 2007

Nettoomsättning 1) M2 300 5 086 3 236

Kostnader för sålda varor och tjänster  –21 –669 –368

Bruttoresultat  279 4 417 2 868

Försäljningskostnader   –1 399 –1 113 –632

Administrationskostnader  –1 738 –1 271 –719

Omkostnader  –3 137 –2 384 –1 351

Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader  M3 2 977 3 065 2 723

Rörelseresultat  119 5 098 4 240

Finansiella intäkter M4 9 358 24 131 13 747

Finansiella kostnader M4 –1 396 –9 791 –3 262

Resultat efter finansiella poster  8 081 19 438 14 725

Bokslutsdispositioner

 Förändring i avskrivningar utöver plan M15 417 –251 –448

 Förändring i andra obeskattade reserver M15 485 –227 183

    902 –478 –265

Skatter M5 –804 –1 733 –1 315

Årets resultat  8 179 17 227 13 145

1) Från och med 1 januari 2009 har rätten till licensintäkter från tredje part överförts till det helägda dotterbolaget Ericsson AB.
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Moderbolagets 
balansräkning

31 december, MSEK Not 2009 20081)

TiLLGåNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar M6 2 219 2 604

Materiella anläggningstillgångar M7, M26 527 695

Finansiella anläggningstillgångar

 Aktier och andelar   

    Koncernföretag M8, M9 75 540 74 571

    Joint ventures och intresseföretag M8, M9 13 066 4 466

    Andra aktier och andelar M8 10 11

 Fordringar koncernföretag M8, M12 10 316 15 781

 Långfristig kundfinansiering M8, M11 846 910

 Uppskjutna skattefordringar M5 387 68

 Övriga långfristiga finansiella anläggningstillgångar M8 1 179 3 030

   104 090 102 136

Omsättningstillgångar

Varulager M10 61 80

Fordringar

 Kundfordringar M11 42 576

 Kortfristig kundfinansiering M11 590 835

 Fordringar koncernföretag M12 20 035 24 676

 Aktuella skattefordringar  360 351

 Övriga kortfristiga fordringar M13 2 677 4 686

Kortfristiga placeringar 1) M19 53 926 37 166

Kassa och likvida medel 1) M19 8 477 22 048

   86 168 90 418

Summa tillgångar  190 258 192 554

1) Kassa och likvida medel samt kortfristiga placeringar för 2008 har omarbetats på grund av omföring av mycket likvida monetära finansiella instrument, med en återstående löptid om högst 
tre månader, från kortfristiga placeringar till kassa och likvida medel.
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31 december, MSEK Not 2009 2008

EGET KApiTAL, AvSäTTNiNGAR Och SKULDER

Eget kapital M14  

    Aktiekapital  16 367 16 232

    Uppskrivningsfond  20 20

    Reservfond  31 472 31 472

 Bundet eget kapital  47 859 47 724

   

    Balanserad vinst  33 774 24 727

    Årets resultat  8 179 17 227

 Fritt eget kapital  41 953 41 954

   89 812 89 678

Obeskattade reserver M15 915 1 817

Avsättningar

Pensioner M16 372 403

Övriga avsättningar M17 697 656

   1 069 1 059

Långfristiga skulder

Certifikat och obligationslån M18 23 801 18 941

Skulder till kreditinstitut M18 4 000 4 000

Skulder till koncernföretag M12 28 966 27 866

Övriga långfristiga skulder  244 187

   57 011 50 994

Kortfristiga skulder

Kortfristig del av långfristiga skulder M18 – 3 732

Leverantörsskulder M21 335 605

Skulder till koncernföretag M12 39 135 35 266

Övriga kortfristiga skulder M20 1 981 9 403

   41 451 49 006

SUMMA EGET KApiTAL, AvSäTTNiNGAR Och SKULDER  190 258 192 554

   

Ställda säkerheter M22 550 414

Ansvarsförbindelser M23 13 072 13 029

Moderbolagets balansräkning (fortsättning)
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Moderbolagets 
kassaflödesanalys
Januari – december, MSEK Not 2009 2008 2007

Rörelsen

Årets resultat  8 179 17 227 13 145

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  M24 –3 831 5 146 –891

   4 348 22 373 12 254

Förändringar i rörelsens nettotillgångar    

Varulager  20 4 7

Kort- och långfristig kundfinansiering  193 –478 1 041

Kundfordringar  261 –464  –155

Leverantörsskulder  –132 16 –34

Avsättningar och pensioner  –4 –49  –442

Övriga rörelsetillgångar och -skulder, netto  –685 2 252 978

Kassaflöde från rörelsen   4 001 23 654 13 649

Investeringsaktiviteter

Investeringar i materiella anläggningstillgångar  –124 –388  –262

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  109 8 6

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  – –  –579

Investeringar i aktier och andelar  –11 015 –305  –35 918

Avyttring av aktier och andelar  1 134 2 122 6 189

Utlåning, netto  6 663 1 541 3 839

Övrigt  –9 31 –19

Kortfristiga placeringar  –14 436 –6 760  5 487

Kassaflöde från investeringsaktiviteter  –17 678 –3 751  –21 257

Kassaflöde före finansieringsaktiviteter  –13 677 19 903  –7 608

Finansieringsaktiviteter

Förändring av kortfristiga skulder till koncernföretag  4 755 –470 2 417

Upptagande av nya lån  11 532 4 000 11 050

Återbetalning av lån  –8 910 –3 119  –

Försäljning av egna aktier och utnyttjade optioner  68 89 64

Betald utdelning  –5 897 –7 954  –7 943

Reglerad del av erhållna/lämnade (–) koncernbidrag  –1 363 –7 582  –3 324

Övrigt  – –7  –

Kassaflöde från finansieringsaktiviteter  185 –15 043 2 264

Resultat av omvärdering i likvida medel  –79 629 228

Förändring av likvida medel  –13 571 5 489 –5 116

Likvida medel vid årets början  22 048 16 559 21 675

Likvida medel vid årets slut M19  8 477 22 048 16 559

Resultat av omvärdering i likvida medel och övriga icke likviditetspåverkande poster ingår i kassaflödet från 2008 och 2007 har omarbetats i enlighet med detta. Kortfristiga placeringar med 
en återstående löptid om högst tre månader har från 2009 flyttats till investeringsaktiviteter från likvida medel och jämförelseåren har omarbetats i enlighet med detta.
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31 december, MSEK Not 2009 2008

Ingående balans  M14 89 678 82 849

Nyemission  135 100

Försäljning av egna aktier   75 88

Aktiespar- och optionsplaner  139 36

Återköp av egna aktier  –135 –100

Erhållna/lämnade (–) koncernbidrag  –2 403 –4 288

Skatt på koncernbidrag  610 1 155

Betald utdelning  –5 897 –7 954

   

Omvärdering av andra aktier och andelar

Överfört till resultaträkningen vid försäljning, efter skatt  – –4 

Säkringsreserv

Vinster redovisade under perioden  612 773

Justeringar av initialt redovisade värden för säkrade

poster i balansräkningen  –1 385 –

Skatt på poster redovisade direkt i / överförda från eget kapital  204 –204  
 

Årets resultat  8 179 17 227

Utgående balans  89 812 89 678

För mer information, se Noter till Moderbolagets bokslut  Not M14 ”Eget kapital”.

Förändringar  
i Moderbolagets eget kapital
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NOT M1–M3

M1 VäsentlIga 
redoVIsnIngsprIncIper
Moderbolaget, Telefonaktiebolaget LM Ericsson, tillämpar RFR 

2.2 ”Redovisning för juridiska personer”. RFR 2.2 ställer krav på att 

moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen, d v s 

IFRS i den omfattning som RFR 2.2 tillåter. 

De viktigaste skillnaderna mellan redovisningsprinciperna för koncernen 

och moderbolaget är:

Koncernföretag, intresseföretag och joint ventures
Investeringar redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden. Investeringarna 

redovisas till anskaffningsvärde och endast utdelningar resultatförs. 

Nedskrivningstest genomförs årligen och nedskrivningar redovisas om det 

kan antas att värdenedgången är bestående.

Koncernbidrag och aktieägartillskott redovisas i enlighet med   UFR 

2 ”Koncernbidrag och aktieägartillskott”. Koncernbidrag till/från svenska 

koncernföretag redovisas netto efter skatt direkt i eget kapital eftersom 

deras syfte är att reducera den svenska skatten. Aktieägartillskott ökar 

Moderbolagets investering.

Klassificering och värdering av finansiella instrument
IAS 39 ”Finansiella instrument: Redovisning och värdering”  tillämpas,  

förutom avseende finansiella garantier där det tillåtna undantaget enligt RFR 

2.2 har valts. Finansiella garantier ingår i ”Ansvarsförbindelser”.

Leasing
Moderbolaget har ett hyresavtal som i koncernen redovisas som en 

finansiell lease och i moderbolaget som en operationell lease.

Uppskjuten skatt
Redovisning av obeskattade reserver i balansräkningen medför 

att redovisningen av uppskjuten skatt skiljer sig från koncernens 

redovisningsprinciper. God redovisningssed och skattelagstiftning i Sverige 

kräver att bolag redovisar vissa skillnader mellan beskattningsunderlaget 

och bokfört värde av skatt som en obeskattad reserv i balansräkningen i 

räkenskaperna för enskilda bolag. Ändringar i dessa reserver redovisas i 

resultaträkningen som en avsättning till eller en upplösning av obeskattade 

reserver.

Pensioner
Pensioner redovisas i enlighet med FAR SRS RedR 4 ”Redovisning av 

pensionsskuld och pensionskostnad”. Enligt RFR 2.2 skall upplysningar 

lämnas avseende tillämpliga delar av IAS 19.

Segmentsinformation
Segmentsinformation lämnas i enlighet med Årsredovisningslagens 

upplysningskrav avseende nettoomsättning för verksamhetsgrenar och 

geografiska marknader.

Lånekostnader
Alla lånekostnader relaterade till aktiverade tillgångar kostnadsförs när de 

uppstår.

Viktiga redovisningsprinciper, uppskattningar och 
bedömningar för redovisningsändamål
Se Noter till koncernens bokslut, Not K2, ”Viktiga uppskattningar och 

bedömningar för redovisnings ändamål”. Viktiga redovisningsprinciper, 

uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål för Moderbolaget 

omfattar Kundfordringar och kundfinansiering och  Immateriella 

produkträttigheter och övriga immateriella tillgångar, exklusive goodwill.

M2 segMentsInforMatIon 
fAKTURERING
   2009 2008 2007

Västeuropa 1) 2)  –13 1 603 1 478

Central- och Östeuropa, Mellan- 
östern och Afrika  – – 33

Asien och Oceanien  167 1 254 1 383

Nordamerika  99 2 192 304

Latinamerika  47 37 38

Totalt  300 5 086 3 236
1)  Varav Sverige  –56 1 506 1 336
2)  Varav EU  –13 1 603 1 478

Moderbolagets nettoomsättning i 2009 är med 70 procent relaterad till affärssegmentet 
Networks och med 30 procent till affärssegmentet Multimedia.  (Moderbolagets 
nettoomsättning i Sverige år 2008 och 2007 var huvudsakligen relaterad till 
affärssegmentet Multimedia och återstående nettoomsättning hänförde sig 
huvudsakligen till affärssegmentet Networks).

M3 ÖVrIga 
rÖrelseIntäkter  
och rÖrelsekostnader 
   2009 2008 2007

Licensintäkter och  
övriga rörelseintäkter

 Koncernföretag  2 433 2 407 2 058

 Övriga  532 659 667

Vinst/förlust (–) netto vid försäljning av  
materiella anläggningstillgångar  12 –1 –2

Totalt  2 977 3 065 2 723
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NOT M4–M6

AVSTäMNING AV VERKLIG INKOMSTSKATTESATS jäMföRT MED 
SVENSK INKOMSTSKATTESATS
   2009 2008 2007

Inkomstskattesats i Sverige   –26,3% –28,0% –28,0%

Aktuell skatt hänförlig till tidigare år  –0,2% –0,1% –0,3%

Skatteeffekt av ej avdrags- 
gilla kostnader  –0,9% –0,3% –0,8%

Skatteeffekt av ej skatte- 
pliktiga intäkter  20,1% 29,7% 22,0%

Skatteeffekt hänförlig till nedskrivning  
av investering i koncernföretag  –1,6% –10,3% –2,0%

Skatteeffekt av ändring i  uppskjuten  
skatteprocent  – –0,1% –

Verklig inkomstskattesats  –8,9% –9,1% –9,1%

Den 10 december 2008 beslutade Riksdagen att sänka bolagsskatten från 

28 procent till 26,3 procent, med effekt fr o m 1 januari 2009. Vid beräkning 

av uppskjuten skatt har den nya procentsatsen tillämpats från 31 december 

2008.

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder
Skatteeffekt av temporära skillnader har resulterat i uppskjutna 

skattefordringar enligt nedan:

    2009 2008

Uppskjutna skattefordringar   387 68

Uppskjutna skattefordringar avser huvudsakligen kostnader relaterade till 

kundfinansiering samt avsättningar för omstruktureringskostnader.

M6 IMMaterIella 
anläggnIngstIllgångar
PATENT, LIcENSER, VARUMäRKEN SAMT LIKNANDE RäTTIGhETER
    2009 2008

Ackumulerat anskaffningsvärde

Ingående balans    3 888 3 893

Försäljning/utrangering   – –5

Utgående balans   3 888 3 888

Ackumulerade avskrivningar

Ingående balans    –1 284 –904

Årets avskrivningar   –385 –385

Försäljning/utrangering   – 5

Utgående balans   –1 669 –1 284

Netto bokfört värde   2 219 2 604

Beloppen hänför sig huvudsakligen till varumärkena Marconi och Redback, 

som förvärvades under åren 2006 och 2007. Nyttjandeperioden och 

avskrivningstiden för dessa varumärken är 10 år.

M4 fInansIella Intäkter 
och kostnader 
   2009 2008 2007

finansiella intäkter

Resultat från andelar i koncernföretag   

 Utdelningar  5 732 14 465 4 308

 Vinst vid försäljning  1 087 676 2 345

Resultat från andelar i JV  
och intresseföretag

 Utdelningar  66 3 854 4 216

 Vinst vid försäljning  1 – 20

Resultat från övriga värdepapper och  
fordringar som är anläggningstillgångar 

 Vinst vid försäljning  – 807 –

Övriga ränteintäkter och  
liknande resultatposter

 Koncernföretag  386 1 233 1 641

 Övriga   2 086 3 096 1 217

Totalt  9 358 24 131 13 747

finansiella kostnader

Förlust vid försäljning av andelar  
i koncernföretag  –27 – –213

Nedskrivning av investeringar  
i koncernföretag  –551 –7 027 –1 061

Nedskrivning av investeringar  
i övriga bolag  –1 – –

Räntekostnader och liknande  
resultatposter

 Koncernföretag  –150 –1 068 –995

 Övriga  –630 –1 655 –918

Övriga finansiella kostnader  –37 –41 –75

Totalt  –1 396 –9 791 –3 262

finansnetto   7 962 14 340 10 485

Räntor på pensionsskulder ingår i ovanstående redovisade räntekostnader. 

M5 skatter
Inkomstskatter redovisade i resultaträkningen
Följande komponenter ingår i Skatter:

   2009 2008 2007

Årets skatt på koncernbidrag, netto  –610 –1 155 –1 194

Årets övriga aktuella skattekostnad  –250 –250 –259

Aktuell skatt hänförlig till tidigare år  –47 –21 –49

Uppskjuten skatteintäkt/kostnad (–)   103 –307 187

Skatter  –804 –1 733 –1 315
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M7  MaterIella anläggnIngstIllgångar
     Pågående
     nyanläggningar
   Byggnader Inventarier och och betalda
   och mark installationer förskott Totalt

2009

Ackumulerat anskaffningsvärde

Ingående balans  13 1 113 140 1 266

Investeringar  – 22 100 122

Försäljning/utrangering  – –258 – –258

Omklassificeringar  – 173 –173 –

Utgående balans  13 1 050 67 1 130

Ackumulerade avskrivningar

Ingående balans  – –571 – –571

Årets avskrivningar  – –193 – –193

Försäljning/utrangering  – 161 – 161

Utgående balans  – –603 – –603

Netto bokfört värde  13 447 67 527

2008

Ackumulerat anskaffningsvärde

Ingående balans  13 711 173 897

Investeringar  – 77 311 388

Försäljning/utrangering  – –19 – –19

Omklassificeringar  – 344 –344 –

Utgående balans  13 1 113 140 1 266

Ackumulerade avskrivningar

Ingående balans  – –454 – –454

Årets avskrivningar  – –127 – –127

Försäljning/utrangering  – 10 – 10

Utgående balans  – –571 – –571

Netto bokfört värde  13 542 140 695
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M8 Finansiella anläggningstillgångar 
AKTIER Och ANDELAR I KONcERNföRETAG, jOINT vENTURES Och INTRESSEföRETAG
 Koncernföretag joint ventures Intresseföretag
  2009 2008 2009 2008 2009 2008

Ingående balans                                             74 571 81 406 4 136 4 136 330 330

Köp och nyemissioner                                    1 480 176 8 384 – – –

Aktieägartillskott                                            508 141 209 – – –

Nedskrivning                                                  –551  –7 027 –    – – –

Försäljning –461 –125 –    – – –

Omklassificeringar –7 – 7 – – –

Utgående balans 75 540 74 571 12 736   4 136 330 330

övRIGA fINANSIELLA TILLGåNGAR
   Långfristiga 
  fordringar Långfristig  övriga lång
 Aktier och andelar koncernföretag kundfinansiering 1) fristiga fordringar
 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008

Ackumulerat anskaffningsvärde

Ingående balans 19 484 15 781 18 433 974 800 3 030 358

 Inköp/kreditgivning/ökning – 1 – 271 363 620 178 2 716

Försäljning/amortering/minskning  –  –466 –1 –3 243 –84 –502 –2 029 –44

Omklassificeringar –    – –5 464 – –111 – – –

Årets omräkningsdifferens –  – – 320 –49 56 – –

Utgående balans 19 19 10 316 15 781 1 093 974 1 179 3 030

Ackumulerade nedskrivningar

Ingående balans  –8 –9 – – –64 –49 – –

Årets nedskrivningar     –1 – – – –208 –34 – –

Försäljning/amortering/minskning   – 1 – – 22 24 – –

Årets omräkningsdifferens –  – – – 3 –5 – –

Utgående balans –9  –8 – – –247 –64 – –

Netto bokfört värde 10 11 10 316 15 781 846 910 1 179 3 030
1) Under vissa perioder kan det inträffa att vår kundfinansiering inkluderar aktier eller konvertibler i bolag som vi givit kredit. Detta kan ske som en följd av rekonstruktion av osäkra fordringar, 

eftersom vi i vissa fall erhåller sådana instrument som säkerhet för vår fordran. Vår princip är att avyttra dessa så snart det kan ske på rimliga villkor. 
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M9 aktier och andelar 
Nedanstående förteckning omfattar vissa av moderbolaget direkt och 

indirekt ägda aktier och andelar, per den 31 december 2009. En fullständig 

specifikation över innehav av aktier och andelar, som upprättas enligt den 

svenska årsredovisningslagen och ingår i den årsredovisning som 

lämnas till Bolagsverket, kan rekvireras från Telefonaktiebolaget L M 

Ericsson, External Reporting, SE–164 83 Stockholm.

AKTIER äGDA DIREKT Av MODERBOLAGET 
     Nominellt
     innehav Bokfört
     Innehav i lokal valuta, värde,
Typ Bolag Org. Nr. Säte i procent miljoner MSEK

Koncernföretag

I Ericsson AB 556056-6258 Sverige 100 50 20 731

I Ericsson Shared Services AB 556251-3266 Sverige 100 361 2 216

I Netwise AB 556404-4286 Sverige 100 2 306

II AB Aulis 556030-9899 Sverige 100 14 6

III Ericsson Credit AB 556326-0552 Sverige 100 5 5

 Övriga (Sverige)   – – 2 058

I Ericsson Danmark A/S  Danmark 100 90 216

I Oy LM Ericsson Ab  Finland 100 13 196

II Ericsson Participations France SAS  Frankrike 100 26 524

II LM Ericsson Holdings Ltd.  Irland 100 2 15

I Ericsson Telecomunicazioni S.p.A.  Italien 53 1) 23 3 151

II Ericsson Holding International B.V.  Nederländerna 100 222 3 200

I Ericsson A/S  Norge 100 75 114

II TANDBERG Television ASA  Norge 100 161 1 788

I Ericsson Corporatia AO  Ryssland 100 5 5

I Ericsson AG  Schweiz 100 – –

II Ericsson Holding Ltd.  Storbritannien 100 328 4 094

I Ericsson GmbH  Tyskland 100 20 4 227

I Ericsson Hungary Ltd.  Ungern 100 1 301 120

I Ericsson Austria GmbH  Österrike 100 4 115

 Övriga (Europa, förutom Sverige)   – – 428

II Ericsson Holding II Inc.  USA 100 2 817 29 006

I Cía Ericsson S.A.C.I.  Argentina 95 2) 60 260

I Ericsson Telecom S.A. de C.V.  Mexiko 100 n/a 1 550

 Övriga (USA, Latinamerika)   – – 61

II Teleric Pty Ltd.  Australien 100 20 100

I Ericsson India Private Ltd.  Indien 100 725 147

I Ericsson Ltd.  Kina 100 2 2

I Ericsson (China) Company Ltd.  Kina 100 65 475

I Ericsson (Malaysia) Sdn. Bhd.  Malaysia 70 2 4

I Ericsson Telecommunications Pte. Ltd.  Singapore 100 2 1

I Ericsson Taiwan Ltd.  Taiwan 80 240 20

I Ericsson (Thailand) Ltd.  Thailand 49 3) 90 17

  Övriga länder (resten av världen)   – – 382

 Totalt    – 75 540

joint ventures och intresseföretag

I Sony Ericsson Mobile Communications AB 556615-6658 Sverige 50 50 4 136

II ST-Ericsson Holdings AG  Schweiz 50 436 8 325

III ST-Ericsson AT Holding AG   Schweiz 50 5 275

I Ericsson Nikola Tesla d.d.  Kroatien 49 65 330

 Totalt    – 13 066
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AKTIER äGDA Av KONcERNföRETAG
    Innehav
Typ Bolag Org. Nr. Säte i procent

Koncernföretag

II Ericsson Cables Holding AB 556044-9489 Sverige 100

I Ericsson France SAS  Frankrike 100

I LM Ericsson Ltd.  Irland 100

II Ericsson Nederland B.V.  Nederländerna 100

I Ericsson Telecommunicatie B.V.  Nederländerna 100

I Ericsson España S.A.  Spanien 100

I Ericsson Ltd.  Storbritannien 100

I Ericsson Telekomunikasyon A.S.  Turkiet 100

I LHS Telekommunikation GmbH & Co. KG  Tyskland 100

I Ericsson Canada Inc.  Kanada 100

I Ericsson Inc.  USA 100

I Ericsson IP Infrastructure Inc.  USA 100

I Ericsson Amplified Technologies Inc.  USA 100

I Ericsson Services Inc.  USA 100

I Drutt Corporation Inc.  USA 100

I Redback Networks Inc.  USA 100

I Ericsson Telecommunicações S.A.  Brasilien 100

I Ericsson Australia Pty. Ltd.  Australien 100

I Ericsson (China) Communications Co. Ltd.  Kina 100

I Nanjing Ericsson Panda Communication Co. Ltd.  Kina 51

I Nippon Ericsson K.K.  Japan 100

I Ericsson Communication Solutions Pte Ltd.  Singapore 100

Teckenförklaring till bolagstyp
I Produktion, distribution och utveckling
II Förvaltningsbolag
III Finansbolag

1) Jämte innehav via koncernföretag äger koncernen 100 procent i Telecomunicazioni S.p.A.
2) Jämte innehav via koncernföretag äger koncernen 100 procent i Cia Ericsson S.A.C.I.
3) Jämte innehav via koncernföretag äger koncernen 100 procent i Ericsson (Thailand) Ltd.

M10 Varulager  
    2009 2008

Färdiga varor och handelsvaror   61 80

varulager   61 80
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UTESTåENDE KUNDfINANSIERING
    2009 2008

Kundfinansiering i egen balansräkning   1 829 1 838

Kundfinansiering utanför balansräkningen  135 168

Total kundfinansiering   1 964 2 006

Upplupen ränta   18 24

Avgår risktäckning från tredje part    –382 –148

Moderbolagets riskexponering   1 600 1 882

Netto bokfört värde i egen balansräkning  1 436 1 745

 Varav kortfristig   590 835

Åtaganden för kundfinansiering   762 956

M11 kundFordringar och 
kundFinansiering
Ericssons kreditrisker övervakas på koncernnivå. För mer information, se 

Not K14, ”Kundfordringar och kundfinansiering” och Not K20, ”Finansiell 

riskhantering och finansiella instrument”.

    2009 2008

Kundfordringar, exklusive  
intresseföretag och joint ventures   70 576

Reserv för osäkra kundfordringar   –37 –2

Kundfordringar, netto   33 574

Kundfordringar hos   
intresseförtag och   
joint ventures   9 2

Kundfordringar, totalt   42 576

Kundfinansiering   1 829 1 838

Reserv för osäker kundfinansiering   –393 –93

Kundfinansiering, netto   1 436 1 745

åLDERSANALyS pER 31 DEcEMBER 2009
  varav  varav varav både
  ej  förfallna i följande förfallna och nedskrivna
  nedskriv- varav ned- tidsintervaller i följande tidsintervaller
  na eller skrivna, ej mindre än 90 dagar mindre än 90 dagar
 Totalt förfallna förfallna 90 dagar eller mer 90 dagar eller mer

Kundfordringar exklusive intresseföretag  
och joint ventures 70 12 – 18 3 1 36

Reserv för osäkra kundfordringar –37 – – – – –1 –36

Kundfordringar hos intresseföretag

och joint ventures 9 5 – 4 – – –

Kundfinansiering 1 829 709 1 043 1 – 20 56

Reserv för osäker kundfinansiering –393 – –317 – – –20 –56

åLDERSANALyS pER 31 DEcEMBER 2008
  varav  varav varav både
  ej  förfallna i följande förfallna och nedskrivna
  nedskriv- varav ned- tidsintervaller i följande tidsintervaller
  na eller skrivna, ej mindre än 90 dagar mindre än 90 dagar
 Totalt förfallna förfallna 90 dagar eller mer 90 dagar eller mer

Kundfordringar exklusive intresseföretag  
och joint ventures 576 535 – 35 4 2 –

Reserv för osäkra kundfordringar –2 – – – – –2 –

Kundfordringar hos intresseföretag

och joint ventures 2 2 – – – – –

Kundfinansiering 1 838 1 577 230 5 – 2 24

Reserv för osäker kundfinansiering –93 – –67 – – –2 –24

RöRELSER AvSEENDE RESERvER föR OSäKRA fORDRINGAR
  Kundfordringar Kundfinansiering
  2009 2008 2009 2008

Ingående balans 2 12 94 64

Ökning 38 – 355 53

Ianspråktagande under perioden – –10 –12 –3

Periodens återföringar av  
outnyttjande belopp – – –20 –29

Omräkningsdifferens –3 – –24 9

Utgående balans 37 2 393 94

Moderbolaget har under 2009 avyttrat vissa tillgångar klassificerade som 

kundfinansiering till tredje part, men fortsätter att redovisa en del av dessa 

tillgångar motsvarande bibehållet åtagande. Det totala värdet av sådana 

transaktioner uppgick till SEK 560 miljoner. Beloppet som Moderbolaget 

fortsätter att redovisa i balansräkningen uppgår till SEK 28 miljoner och 

beloppet för motsvarande skuld uppgår till SEK 28 miljoner.
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M14 EgEt kapital
Aktiekapital 2009
Den 31 december 2009 hade aktiekapitalet följande sammansättning:

  Antal 
  utestående Aktie-
  aktier kapital

A-aktier 1) 261 755 983 1 309

B-aktier 1) 3 011 595 752 15 058

Totalt 3 273 351 735 16 367

1) A-aktier (kvotvärde SEK 5,00 per aktie) och B-aktier (kvotvärde SEK 5,00 per aktie).

M12 Fordringar och 
skuldEr koncErnFörEtag
 Förfallostruktur
 Totalt <1 1–5 >5 Totalt
 2009 år år år 2008

Långfristiga  
fordringar 1)

Finansiella fordringar 10 316 – – 10 316 15 784

Kortfristiga  
fordringar

Kundfordringar 2 358 2 358 – – 1 008

Finansiella fordringar 17 677 17 677 – – 23 668

Totalt 20 035 20 035 – – 24 676

Långfristiga skulder 1)     

Finansiella skulder 28 966 – – 28 966 27 866

Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder 560  560  – – 541

Finansiella skulder 38 575 38 575 – – 34 725

Totalt 39 135 39 135 – – 35 266

1)  Icke räntebärande fordringar och skulder, netto, ingår med SEK –18 650 miljoner (SEK 
–15 866 miljoner 2008). Även i kortfristiga finansiella fordringar och skulder kan det 
periodvis förekomma räntefria mellanhavanden.

FöRäNDRINGAR I EGET KApITAL 
  Upp-  Totalt    Totalt
  skriv-  bundet  Disposi- Reserv Fria fritt 
 Aktie- nings-  Reserv- eget tions- verkligt vinst- eget
 kapital fond fond kapital fond värde medel kapital Totalt

2009

1 januari 2009 16 232 20 31 472 47 724 100 569 41 285 35 225 82 849

Säkringsreserv

Vinster redovisade under perioden – – – – – 612 – 612 612

Justeringar av initialt redovisade värden

för säkrade poster i balansräkningen – – – – – –1 385 – –1 385 –1 385

Skatt på poster redovisade direkt i /

överförda från eget kapital – – – – – 204 – 204 204

Nyemission 135 – – 135 – – – – 135

Försäljning av egna aktier – – – – – – 75 75 75

Aktiespar– och optionsplaner – – – – – – 139 139 139

Återköp av egna aktier – – – – – – –135 –135 –135

Koncernbidrag – – – – – – –2 403 –2 403 –2 403

Skatt på koncernbidrag – – – – – – 610 610 610

Betald utdelning – – – – – – –5 897 –5 897 –5 897

Årets resultat 2009 – – – – – – 8 179 8 179 8 179

31 december 2009 16 367 20 31 472 47 859 100 – 41 853 41 953 89 812

M13 övriga kortFristiga 
Fordringar  
    2009 2008

Fordringar hos intresseföretag  
och joint ventures    88 669

Förutbetalda kostnader   430 666

Upplupna intäkter   125 535

Derivat med positivt värde   1 762 2 498

Övrigt   272 318

Totalt   2 677 4 686
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M16 pEnsionEr 
Moderbolaget har två typer av pensionsplaner:

Avgiftsbestämda pensionsplaner, där moderbolaget betalar fasta premier  >
till ett antal olika försäkringsbolag. Efter erlagd premie har moderbolaget 

fullgjort sitt åtagande avseende pensionsersättningar. Avgiftsbestämda 

planer kostnadsförs under den period den anställde utför sina tjänster.

Förmånsbestämda pensionsplaner, där moderbolagets åtagande är  >
att erlägga förutbestämda ersättningar till den anställde vid eller efter 

pensionering. FPG/PRI-planen för moderbolaget är delvis finansierad 

genom en pensionsstiftelse. Pensionsskulden beräknas årligen, på 

balansdagen, baserad på aktuariella antaganden.

FöRMÅNSBESTäMDA pLANER – BELOpp SOM REDOVISAS 
I BALANSRäKNINGEN
    2009 2008

Förpliktelsernas nuvärde avseende helt  
eller delvis fonderade pensionsplaner 1)   582 551

Förvaltningstillgångarnas verkliga värde  –640 –530

Nettoförpliktelse/överskott (–) i pensionsstiftelse  –58 21

Förpliktelsernas nuvärde avseende  
ofonderade pensionsplaner   372 382

Ej redovisat överskott i pensionsstiftelse  58 –

Utgående balans pensionsskuld   372 403

1) Denna FPG/PRI förpliktelse omfattas av Tryggandelagen. 

De förmånsbestämda förpliktelserna är beräknade baserat på lönenivå 

gällande per respektive balansdag och med en diskonteringsränta på 4 

procent. Beräknad livslängd efter 65 år är 24 år för kvinnor och 21 år för 

män. 

2005 överfördes SEK 524 miljoner till den svenska pensionsstiftelsen 

och 2009 överfördes ytterligare SEK 23 miljoner.

Inga av pensionsstiftelsens tillgångar utnyttjas av moderbolaget. 

Avkastning på avsatta medel för 2009 är 16,5 procent (–13,8) procent.

M15 obEskattadE rEsErvEr
 
  Avsättning/
2009 1 jan upplösning (–) 31 dec

Ackumulerade avskrivningar  
utöver plan

Immateriella anläggnings- 
tillgångar 1 260 –385 875

Materiella anläggnings- 
tillgångar 72 –32 40

Summa ackumulerade  
avskrivningar utöver plan 1 332 –417 915

Andra obeskattade reserver

Reserv för osäkra fordringar 485 –485 –

Summa andra obeskattade  
reserver 485 –485 –

Summa obeskattade  
reserver 1 817 –902 915

Förändringar i avskrivningar utöver plan, avseende immateriella 

anläggningstillgångar, är i huvudsak relaterade till varumärket Marconi och 

varumärket Redback. 

Förändringar i andra obeskattade reserver i moderbolaget avser 

upplösning av reserv för osäkra fordringar SEK 227 miljoner 2008. 

Uppskjuten, ej bokförd, skatteskuld hänförlig till obeskattade reserver 

uppgår till SEK 241 miljoner för 2009 (SEK 478 miljoner för 2008)

FöRäNDRINGAR I EGET KApITAL 
  Upp-  Totalt    Totalt
  skriv-  bundet  Disposi- Reserv Fria fritt 
 Aktie- nings-  Reserv- eget tions- verkligt vinst- eget
 kapital fond fond kapital fond värde medel kapital Totalt

2008

1 januari 2008 16 132 20 31 472 47 624 100 4 35 121 35 225 82 849

Omvärdering av andra aktier  
och andelar

Överföring till resultaträkningen  
vid försäljning – – – – – –6 – –6 –6

Säkringsreserv

Vinster redovisade under perioden – – – – – 773 – 773 773

Skatt på poster redovisade direkt i / 
överförda från eget kapital – – – – – –202 – –202 –202

Nyemission 100 – – 100 – – – – 100

Försäljning av egna aktier – – – – – – 88 88 88

Aktiespar- och optionsplaner – – – – – – 36 36 36

Återköp av egna aktier – – – – – – –100 –100 –100

Koncernbidrag – – – – – – –4 288 –4 288 –4 288

Skatt på koncernbidrag – – – – – – 1 155 1 155 1 155

Betald utdelning – – – – – – –7 954 –7 954 –7 954

Årets resultat 2008 – – – – – – 17 227 17 227 17 227

31 december 2008 16 232 20 31 472 47 724 100 569 41 285 41 954 89 678
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TILLGÅNGSALLOKERING AV FöRVALTNINGSTILLGÅNGAR
    2009 2008

Aktier   224 167

Räntebärande värdepapper   416 363

    640 530

Varav Ericssons värdepapper   – –

FöRäNDRING AV FöRMÅNSBESTäMDA pLANER
    2009 2008

Ingående balans   403 402

Överföring till pensionsstiftelse   –23 –

I resultaträkningen redovisad kostnad för  
pensionering i egen regi, exklusive skatter  63 67

Utbetalda pensioner   –42 –48

Verklig avkastning på förvaltningstillgångar  –87 85

Ej redovisat överskott i pensionsstiftelse  58 – 
Återföring av tidigare omklassificering   – –103

Utgående balans pensionsskuld   372 403

Nästa års förväntade utbetalning avseende förmånsbestämda 

pensionsplaner uppgår till SEK 50 miljoner.

TOTALA pENSIONSKOSTNADER OCH INTäKTER SOM REDOVISAS I 
RESULTATRäKNINGEN
    2009 2008

Förmånsbestämda planer

Pensionskostnader exklusive ränta och skatter  28 24

Räntekostnad   35 43

Kreditförsäkringspremier   2 –5

Totala kostnader för förmånsbestämda  
planer, exklusive skatter   65 62

Avgiftsbestämda planer

Pensionspremier   107 86

Totala kostnader för avgiftsbestämda  
planer, exklusive skatter   107 86

Avkastning på förvaltningstillgångar   –29 85

Total netto pensionskostnad exklusive skatter  143 233

Av total netto pensionskostnad redovisas SEK 137 miljoner (SEK 105 

miljoner 2008) under omkostnader och SEK 6 miljoner (SEK 128 miljoner 

2008) i finansnettot. 

M17 övriga avsättningar 
     Totalt 
 Kommersiella Omstruk- Kund-  övriga av-
 garantier turering finansiering övriga sättningar 1)

2009

Ingående balans 1 109 162 384 656

Avsättningar – 297 – 295 592

Ianspråktagande – –7 –16 –303 –326

Återföring av outnyttjade belopp –1 –50 –51 –123 –225

Omklassificering – – – – –

Utgående balans – 349 95 253 697

2008

Ingående balans 1 114 177 363 655

Avsättningar – 47 21 181 249

Ianspråktagande – –31 –36 –60 –127

Återföring av outnyttjade belopp – –9 – –112 –121
Omklassificering – –12 – 12 – 

Utgående balans 1 109 162 384 656

1) Varav SEK 230 miljoner (2008 SEK 150 miljoner) förväntas bli utnyttjade inom ett år.
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M18 räntEbärandE 
skuldEr 
Moderbolagets utestående räntebärande skulder, exklusive skulder till 

koncernföretag, uppgick till SEK 27,8 miljarder per den 31 december 2009.

RäNTEBäRANDE SKULDER
    2009 2008

Kortfristiga skulder

Kortfristig del av långfristiga skulder   – 3 732

Totala kortfristiga räntebärande skulder  – 3 732

Långfristiga skulder

Certifikat och obligationslån   23 801 18 941

Skulder till kreditinstitut   4 000 4 000

Totala långfristiga räntebärande skulder  27 801 22 941

Totala räntebärande skulder   27 801 26 673

CERTIFIKAT OCH OBLIGATIONSLÅN
          Orealiserad
      Redovisat    vinst/förlust
      värde    av säkring
  Nominellt    (SEK  Förfallodag  (inkluderad i
Emission-förfall belopp  Kupong Valuta miljoner)  (åå-mm-dd)  redovisat värde)

2004–2012 450  1,275% SEK 450  12-12-07 2) 

2007–2012 1 000  5,100% SEK 1 058 1) 12-06-29  –59

2007–2012 2 000  0,730% SEK 2 000  12-06-29 3) 

2007–2014 375  1,006% EUR 3 863  14-06-27 4) 

2007–2017 500  5,380% EUR 5 714 1) 17-06-27  –591

2009–2013 600  5,000% EUR 6 229 1) 13-06-24  –81

2009–2016 625  3,29875% USD 4 487  16-06-23 5) 

Total     23 801    -731
1) Ränteswappar klassificeras som säkringar av verkligt värde.
2) Nästa ränteomsättningsdag 2010-06-03 (halvårsvis).   
3) Nästa ränteomsättningsdag 2010-03-25 (kvartalsvis).
4) Nästa ränteomsättningsdag 2010-03-25 (kvartalsvis).
5) Nästa ränteomsättningsdag 2010-03-19 (kvartalsvis).

Alla utestående certifikat och obligationslån är emitterade av moderbolaget 

under dess  obligationsprogram (Euro Medium Term Note program). 

Obligationer emitteras i huvudsak till fast ränta. För att betala rörlig ränta 

använder sig Ericsson av ränteswappar, vilket ger en vägd genomsnittlig 

ränta på ca 2,88 procent per den 31 december 2009. Dessa obligationer 

omvärderas beroende på förändringar i den s k benchmarkräntan enligt den 

metod för säkring av verkligt värde som beskrivs i IAS 39. 

Den 20 maj 2009 förföll och återbetalades obligationen om USD 483 

miljoner.

Den 22 juni 2009 emitterades en ny obligation under 

obligationsprogrammet om EUR 600 miljoner. Obligationen förfaller 24 juni 

2013 och har en årlig kupongränta på 5 procent.

Den 23 juni 2009 tecknade Ericsson ett sjuårigt lån om USD 625 miljoner 

med Svensk Exportkredit (SEK). Lånet emitterades under under EMTN-

programmet.

Den 30 november 2009 gjorde Ericsson ett återköp på par av 

obligationen om EUR 471 miljoner med förfallodatum 28 november 2010.

2008 tecknade Ericsson ett sjuårigt lån på SEK 4 miljarder med 

Europeiska Investeringsbanken. Syftet med lånet är att stödja Ericssons 

forskning & utveckling av teknologin för nästa generation av mobilt 

bredband vid de svenska anläggningarna i Kista, Göteborg och Linköping. 
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Instrumenten är klassificerade som att de innehas för handel och är därför 

kortfristiga placeringar.

Under 2009 ökade likvida medel med SEK 3,2 miljarder till 62,4 miljarder. 

FöRFALLOSTRUKTUR FöR LåNGFRISTIGA SKULDER
  Certifikat
 Kortfristig del och obliga- 
Nominellt belopp av långfristiga  tionslån
(SEK miljarder) skulder (långfristiga) Totalt

2010 – – –

2011 – – –

2012 – 3,5 3,5

2013  – 6,2 6,2

2014  – 3,9 3,9

2015 och senare – 13,7 13,7

Totalt – 27,3 27,3

Lånefinansiering sker i huvudsak genom upplåning på de svenska och 

internationella kapitalmarknaderna.

FINANSIERINGSpROGRAM
 Belopp Utnyttjat Outnyttjat

Obligationsprogram (USD m.) 5 000 3 158 1 842

Europeiskt företagscertifikat- 
program (USD m.)  1 500 – 1 500

Svenskt företagscertifikats- 
program (SEK m.)  5 000 – 5 000

Långfristigt kreditlöfte 
(USD m.) 2 000 – 2 000

Europeiska Investeringsbanken 
(SEK m.) 4 000 4 000 –

Vid årsskiftet var Ericssons kreditratings oförändrade Baa1 (Baa1) 

hos Moody’s och BBB+ (BBB+) hos Standard & Poor’s (S&P). Båda 

kreditbetygen är ”Solid Investment Grade”.

M19 Finansiell 
riskhantering och 
Finansiella instruMent
Finansiell riskhantering
Ericssons finansiella risker övervakas på koncernnivå. För mer information, 

se Noter till koncernens bokslut, not K20, ”Finansiell riskhantering och 

finansiella instrument”.

UTESTåENDE DERIvAT
  2009  2008
verkligt värde Tillgång Skuld Tillgång Skuld

valutaderivat

Löptid upp till tre månader 606 531 2 562 2 742

Löptid mellan tre  
och tolv månader 1 039 817 4 887 4 054

Löptid ett till tre år 134 44 167 700

Löptid tre till fem år 84 – – –

Löptid mer än fem år 3 – – –

valutaderivat, totalt 1 866 1) 3) 1 392 2) 7 616 3) 7 496

 varav derivat som används 
 för kassaflödessäkringar – – – 10

Räntederivat

Löptid upp till tre månader – – – –

Löptid mellan tre och  
tolv månader 28 40 315 121

Löptid ett till tre år 49 151 129 25

Löptid tre till fem år 175 40 105 –

Löptid mer än fem år 685 58 711 53

Räntederivat, totalt 937 3) 289  1 2603) )199

 varav derivat som  
 används för säkringar  
 av verkligt värde 845 – 1 152 –

1) Av vilka mot interna motparter 200.
2) Av vilka mot interna motparter 538.
3) Av vilka 843 (2 814) miljoner rapporterats som långfristiga tillgångar.

KASSA, LIKvIDA MEDEL OCh KORTFRISTIGA pLACERINGAR
   återstående löptid
  <3 <1 1–5 >5
SEK miljarder månader år år år 2009 2008

Kassa och bank 6,9 – – – 6,9 14,5

Typ av emmitent/ 
motpart

Stater 7,4 2,6 19,5 7,4 36,9 23,9

Banker 3,1 – – – 3,1 6,2

Företag 0,2 – – – 0,2 1,6

Bostadsinstitut – – 14,9 0,4 15,3 13,0

Totalt  17,6 2,6 34,4 7,8 62,4 59,2
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FINANSIELLA INSTRUMENT REDOvISADE TILL ANNAT väRDE 
äN vERKLIGT väRDE 
 Redovisat värde verkligt värde
SEK miljarder 2009 2008 2009 2008

Kortfristig del av  
långfristiga skulder – 3,7 – 3,9

Långfristiga skulder 27,8 23,0 26,0 19,0

  27,8 26,7 26,0 22,9

Finansiella instrument exkluderade från tabellen, såsom kommersiella 

kundfordringar och leverantörsskulder, är bokförda till upplupet 

anskaffningsvärde, vilket motsvarar verkligt värde. I de fall ett 

marknadsvärde inte är direkt tillgängligt och värdepåverkan till följd av 

underliggande ränteexponering inte är materiell har det bokförda värdet 

ansetts representera en rimlig uppskattning av marknadsvärdet.

M20 Övriga kortFristiga 
skulder  
    2009 2008

Upplupen ränta   341 411

Upplupna kostnader varav 
  personalrelaterade   283 266 
  övriga   44 45

Förutbetalda intäkter   23 1 252

Derivat med negativt värde   1 143 7 268

Andra övriga kortfristiga skulder   147 161

Totalt   1 981 9 403

M21 leverantÖrsskulder 
    2009 2008

Leverantörsskulder, exklusive  
intresseföretag och joint ventures   335 605

Totalt   335 605

Alla leverantörsskulder förfaller inom 90 dagar.

M22 ställda säkerheter 
    2009 2008

Banktillgodohavanden   550 414

Totalt   550 414

De största posterna som ingår i Banktillgodohavanden är säkerheter 

uppgående till SEK 383 miljoner (SEK 266 miljoner 2008) för internbankens 

åtaganden mot clearinginstitut.

M23 ansvarsFÖrbindelser 
    2009 2008

Ansvarsförbindelser, totalt   13 072 13 029

Av ansvarsförbindelser är garantier för pensionsåtaganden SEK10 797 

miljoner (SEK 10 783 miljoner 2008),samt för Sony Ericsson Mobile 

Communications ABs lån från banker och andra finansiella institutioner SEK 

779 miljoner (SEK 0 miljoner 2008). 

     I enlighet med branschpraxis har Ericsson kommersiella 

kontraktsgarantiåtaganden i samband med kontrakt för leverans av 

telekommunikationsutrustning och relaterade tjänster. Utestående 

garantiåtaganden uppgick 2009 till SEK 18 001 miljoner (SEK 20 997 

miljoner 2008). Betalning av dessa garantier utfaller endast i den mån 

Ericsson inte har fullgjort sina åtaganden under det kommersiella kontraktet.

Finansiella instrument redovisade till annat  
än verkligt värde

I tabellerna nedan visas redovisat respektive verkligt värde för finansiella 

instrument, som  i bokslutet tagits upp till annat än verkligt värde. Tillgångar 

värderade till verkligt värde i resultaträkningen har en nettovinst på SEK 

1,8 miljarder. För mer information om värderings principer, se Noter till 

koncernens bokslut, not K1, ”Väsentliga redovisningsprinciper”.

BOKFöRT väRDE på FINANSIELLA INSTRUMENT

   Fordringar Certifi-  Finansiella övriga övriga

  Kort och skuld- kat och Leveran- anlägg- kort- kort-

 Kund- fristiga er konc- obliga- törs- nings- fristiga fristiga

 fordringar placer- ernföretag tionslån skulder tillgångar fordringar skulder
SEK miljarder M11 ingar M12 M18 M21 M8 M13 M20 2009 2008

Tillgångar värderade till  
verkligt värde via  
resultaträkningen  55,5 –0,3   0,8 1,8 –1,1 57,7 45,9

Lånefordringar och  
kundfordringar 1,5  30,2    0,1  31,8 39,9

Finansiella tillgångar  
som kan säljas         – –

Finansiella skulder till  
upplupet anskaffningsvärde   –67,6 –27,8 –0,3    –95,7 –90,0

Totalt 1,5 55,5 –37,8 –27,8 –0,3 0,8 1,9 –1,1 –9,7 –4,2
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M26 taxeringsvärden  
i sverige  
    2009 2008

Mark och markanläggningar   8 8

Totalt   8 8 

M27 inForMation 
angående anställda
MEDELANTAL ANSTäLLDA
  2009   2008
 Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt

Västeuropa 1) 2) 194 147 341 181 149 330

Central- och Öst- 
europa, Mellanöstern  
och Afrika 108 15 123 3 1 4

Totalt 302 162 464 184 150 334
1) Varav Sverige 194 147 341 181 149 330
2)  Varav EU 194 147 341 181 149 330

SjUKFRåNvARO
(procent av arbetstiden)   2009 2008

Sjukfrånvaro för män   0% 0%

Sjukfrånvaro för kvinnor   2% 2%

Anställda, 30–49 år   1% 1%

Anställda, 50 år eller äldre   1% 1%

Långtidssjukfrånvaro 1)   1% 0,6%

1) Sjukfrånvaro som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.

Ersättningar

LöNER OCh ANDRA ERSäTTNINGAR OCh SOCIALA KOSTNADER
    2009 2008

Löner och andra ersättningar   480 353

Sociala kostnader   421 404

 Varav pensionskostnader   174 265

LöNER OCh ANDRA ERSäTTNINGAR pER MARKNADSOMRåDE
    2009 2008

Västeuropa 1) 2)   380 351

Östeuropa, Mellanöstern 
och Afrika 2)   100 2

Totalt   480 353
1) Varav Sverige   380 351
2) Varav EU   380 351

Löner och ersättningar betalda i utländsk valuta har omräknats till SEK enligt 
genomsnittlig växelkurs för året.

Ersättningspolicy samt ersättningar till 
styrelseledamöter och verkställande direktör

Se Noter till koncernens bokslut, not K29, ”Information angående 

styrelsemedlemmar, ledande befattningshavare och anställda”.

Långsiktig rörlig ersättning
Aktiesparplanen
Redovisad kompensationskostnad för moderbolagets samtliga anställda 

uppgår till SEK 9,1 miljoner för 2009 (SEK 5,6 miljoner 2008).

M24 kassaFlÖdesanalys
Under 2009 uppgick betalda räntor till SEK 508 miljoner (SEK 2 376 miljoner 

2008 och SEK 1 977 miljoner 2007) och erhållna räntor till SEK 2 083 

miljoner (SEK 3 520 miljoner 2008 och SEK 3 066 miljoner 2007). Betald 

inkomstskatt uppgick till SEK 341 miljoner (SEK 370 miljoner 2008 och 

SEK 559 miljoner 2007).

jUSTERINGAR FöR pOSTER SOM INTE INGåR I KASSAFLöDET
   2009 2008 2007

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar  193 127 111

Totalt   193 127 111

Immateriella anläggningstillgångar

Avskrivningar  385 385 389

Totalt   385 385 389

Totala avskrivningar på  
materiella och immateriella  
anläggningstillgångar  578 512 500

Skatter  463 1 363 756

Nedskrivningar och realisations- 
vinster (–)/förluster på sålda  
anläggningstillgångar, exklusive  
kundfinansiering, netto  –521 5 545 –1 088

Bokslutsdispositioner  –902 478 265

Oreglerade utdelningar  1 254 –5 –

Övriga icke kassapåverkande poster  –2 195 –2 747 –1 324

Totala icke likviditets- 
påverkande poster  – 3 831 5 146 –891

M25 leasing  
Leasingåtaganden
Framtida minimileasingavgifter i moderbolaget per 31 december 2009 

fördelar sig enligt följande:

   Operationell
   leasing

2010  969

2011   859

2012   638

2013  412

2014   500

2015 och senare  751

   4 129

Leasingintäkter 

Framtida minimileasingersättningar per den 31 december 2009 fördelar sig 

enligt följande:

   Operationell
   leasing

2010  20

2011  6

2012   1

2013   1

2014   1

2015 och senare  2

   31

Moderbolagets operationella leasingintäkter avser främst andra-

handsuthyrning av lokaler. Se Noter till Koncernens bokslut - not K27, 

”Leasing”.
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övriga transaktioner med närstående

För information om ersättning till ledande befattningshavare, se Noter till 

koncernens bokslut, not K29, ”Information angående styrelsemedlemmmar 

ledande befattningshavare och anställda”.

M29 ersättning till 
bolagets revisorer  
    price-
                  waterhouse-
              Coopers

2009

Arvoden för revision   33

Arvoden, revisionsrelaterade   3

Arvoden för skattefrågor   2

Totalt   38

2008

Arvoden för revision   33

Arvoden, revisionsrelaterade   2

Arvoden för skattefrågor   1

Totalt   36

2007

Arvoden för revision   37

Arvoden, revisionsrelaterade   3

Arvoden för skattefrågor   –

Totalt   40

Under perioden 2007–2009 utförde PricewaterhouseCoopers 

utöver sina revisionsuppdrag vissa revisionsrelaterade uppdrag 

och skattekonsulttjänster för moderbolaget. De revisionsrelaterade 

uppdrag som utfördes under perioden avsåg konsultation i samband 

med redovisningsfrågor samt tjänster i samband med förvärv. 

Skattekonsulttjänsterna inkluderade allmänna skattekonsultationer.

M30 händelser eFter 
bokslutet 
Moderbolaget har per 25 november 2009 ingått ett avtal för att förvärva 

vissa tillgångar från Nortels GSM-verksamhet i Nordamerika. Köpeskillingen 

var USD 70 miljoner. Detta förvärv kommer inte direkt att påverka 

moderbolagets balans eftersom verksamheten kommer att överföras till 

operativa dotterbolag.

    I januari 2010 gjorde Moderbolaget en arbetsgivarinbetalning om SEK 

31 miljoner till den svenska pensionsstiftelsen i enlighet med stiftelsens 

finansieringskrav.

M28 transaktioner Med 
närstående 
Transaktioner med närstående under 2009 baserades på vedertagna 

normala kommersiella villkor i branschen.

Sony Ericsson Mobile Communications AB (SEMC)
SEMC etablerades den 1 oktober 2001 som ett joint venture mellan Sony 

Corporation och Ericsson. Merparten av Ericssons mobiltelefonverksamhet 

överläts till SEMC. Som en följd av detta joint venture har moderbolaget och 

SEMC slutit ett antal avtal.

För moderbolaget utgörs transaktionerna av licensintäkter för SEMCs 

nyttjande av varumärken och patent samt mottagen utdelning.

SEMC har blivit beviljade ett långfristigt lån om maximalt                    

SEK 3 606 miljoner. Moderbolaget och Sony Corporations moderbolag har 

utfärdat garantier för detta lån uppgående till hälften var, utan solidariskt 

betalningsansvar. Per den 31 december 2009 uppgick moderbolagets andel 

av utestående draget belopp med upplupen ränta till SEK 779 miljoner, vilket 

har blivit redovisat som ansvarsförbindelse i moderbolaget.

    2009 2008

Transaktioner med närstående

Licensintäkter   293 2 011

Utdelning   – 3 627

Balanser avseende närstående

Fordringar   90 626

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Ericsson Nikola Tesla d.d. är ett aktiebolag som utvecklar, säljer och utför 

service på system och utrustning för telekommunikation och som är ett 

intresseföretag inom Ericssonskoncernen. Moderbolaget äger 49,07 procent 

av aktierna i bolaget.

För moderbolaget utgörs transaktionerna av licensintäkter från Ericsson 

Nikola Tesla d.d. för användning av varumärken samt mottagen utdelning.

    2009 2008

Transaktioner med närstående

Licensintäkter   7 9

Utdelning   66 227

Balanser avseende närstående

Skulder   3 –

Moderbolaget har inga ansvarsförbindelser, panter eller garantier gentemot 

Ericsson Nikola Tesla d.d.

ST-Ericsson
 ST-Ericsson etablerades den 2 februari 2009 som ett joint venture mellan 

Ericsson och STMicroelectronics, som äger hälften vardera.  ST-Ericsson 

har skapats genom att slå samman Ericsson Mobile Platforms med  ST-

NXPWireless.  ST-Ericsson är en industriledare inom design, utveckling och 

skapande av den senaste tekniken inom mobila plattformar och trådlösa 

halvledare.

Moderbolaget äger 49,99 procent av aktierna i ST-Ericsson Holding AG 

och 50,01 procent i ST-Ericsson AT Holding AG, båda registrerade i Schweiz.

Moderbolaget har inga betydande transaktioner eller balanser mot ST-

Ericsson i 2009.

Moderbolaget har inga ansvarsförbindelser, panter eller garantier 

gentemot ST-Ericsson
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Du bör noga beakta all information i denna årsredovisning, 
särskilt de risker och osäkerhetsfaktorer som beskrivs 
nedan. Var och en av dessa faktorer, eller någon annan 
riskfaktor som behandlas i årsredovisningen, kan ha en 
väsentlig negativ inverkan på koncernens verksamhet, 
rörelseresultat, resultat efter skatt, ekonomiska ställning, 
kassaflöde, likviditet, kreditbetyg, varumärke och/eller 
aktiekurs. Vårt rörelseresultat kan dessutom komma att 
uppvisa större fluktuationer än tidigare och det kan göra det 
svårare för oss att göra tillförlitliga framtidsbedömningar. se 
även ”framtidsriktad information”.

Marknads-, teknik- och affärsrisker 
framtida efterfrågan är svår att bedöma 

Ogynnsamma ekonomiska förhållanden kan få nätoperatörer att skjuta upp 

investeringar eller göra andra besparingar för att förbättra sin ekonomiska 

ställning. Detta kan leda till kraftigt minskade investeringar i nätinfrastruktur 

och tjänster, vilket kan drabba vårt rörelseresultat. Vi har skapat flexibilitet 

för att på ett kostnadseffektivt sätt kunna anpassa oss till svängningar i 

efterfrågan. Om efterfrågan skulle sjunka i framtiden kan vi dock drabbas 

av avsevärda negativa effekter på intäkter, kassaflöde, sysselsatt kapital 

och värdet på våra tillgångar, eller till och med redovisa förluster. Om 

efterfrågan skulle utvecklas betydligt svagare eller bli mer volatil än förväntat 

kan det leda till en påtagligt negativ inverkan på vårt kreditbetyg, våra 

lånemöjligheter och -kostnader samt på aktiekursen. Vi vidtar specifika 

åtgärder för att strukturera om verksamheten eller sänka våra kostnader när 

vi anser att det är nödvändigt. Det finns dock inga garantier för att dessa 

åtgärder är tillräckliga, verksamma eller att vi lyckas genomföra dem i rätt tid 

för att åstadkomma de resultatförbättringar som erfordras. 

Det ogynnsamma läget på finansmarknaden och den globala 

ekonomiska nedgången kan komma att förstärka några av de riskfaktorer 

som vi är utsatta för. De flesta av våra kunder är finansiellt stabila och har 

nät med högt utnyttjande. Vissa operatörer, framför allt på marknader med 

svaga valutor, kan dock komma att få svårigheter att få lån och lägre trafik 

än förväntat, vilket kan påverka deras investeringsplaner. Den ekonomiska 

nedgången kan bland annat få följande negativa konsekvenser:

Minskad efterfrågan på produkter och tjänster som leder till hårdare  >
priskonkurrens eller uppskjutna köp kan innebära lägre intäkter som inte 

kan kompenseras med sänkta kostnader. 

Risker för lager av övertaliga eller omoderna produkter, överflödig  >
produktionskapacitet samt att leverantörer drabbas av ekonomiska 

svårigheter eller konkurs. 

Ökad efterfrågan på kundfinansiering, svårigheter att få betalt i rätt tid  >
för kundfordringar samt ökad risk för ekonomiska svårigheter bland våra 

motparter. 

Risk för nedskrivningar av immateriella tillgångar på grund av försämrade  >
försäljningsprognoser för vissa produkter. 

Ökade svårigheter att prognosticera försäljning och ekonomiska resultat  >
samt ökad volatilitet i våra rapporterade resultat.

Minskning av värdet på tillgångarna i koncernens pensionsplaner.   >

Volatilitet i det korta perspektivet påverkar 
Vår försäljning till nätoperatörer utgörs av utrustning, programvara och 

tjänster, som normalt genererar olika bruttomarginaler. Marginalerna för 

tredjepartsprodukter är vanligtvis lägre än för andra produkter. Detta innebär 

att den redovisade bruttomarginalen för en viss period påverkas av den 

allmänna mixen av produkter och tjänster samt andelen produkter från 

tredje part. Ledtiderna är mycket kortare för utbyggnad och uppgradering 

av befintliga nät än för utbyggnad av nya nät. Kunderna gör oftast sådana 

beställningar med kort varsel, dvs mindre än en månad, och det är därför 

svårt att förutsäga förändringar i efterfrågan. Ändringar i vår produkt- och 

tjänstemix kan därför påverka vår förmåga att göra tillförlitliga prognoser 

över försäljning och marginaler, och dessutom vår förmåga att i förväg 

bedöma om faktiska resultat kommer att avvika från det marknaden 

förutsäger.

konvergens skapar möjligheter och risker 
Vi påverkas av marknadsläget inom telekombranschen och av konvergensen 

mellan telekom-, data- och mediebranscherna. Den här konvergensen 

drivs i hög grad av teknikutvecklingen inom IP-baserad kommunikation, 

en förändring som gör att en allt större andel av marknaden blir tillgänglig 

för oss. Konkurrensbilden förändras och dessutom påverkas koncernens 

målformulering, riskbedömning och strategier. Om vi inte framgångsrikt kan 

tolka marknadsutvecklingen, skaffa nödvändig kompetens eller utveckla 

och saluföra produkter och lösningar som är konkurrenskraftiga på denna 

föränderliga marknad kommer våra framtida resultat att bli lidande.

Vi är beroende av tillväxt och framgång för nya typer av 
teletjänster 
Större delen av vår verksamhet är beroende av en fortsatt tillväxt inom 

mobilkommunikation i fråga om såväl antalet abonnemang som en ökad 

användning per abonnent, vilket i sin tur förutsätter att kunderna fortsätter 

att installera och utveckla våra nät. Om operatörerna inte lyckas med att öka 

antalet abonnenter eller uppnå en ökad användning kan detta få en väsentlig 

negativ inverkan på vår verksamhet och vårt resultat. 

Fasta nät och mobilnät konvergerar och ny teknik som IP och bredband 

gör att operatörerna kan erbjuda många nya slags tjänster i både fasta och 

mobila nät. Vi är beroende av marknadens acceptans av dessa tjänster, 

t ex mobiltjänster för musik, internet och navigering, och av resultatet 

av regleringar och standardisering på detta område, t ex fördelning av 

spektrum. Om standardisering och marknadsacceptans dröjer kan det ha en 

negativ inverkan på koncernens verksamhet och resultat.

konkurrensen är intensiv i vår bransch
De marknader där vi har verkar präglas av hård konkurrens när det gäller 

pris, funktionalitet och servicekvalitet samt timing av utveckling och 

introduktion av nya produkter och tjänster. 
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Vi möter hård konkurrens från stora konkurrentföretag och särskilt 

kinesiska företag har på senare år har vuxit sig starkare relativt sett. Våra 

konkurrenter kan komma att införa ny teknik före oss eller erbjuda billigare 

eller bättre produkter, tjänster och lösningar eller andra incitament än vi 

erbjuder. En del av våra konkurrenter kan ha större resurser än vi inom 

vissa segment eller på vissa geografiska marknader. Vi kan också komma 

att möta ökad konkurrens från nya marknadsaktörer, alternativ teknik 

eller nya industristandarder. Den snabba tekniska utvecklingen leder 

också till att produkter får en kortare livslängd, vilket ökar risken i alla 

produktinvesteringar. 

Den fortsatta priserosionen är ett symptom på den snabba tekniska 

utvecklingen. Vi motverkar de sjunkande priserna genom att fortsätta 

introducera nya produkter på marknaden samtidigt som vi kontinuerligt 

förbättrar funktionaliteten och sänker kostnaderna för nya och befintliga 

produkter. Vårt verksamhetsresultat är i hög grad beroende av vår förmåga 

att konkurrera i detta marknadsklimat.

sammanslagningar bland telekomleverantörerna kan 
komma att förändra konkurrenssituationen
Sammanslagningar av utrustningsleverantörer kan leda till att det uppstår 

starkare konkurrenter som konkurrerar som leverantörer av helhetslösningar 

och konkurrenter som är mer specialiserade inom särskilda områden. 

Sammanslagningar kan också leda till att det uppstår konkurrenter som har 

större resurser än vi, eller att våra nuvarande skalfördelar minskar. Detta kan 

ha en väsentlig negativ inverkan på koncernens verksamhet, rörelseresultat 

och ekonomiska ställning.

sammanslagningar bland operatörerna kan öka vårt 
beroende av ett begränsat antal kunder
Merparten av våra transaktioner sker inom ramen för stora fleråriga avtal 

med ett begränsat antal stora kunder. Ingen enskild kund svarar för 

närvarande för mer än 5 procent av försäljningen, men en förlust av eller en 

nedgång i försäljningen till en nyckelkund kan ändå ha en avsevärd negativ 

effekt på försäljning, vinst och marknadsandel under en längre period.

Under de senaste åren har flera större sammanslagningar av 

nätoperatörer genomförts, vilket har resulterat i ett stort antal operatörer 

med verksamhet i flera länder. Denna trend förväntas fortsätta samtidigt som 

ett hårdare konkurrenstryck sannolikt kommer att leda till fler samgåenden 

bland operatörer inom ett och samma land. 

En marknad med färre och större kunder kommer att göra oss 

mer beroende av nyckelkunder, och vår förhandlingsposition och våra 

vinstmarginaler kan komma att försämras. Om de sammanslagna företagen 

är verksamma på samma geografiska marknad kan de dessutom komma att 

dela nät, vilket innebär att det behövs mindre nätutrustning och tillhörande 

tjänster. En annan möjlig konsekvens av att kundföretag går samman är 

att de skjuter upp sina nätinvesteringar t ex under tiden som förhandlingar 

pågår om villkoren för samgåendet/förvärvet, nödvändiga tillstånd inhämtas 

eller verksamheterna integreras. På senare tid har nätoperatörer börjat dela 

nätinfrastruktur genom att ingå samarbetsavtal i stället för att gå samman. 

Detta kan påverka efterfrågan på nätutrustning negativt.

ramavtal med långa löptider kan innebära risker
Långsiktiga avtal ingås normalt efter konkurrensutsatt upphandling. I vissa 

fall ingår även åtaganden om framtida prissänkningar i sådana avtal. För 

att kunna bibehålla bruttomarginalen med dessa prissänkningar strävar 

vi ständigt efter att sänka våra produktkostnader. Vi minskar kostnaderna 

genom att förbättra designen, förhandla oss till bättre inköpspriser, 

flytta mer produktion till lågkostnadsländer och öka produktiviteten 

inom vår egen produktion. Det finns emellertid inga garantier för att våra 

kostnadsbesparande åtgärder kommer att vara tillräckliga eller att de kan 

genomföras i tid för att bibehålla vår bruttomarginal i sådana kontrakt.

Vi omvandlas successivt till ett tjänsteföretag
Allt fler operatörer lägger ut delar av sin verksamhet på entreprenad för att 

sänka kostnaderna och fokusera på nya tjänster, något som har öppnat 

en ny marknad för koncernen. Det är svårt att förutse tillväxttakten inom 

den här verksamheten. Varje nytt kontrakt medför också risker för att  

verksamheten inte kan integreras så snabbt och smidigt som planerats. 

I början av ett kontrakts giltighetstid är marginalerna oftast lägre, och 

blandningen av nya och äldre kontrakt kan i en enskild period påverka 

det redovisade resultatet negativt. Kontrakt täcker vanligtvis flera år och 

intäkterna är jämförelsevis stabila. Ibland händer det dock att omfattningen 

av ett kontrakt minskas, med negativ inverkan på försäljning och vinst. 

Ericsson är marknadsledande inom managed services, men den hårdnande 

konkurrensen inom det här området kan försämra tillväxt och lönsamhet.

investeringar inom forskning och utveckling är riskfyllda
Vår bransch kräver stora teknikinvesteringar och alla aktörer är utsatta för 

de snabba förändringarna i såväl teknik som marknadsförhållanden. Vi 

investerar mycket pengar och resurser i innovationsarbete för att ta fram 

ny teknik, nya produkter och nya lösningar. För att vi ska bli framgångsrika 

måste den teknik, de produkter och de lösningar vi tar fram anammas 

av relevanta standardiseringsorgan och av branschen som helhet. Om vi 

investerar i utveckling av teknik, produkter och lösningar som visar sig inte 

fungera som förväntat, som inte anammas inom branschen, inte blir färdiga 

i tid eller inte fungerar på marknaden kan det missgynna vår försäljning och 

vårt resultat.

förvärv och avyttringar
Utöver vårt innovationsarbete gör vi också strategiska förvärv för att uppnå 

olika fördelar, t.ex. att snabbare få ut produkter på marknaden, få tillgång till 

teknik eller kompetens, öka våra skalfördelar, bredda vår produktportfölj eller 

utöka vår kundbas. Ibland väljer vi också att avyttra delar av vår verksamhet 

för att optimera produktportföljen eller verksamheten. Det finns inga 

garantier för att sådana förvärv eller avyttringar är lyckosamma eller att vi 

lyckas integrera de förvärvade företagen och uppnå de planerade fördelarna 

inom den förväntade tidsramen eller överhuvudtaget.

Joint ventures och samarbetsavtal
Om våra samarbeten inte leder till väntade resultat (oavsett om det beror på 

att vi har missbedömt våra behov eller våra strategiska partners kapacitet 

eller finansiella stabilitet) kan detta begränsa vår förmåga att samarbeta 

med våra partners eller utveckla nya produkter och lösningar. Detta kan i sin 

tur skada vår konkurrensposition på marknaden. Dessutom kan vår andel 

av förluster i sådana joint ventures eller åtaganden att skjuta till ytterligare 

kapital ha en negativ inverkan på koncernens resultat eller ekonomiska 

ställning.

ett begränsat antal leverantörer av komponenter, 
tillverkningskapacitet och foU-/it-tjänster
Vår förmåga att leverera i enlighet med marknadens efterfrågan och 

kontrakterade åtaganden är till stor del beroende av att vi har tillräcklig 

tillgång till material, komponenter, produktionskapacitet och andra viktiga 

tjänster i rätt tid och på konkurrenskraftiga villkor. Även om vi försöker 

undvika att hamna i en situation där vi är beroende av en enda leverantör, 

är detta inte alltid möjligt. Om någon av våra leverantörer inte kan leverera 

innebär det ett avbrott i vår produktförsörjning eller verksamhet som 

kan begränsa vår försäljning eller öka våra kostnader avsevärt. Att hitta 

en alternativ leverantör eller konstruera om produkter för att kunna byta 

ut komponenter kan ta lång tid. Om vi inte lyckas väl med att förutspå 

kundernas efterfrågan kan det uppstå över- eller underskott av komponenter 

och produktionskapacitet. I många fall använder våra konkurrenter 

samma kontraktstillverkare och om de har köpt kapacitet före oss kan 

detta medföra att vi inte kan skaffa nödvändiga produkter. Denna faktor 

kan begränsa våra möjligheter att leverera till våra kunder eller öka våra 

kostnader. Samtidigt har vi förbundit oss att köpa vissa kapacitetsnivåer 

och komponentkvantiteter som, om de inte utnyttjas, leder till avgifter 

för outnyttjad kapacitet eller skrotningskostnader. I de fall vi betalar 

leverantörer i förskott utsätts vi också för en finansiell risk. Vi granskar och 

utvärderar våra leverantörer regelbundet för att minska dessa risker samt 
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ingå royalty- eller licensavtal. Vi kan emellertid inte vara säkra på att sådana 

licenser kommer att vara tillgängliga för oss på kommersiellt rimliga villkor 

eller överhuvudtaget.

tvister
Sm en följd av den normala affärsverksamheten är Ericsson part i olika 

juridiska tvister. Tvister kan vara kostsamma, utdragna och störa den 

normala verksamheten. Det är dessutom svårt att förutspå utgången av 

komplicerade rättsprocesser. Ett negativt utslag i ett visst mål kan medföra 

en väsentlig negativ inverkan på koncernens rykte, verksamhet, resultat och 

ekonomiska ställning. 

Eftersom Ericsson är ett börsnoterat företag kan talan väckas mot 

bolaget där målsägarna hävdar att bolaget eller dess anställda har underlåtit 

att följa säkerhetslagstiftning, bestämmelser på aktiemarknaden eller andra 

lagar, bestämmelser och krav. Oavsett om det finns fog för påståendena eller 

inte kan den tid och de kostnader som avsätts för att försvara bolaget och 

dess anställda, liksom eventuell förlikning eller skadestånd till målsägarna, 

ha en betydande inverkan på vårt redovisade resultat och anseende.  Mer 

information om vissa tvister som Ericsson är part i finns i avsnittet ”Juridiska 

och skatterelaterade tvister” i förvaltningsberättelsen.

avbrott i verksamheten
Vår affärsverksamhet är beroende av komplexa IT-aktiviteter och 

kommunikationsnät som är känsliga för skador eller störningar från en 

rad olika källor. En stor del av vår IT-verksamhet är utlagd på entreprenad, 

vilket också medför att vi delvis är beroende av andra företags åtgärder 

för att uppnå säkerhet och tillförlitlighet. Oavsett vilka skyddsåtgärder vi 

och dessa externa leverantörer vidtar är praktiskt taget alla IT-system och 

kommunikationsnät utsatta för störningar som utrustningsfel, skadegörelse, 

datavirus, säkerhetsintrång, naturkatastrofer, elavbrott och andra händelser. 

Dessutom har vi koncentrerat vår verksamhet till vissa siter för t ex 

produktion och FoU, och vi har ett antal nätdriftscentra, logistikcentra och 

gemensamma servicecentra. Avbrott i verksamheten på dessa platser skulle 

kunna orsaka avsevärda skador och kostnader. Även om vi har gjort en 

bedömning av dessa risker och infört kontroller, planerat affärskontinuiteten 

och valt företag med gott anseende som leverantörer av utlagda tjänster, 

kan vi inte vara säkra på att  avbrott inte kommer att inträffa som kan få 

väsentliga negativa följder.

attrahera och behålla högt kvalificerade medarbetare
Vi tror att vår framtida framgång till stor del är beroende av vår fortsatta 

förmåga att anställa, utveckla, motivera och behålla ingenjörer och annan 

kvalificerad personal som behövs för att ta fram nya framgångsrika 

produkter, underhålla vårt befintliga produktutbud och tillhandahålla tjänster 

till våra kunder. Det råder fortfarande stark konkurrens om utbildad personal 

och högt kvalificerade chefer inom telekommunikationsindustrin. Vi utvecklar 

ständigt vår bolagskultur och våra policies för ersättningar, befordringar och 

förmåner och vidtar andra åtgärder för att få våra medarbetare att känna sig 

delaktiga och minska personalomsättningen. Det finns dock inga garantier 

för att vi i framtiden kommer att kunna attrahera och behålla medarbetare 

med rätt kompetens.

tillgång till kort- och långfristig finansiering
Om vi inte genererar tillräckligt mycket kapital för att finansiera 

verksamheten, avbetalningar på lån, fortsatt forskning och utveckling samt 

kundfinansieringsprogram, eller om vi inte kan säkra tillräcklig finansiering 

när och på de villkor som vi behöver, kommer vår verksamhet att påverkas 

negativt. Tillgången till kortfristig finansiering kan försämras eller bli mer 

kostsam beroende på situationen för vår verksamhet, vår ekonomiska 

ställning och marknadsläget, eller om vårt kreditbetyg sänks. Vi kan inte 

garantera att den finansiering som vi vid varje given tidpunkt behöver 

kommer att finnas tillgänglig eller att den kommer att finnas tillgänglig på 

rimliga villkor.

varumärkesrisker som rör leverantörernas efterlevnad av t ex arbetsrätt och 

miljöbestämmelser. 

kvalitetsproblem med produkter eller tjänster
Försäljningskontrakt innehåller vanligtvis garantiåtaganden om produkten 

är felaktig. Dessutom innehåller de ofta bestämmelser om viten och/eller 

rätt till uppsägning vid leveransförsening av produkter eller tjänster, eller 

om produkten/tjänsten inte håller tillräckligt god kvalitet. Fastän vi vidtar 

omfattande kvalitetssäkringsåtgärder för att minska denna typ av risker 

kan det inträffa att kvalitetsproblem med produkter eller tjänster påverkar 

koncernens resultat negativt. 

Betydande valutaexponering
Eftersom en stor del av vår kostnadsbas är i svenska kronor och en 

mycket stor andel av försäljningen sker i andra valutor, och eftersom vi har 

omfattande verksamhet utanför Sverige, är vår valutaexponering betydande. 

Växelkursrörelser påverkar koncernens resultaträkning, balansräkning och 

kassaflöden när utländska valutor växlas mot eller räknas om till svenska 

kronor, vilket ökar volatiliteten i våra redovisade resultat. 

Marknadspriserna sätts framför allt i USD eller EUR. Eftersom koncernen 

netto har en intäktsexponering i utländska valutor innebär en starkare 

kronkurs generellt en negativ inverkan på det redovisade resultatet. Våra 

försök att genom olika kurssäkringsåtgärder minska växelkursrörelsernas 

effekter kan visa sig vara otillräckliga eller misslyckas, vilket kan påverka vårt 

resultat.

immateriella rättigheter
Även om vi har ett stort antal patent finns det alltid en risk att de kan 

komma att ifrågasättas, ogiltigförklaras eller kringgås. Det är inte heller 

säkert att de rättigheter vi får genom patenten verkligen kommer att ge oss 

konkurrensfördelar.

Under 2005 övervägde EU ett förslag om att införa begränsningar av 

patenterbarheten för programvara. Även om EU till sist förkastade detta 

förslag kan vi inte garantera att frågan inte kommer att komma upp på nytt 

i framtiden. Vi är beroende av många programvarupatent och eventuella 

begränsningar av patenterbarheten för programvara kan ha en väsentlig 

inverkan på vår verksamhet.

Utöver det skydd som patenträtt, upphovsrätt och varumärkesrätt ger 

använder vi en kombination av affärshemligheter, regler om tystnadsplikt, 

sekretessavtal och andra avtal för att skydda våra immateriella rättigheter. 

Dessa åtgärder kan emellertid vara otillräckliga för att förhindra eller avvärja 

intrång eller annan förskingring. Dessutom kanske vi inte upptäcker otillåten 

användning eller kan vidta lämpliga och snabba åtgärder för att hävda våra 

rättigheter. I en del länder där vi är verksamma ger lagstiftningen i själva 

verket bara ett begränsat skydd för våra immateriella rättigheter, om ens 

något.

För en del av våra lösningar kan vi behöva skaffa licenser för teknik från 

tredje part. I framtiden kan det bli nödvändigt att ansöka om eller förnya 

dessa licenser och det finns inga garantier för att de då kommer att finnas 

tillgängliga på godtagbara villkor, eller överhuvudtaget. Om våra produkter 

inbegriper programvara eller annan immateriell egendom som omfattas av 

icke-exklusiva licenser som har beviljats av tredje part kan detta begränsa 

våra möjligheter att skydda vår äganderätt till våra produkter.

Många viktiga tekniska aspekter av telekommunikations- och datanät 

styrs av branschövergripande standarder som kan användas av alla på 

marknaden. När antalet aktörer på marknaden ökar och tekniken blir alltmer 

komplicerad, ökar också risken för överlappande funktioner och oavsiktliga 

intrång i immateriella rättigheter. Tredje part har hävdat och kan även i 

framtiden komma att hävda, direkt gentemot oss eller indirekt gentemot våra 

kunder, att vi gör intrång i deras immateriella rättigheter. Att försvara sig mot 

sådana påståenden kan bli kostsamt, tidsödande och ta ledningens och 

den tekniska personalens krafter i anspråk. Rättstvister kan leda till att vi 

blir tvungna att betala skadestånd eller annan ersättning (antingen direkt till 

tredje part, eller för att hålla våra kunder skadeslösa för sådana skadestånd 

eller andra ersättningar), utveckla produkter/teknik som inte gör intrång eller 
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följa nu gällande och framtida lagar och föreskrifter eller för att åtgärda 

eventuella brister. Det är svårt att göra en rimlig bedömning av miljöärendens 

framtida konsekvenser, inklusive eventuella skadestånd. Detta beror på flera 

faktorer, bland annat att det ofta tar lång tid att lösa sådana ärenden. 

eventuella hälsorisker förenade med elektromagnetiska fält 
Mobiltelefonbranschen påverkas av påståenden om att mobiltelefoner 

och andra produkter som genererar elektromagnetiska fält utsätter 

användarna för hälsorisker. I dagsläget finns ett stort antal vetenskapliga 

undersökningar utförda av flera oberoende forskningsinstitutioner som 

har visat att elektromagnetiska fält inom de gränsvärden som fastställs 

i hälsomyndigheters säkerhetskrav och rekommendationer inte skadar 

människors hälsa. Upplevda risker eller nya vetenskapliga rön om 

skadliga hälsoeffekter av mobiltelefoner och mobiltelefonutrustning kan 

emellertid påverka oss negativt genom minskad försäljning eller rättsliga 

processer. Ericssons produkter är framtagna för att uppfylla alla nuvarande 

säkerhetskrav och rekommendationer när det gäller elektromagnetiska fält. 

Dock kan vi inte garantera att vi, Sony Ericsson Mobile Communications 

eller ST-Ericsson, inte kommer att bli föremål för rättsliga processer om 

produktansvar eller dömas att betala skadestånd eller vara tvungna att i 

framtiden följa nya eller ändrade föreskrifter som kan ha en negativ inverkan 

på vår verksamhet. 

risker förenade med innehav av ericssonaktier
ericssons aktiekurs har fluktuerat och detta kan komma att 
fortsätta.

Vår aktiekurs har fluktuerat, bl a på grund av de stora fluktuationerna på 

värdepappersmarknaderna i allmänhet och för telekom- och teknikbolag 

i synnerhet. Aktiekursen kan också påverkas av marknadsutvecklingen, 

våra redovisade ekonomiska resultat, finansanalytikers förväntningar samt 

marknadens omdömen och spekulationer om våra framtida utsikter. Vidare 

kan kursen påverkas av tidpunkten för, eller innehållet i, vinstvarningar från 

oss eller våra konkurrenter. 

Andra faktorer, förutom vårt ekonomiska resultat, som kan påverka 

aktiekursen inkluderar men är inte begränsade till:

Försvagning av vårt varumärke eller andra omständigheter som har en  >
negativ inverkan på vårt anseende. 

Uttalanden av kunder, konkurrenter eller oss själva om nätoperatörers  >
investeringsplaner.

Ekonomiska svårigheter för våra kunder.  >
Tilldelning av stora leverans- eller tjänstekontrakt.  >
Spekulation i pressen eller bland investerare om verksamhetens  >
omfattning eller tillväxten på marknaden för mobilkommunikation.

Tekniska problem, särskilt problem i samband med införandet av nya  >
nätsystem, t ex LTE/4G.

Faktiska eller förväntade utfall av pågående eller potentiella  >
rättsprocesser. 

Tillkännagivanden om konkursförfaranden eller utredningar av  >
redovisningspraxis hos andra telekommunikationsföretag, även om vi 

själva inte är inblandade.  

Vår förmåga att prognosticera och kommunicera framtida resultat på ett  >
sätt som överensstämmer med investerarnas förväntningar.

Valutafluktuationer kan ha en negativ inverkan på värdet av 
aktier eller utdelningar
Eftersom våra aktier är noterade i SEK på NASDAQ OMX Stockholm (vår 

primära fondbörs), men i USD på NASDAQ (ADS), kan värdet på ditt innehav 

påverkas av växelkursrörelser mellan kronan och USD. Eftersom utdelningar 

betalas i svenska kronor kan växelkursrörelser även påverka värdet på 

dessa om överenskommelser med din bank, mäklare eller förvaltare kräver 

att utdelningen till dig ska göras i annan valuta än svenska kronor. En allt 

större del av handeln med våra aktier genomförs på alternativa börser eller 

marknader, vilket kan medföra mindre korrekt kursinformation på NASDAQ 

OMX Stockholm eller NASDAQ.

risker avseende bolagsstyrning och efterlevnad av 
lagar och regler
Ändrade regler och förordningar
Telekommunikationsbranschen är underställd flera olika typer av regler 

och förordningar, och ändringar av dessa påverkar både våra kunders 

och vår verksamhet. Ändringar som innebär att det krävs strängare, 

mer tidskrävande eller kostsam planering, lokalisering eller tillstånd för 

uppförande av radiobasstationer och annan nätinfrastruktur kan till exempel 

försena eller öka kostnaderna för att bygga nya nät eller bygga ut befintliga 

nät, och till sist ha negativ inverkan på den kommersiella lanseringen och 

framgången för dessa nät. Likaså kan prisregleringar eller tvingande regler 

om att dela accessnät påverka operatörernas möjligheter och/eller vilja 

att investera i nätinfrastruktur, vilket i sin tur kan påverka försäljningen av 

våra system och tjänster. Fördelningen av radiofrekvenser mellan olika 

användningsområden kan också bidra till ökade kostnader för operatörerna 

eller tvinga oss att utveckla nya produkter för att kunna konkurrera.

Ändringar av licensavgifter eller bestämmelser om miljö, hälsa 

och säkerhet, integritetsskydd och andra lagändringar (allmänna eller 

branschspecifika) kan leda till ökade kostnader och begränsa verksamheten 

för operatörer och tjänsteleverantörer eller för oss själva. Även ändringar av 

bestämmelser som inte direkt gäller oss eller våra produkter kan indirekt få 

negativa konsekvenser för vår verksamhet.

Landsspecifika risker: politiska, ekonomiska och legala 
Vi bedriver verksamhet över hela världen och påverkas av de allmänna 

globala ekonomiska villkoren liksom av specifika villkor i vissa länder 

eller regioner. Vi bedriver verksamhet i över 170 länder och en betydande 

andel av vår försäljning går till tillväxtmarknader i Asien och Oceanien, 

Latinamerika, Östeuropa, Mellanöstern och Afrika. Försäljningen till 

tillväxtmarknaderna väntas utgöra en allt större andel av den totala 

försäljningen när utvecklingsländer och -regioner ökar sina investeringar 

inom telekommunikation. Vi har redan en omfattande verksamhet i 

många av dessa länder där det kan finnas risker till följd av bl a en instabil 

bruttonationalprodukt, sociala oroligheter, ekonomisk och politisk instabilitet, 

nationalisering av privata tillgångar och valutaregleringar. 

Ändringar av regelkrav, tullar och andra handelshinder, pris- och 

valutaregleringar eller andra statliga åtgärder i de länder där vi är 

verksamma kan begränsa vår verksamhet och försvåra hemtagning 

av vinster. Det osäkra rättsliga klimatet i vissa regioner kan dessutom 

begränsa våra möjligheter att hävda våra rättigheter. Vi måste också 

följa exportkontrollreglerna avseende dessa länder samt eventuella 

handelsembargon som är i kraft vid tidpunkten för försäljning och/eller 

leverans. Trots att vi strävar efter att uppfylla alla sådana regler kan även 

oavsiktliga överträdelser ha en väsentlig negativ inverkan på koncernens 

verksamhet, resultat och varumärke.

Uppfylla en hög standard för bolagsstyrning
Ericsson följer alla tillämpliga lagar och regler om bolagsstyrning, inklusive 

den svenska koden för bolagsstyrning, och har även anslutit sig till flera 

initiativ för ansvarsfullt företagande och hantering av miljöfrågor. För att 

säkerställa att all vår verksamhet genomförs i enlighet med dessa åtaganden 

innefattar koncernens ledningssystem en väl inarbetad bolagskultur och 

en kod för affärsetik samt policies och riktlinjer för våra processer och vår 

verksamhet. Vi informerar och utbildar kontinuerligt om dessa frågor. Vi 

följer även upp och reviderar intern efterlevnad av policies och riktlinjer 

liksom våra leverantörers efterlevnad av vår uppförandekod för leverantörer. 

Det finns dock alltid risk för överträdelser som kan ha en väsentlig negativ 

inverkan på vårt varumärke, vårt anseende och vår verksamhet.

efterlevnad av bestämmelser om miljö, hälsa och säkerhet
Vi lyder under lagar och föreskrifter om miljö, hälsa och säkerhet 

som påverkar vår verksamhet, våra siter och produkter i alla 

rättsskipningsområden där vi har verksamhet. Vi anser att vi i allt väsentligt 

följer dessa lagar och föreskrifter. Det finns dock en risk att vi drabbas av 

kostnader avseende miljö- eller hälsoansvar, eller för att även i fortsättningen 
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till årsstämman i telefonaktiebolaget lM ericsson (publ)
org nr 556016-0680

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och 

bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 

i Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) för år 2009. (Bolagets 

årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på 

sidorna 10–116) Det är styrelsen och verkställande direktören som har 

ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att 

årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen 

samt för att internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de 

antagits av EU och årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av 

koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om 

årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på 

grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det 

innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men 

inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och 

koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En 

revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och 

annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också 

att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande 

direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla 

uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när 

de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att 

utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och 

koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om 

ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och 

förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon 

styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig 

mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller 

verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med 

aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi 

anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat 

och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella 

redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och 

årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av koncernens 

resultat och ställning.  Förvaltningsberättelsen är förenlig med 

årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och 

balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, dispo nerar 

vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 

beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Revisionsberättelse

Stockholm, 26 februari 2010

Peter Clemedtson
Auktoriserad revisor

PricewaterhouseCoopers AB
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Denna årsredovisning innehåller framtidsriktad information 
inklusive ledningens aktuella syn på marknadens tillväxt, 
framtida marknadsförhållanden, framtida händelser samt 
förväntat operativt och finansiellt resultat.  Ord eller uttryck som 
”anse”, ”förvänta”, ”förutspå”, ”förutse”, ”förutsätta”, ”avse”, 
”kan”, ”skulle kunna”, ”planera”, ”uppskatta”, ”kommer att”, 
”bör”, ”strävan”, ”målsättning” och liknande uttryck (samt 
deras motsatser) är avsedda att identifiera framtidsriktade 
uttalanden. Framtidsriktad information finns överallt i detta 
dokument, men framför allt i avsnitten Förvaltningsberättelse 
och Bolagsinformation. Sådan information rör 

våra mål, strategier och förväntade resultat >

utvecklingen av standarder för bolagsstyrning,  >

aktiemarknadens förordningar samt tillhörande lagstiftning
utvecklingen på våra marknader >

vår likviditet, våra finansiella resurser och investeringar, vår  >

kreditvärdering samt den utveckling på kapitalmarknaden 
som påverkar vår bransch eller oss
förväntad efterfrågan på våra befintliga och kommande  >

produkter och tjänster
förväntade operativa och finansiella resultat från våra joint  >

ventures och andra strategiska samarbeten
hur lång tid det tar innan förvärvade enheter blir lönsamma >

teknik- och industritrender, inklusive lagstiftning,  >

standardisering, konkurrens och kundstruktur 
våra planer rörande nya produkter och tjänster inklusive  >

kostnader för forskning och utveckling.

Även om vi är av den uppfattningen att de förväntningar som 
återges i sådana framtidsriktade uttalanden är rimliga kan vi 
inte garantera att dessa förväntningar kommer att infrias. Då 
dessa uttalanden baseras på antaganden, bedömningar och 
förväntningar och är förenade med risk och osäkerhet kan 
resultaten komma att avvika i väsentlig grad från de resultat 
som redovisats eller indikerats i dokumentet. Viktiga faktorer 
som kan påverka hur väl framtida utfall överensstämmer med 
våra antaganden är bland annat: 

vår förmåga att anpassa oss till förändringar inom  >

telekommunikationsmarknaden och generella 
marknadsvillkor på ett kostnadseffektivt och tillräckligt 
snabbt sätt
politisk och ekonomisk utveckling samt förändrade  >

myndighetsregler på de marknader vi verkar inklusive 
handelsembargon, förändrade skattesatser, förändrade 
regler för patentskydd, påståenden om befarade 
hälsorisker till följd av elektromagnetisk strålning och våra 
kunders licenskostnader för radiofrekvenser, allokering 

av radiofrekvenser för olika ändamål och resultat av 
standardiseringsaktiviteter 
effektiviteten i utveckling och implementering av våra  >

strategier, inklusive samarbeten, förvärv och avyttringar
finansiella risker inklusive valutakursförändringar, ändringar i  >

räntesatser, likviditetsproblem eller finansieringssvårigheter, 
förändrade skatteskulder, kreditrisker i affärsrelationer, 
uteblivna betalningar från kunder i samband med 
kundfinansiering och risk för konfiskering av tillgångar 
utomlands
inverkan av konsolidering i branschen, och därigenom (i)  >

minskning av antalet kunder, risken för bortfall eller nedgång 
i försäljningen till en större kund, (ii) ökad styrka hos en 
konkurrent eller att nya konkurrenter etablerar sig
inverkan av ändrad efterfrågan på produkter, prispress, ökad  >

konkurrens från befintliga eller nya konkurrenter eller ny 
teknik och risk för att våra produkter och tjänster inte kan 
säljas till de priser eller i de volymer vi antagit
produktmixen och marginalerna i vår försäljning >

fluktuationer i efterfrågan på marknaden och svårigheter att  >

förutspå efterfrågan 
vår förmåga att utveckla kommersiellt framgångsrika  >

produkter, system och tjänster, vår förmåga att förvärva 
licenser till nödvändig teknik, vår förmåga att skydda våra 
immaterialrätter genom patent och varumärken och att 
licensiera dem till andra samt skydda dessa från intrång, 
samt risker till följd av patenttvister
leveranssvårigheter inklusive brist på komponenter  >

eller produktionskapacitet, leverantörers förmåga att 
kostnadseffektivt leverera kvalitetsprodukter i tid och i 
tillräckliga volymer, och risker till följd av koncentration av 
egen eller outsourcad tillverkning i en situation där vi är 
beroende av en enda produktionsanläggning eller en enda 
leverantör
vår förmåga att framgångsrikt driva operatörers nät med  >

nöjda kunder och med tillfredsställande marginaler
vår förmåga att upprätthålla ett starkt varumärke, ett gott  >

rykte och mer erkänt god bolagsstyrning
vår förmåga att rekrytera och behålla nyckelpersoner och  >

högt kvalificerad personal i ledande befattningar.

En del av dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs närmare 
i avsnittet Riskfaktorer. Vi åtar oss inte att offentligt uppdatera 
eller omformulera någon framtidsriktad information i denna 
årsredovisning till följd av ny information, framtida händelser 
eller annat, förutom vad som krävs av lagstiftning eller 
börsregler.

Framtidsriktad information
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Börshandel
Ericssonaktien (A- och B-aktie) är noterad på NASDAQ OMX 
Stockholm. B-aktierna kan också handlas i form av American 
Depositary Shares (ADS) på NASDAQ i USA, bestyrkta av 
American Depositary Receipts (ADR), under symbolen ERIC.  
En ADS representerar 1 B-aktie. 

Under 2009 omsattes cirka 7 (20) miljarder aktier. Av dessa 
omsattes cirka 74 (84) procent på NASDAQ OMX Stockholm 
och cirka 26 (16) procent på NASDAQ. Handeln i Ericssonaktien 
på NASDAQ OMX Stockholm minskade med cirka 71 procent 
och på NASDAQ ökade handeln med cirka 7 procent jämfört 
med 2008. (Notera att företaget gjorde en omvänd split 1:5 
för B-aktien den 2 juni, 2008 och en 10:1 till 1:1 förändring av 
ADS förhållandet från den 10 juni, 2008. Detta påverkar de 
jämförbara siffrorna ovan.)

KursutvecKling
Marknadsvärdet för Ericsson ökade med omkring 13 (–22) 
procent under 2009 och uppgick vid årets slut till cirka SEK 215 
miljarder (191 miljarder 2008). Under 2009 ökade OMXSP Index 
på NASDAQ OMX Stockholm med cirka 47 procent, NASDAQ-
börsens telekomindex (CUTL) ökade med cirka 48 procent och 
NASDAQ-börsens kompositindex (CCMP) ökade med cirka 44 
procent. 

kursutveckling, nAsDAQ omx stockholm, 
2005–2009 (sek)

kursutveckling, nAsDAQ omx stockholm, 
JAnuAri–DecemBer 2009 (sek)

aktieinformation
AktieDAtA
  2009 2008 2007 2006 2005

Vinst per aktie efter  
utspädning (SEK) 1,14 3,52 6,84 8,23 7,64

Rörelseintäkter per  
aktie (SEK) 2)  5,80 7,50 9,64 11,29 10,44

Kassaflöde från rörelsen  
per aktie (SEK) 7,67 7,54 6,04 5,82 5,26

Eget kapital per aktie,  
före utspädning, vid  
periodens utgång (SEK) 43,79 44,21 42,17  37,82 32,03

P/E tal 57 17 11 17 18

Totalavkastning % 15 –20 –43 3 31

Utdelning per aktie (SEK) 1) 2) 2,00 1,85 2,50 2,50 2,25

1) 2005, 2006 och 2007 omräknat för omvänd split 1:5 under 2008. 
2) För 2009 och 2008 exklusive omstruktureringskostnader.
3) För 2009 enligt styrelsens förslag.

Alla aktiedata förutom Vinst per aktie efter utspädning samt 
Eget kapital per aktie, före utspädning, vid periodens utgång är 
beräknade på genomsnittligt antal utestående aktier. Tidigare 
års aktiedata har omräknats för jämförbarhet.

Aktiekurser på nAsDAQ omx stockholm
(sek) 2009 2008 2007 2006 2005

A-aktien,  
sista handelsdag 1) 65,00 59,30 76,80 138,00 137,50

A-aktien, årshögsta 
(17 april 2009) 1) 78,80 83,60 148,50 154,50 143,50

A-aktien, årslägsta 
(20 januari 2009) 1) 55,40 40,60 73,00 104,50 99,00

B-aktien, sista  
handelsdag 1) 65,90 58,80 75,90 138,25 136,50

B-aktien, årshögsta 
(17 april 2009) 1) 79,60 83,70 149,50 155,00 145,00

B-aktien, årslägsta 
(20 januari 2009) 1) 55,50 40,60 72,65 104,50 97,00

1)  2005, 2006 och 2007 omräknat för omvänd split 1:5 under 2008.

2005 2006 2007 2008 2009
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information om 
aKtieKurser 

Aktiekurser på vår huvudsakliga handelsplats  
– nAsDAQ omx stockholm
Tabellen till höger visar högsta och lägsta säljkurser för 
våra A- och B-aktier de senaste fem åren enligt vad som 
rapporterats av NASDAQ OMX Stockholm. De aktier som är 
noterade på NASDAQ OMX Stockholms officiella kurslista 
består för närvarande av aktier från 258 bolag. Handeln på 
börsen stänger normalt kl. 17:30 på bankdagar. Förutom den 
officiella handeln förekommer även handel utanför börsen 
under normala öppettider för handel, och även efter kl. 17.30. 
Handeln på börsen inbegriper normalt en högre procentuell 
andel privatkunder, medan handeln utanför börsen ofta omfattar 
större svenska institutioner, banker som gör arbitrageaffärer 
mellan den svenska marknaden och utländska marknader samt 
utländska köpare och säljare som köper aktier från eller säljer 
aktier till svenska institutioner. 

NASDAQ OMX Stockholm publicerar dagligen en officiell 
kurslista med information om volymen av genomförda 
transaktioner för varje noterad aktie tillsammans med dagens 
högsta och lägsta kurs. Den officiella kurslistan speglar 
information om kurser och volymer för handel som genomförts 
av börsmedlemmarna.

Aktiekurser på nAsDAQ – ADs
Tabellen till höger visar högsta och lägsta säljkurser för 
Ericssons ADS på NASDAQ de senaste fem åren. Noteringarna 
på NASDAQ representerar priser mellan handlare exklusive 
ställda köp- och säljpriser samt courtage, och representerar 
inte nödvändigtvis faktiska transaktioner. 

kursutveckling, nAsDAQ, 
JAnuAri–DecemBer 2009 (usD)

AktiehAnDel 2009  
(milJoner Aktier)

Aktiekurser på nAsDAQ omx stockholm och nAsDAQ
 nAsDAQ omx stockholm nAsDAQ
  sek per sek per usD per
  A-aktie B-aktie  ADs 1)

period högsta lägsta högsta lägsta högsta lägsta

högsta och lägsta aktiekurs per år

2005 2) 143,50 99,00 145,00 97,00 18,60 13,89

2006 2) 154,50 104,50 155,00 104,50 20,57 14,44

2007 2) 148,50 73,00 149,50 72,65 21,71 11,12

2008 83,60 40,60 83,70 40,60 14,00 5,49

2009 78,80 55,40 79,60 55,50 10,92 6,60

högsta och lägsta aktiekurs per kvartal

2008

Första kvartalet 79,50 51,10 78,90 50,25 12,28 8,52

Andra kvartalet 83,60 58,70 83,70 57,50 14,00 9,76

Tredje kvartalet 75,80 61,60 75,80 61,20 12,65 9,03

Fjärde kvartalet 66,60 40,60 65,90 40,60 9,15 5,49

2009

Första kvartalet 78,00 55,40 78,70 55,50 9,65 6,60

Andra kvartalet 78,80 64,10 79,60 64,00 9,92 8,10

Tredje kvartalet 78,60 65,80 79,50 66,10 10,84 9,10

Fjärde kvartalet 76,25 64,70 76,95 65,25 10,92 8,94

högsta och lägsta aktiekurs per månad

Augusti 2009 70,60 65,80 71,20 66,10 10,04 9,10

September 2009 74,30 67,10 74,70 67,50 10,84 9,29

Oktober 2009 76,25 67,00 76,95 67,30 10,92 9,73

November 2009 75,40 65,65 76,00 66,30 10,74 9,56

December 2009 68,35 64,70 68,90 65,25 9,96 8,94

Januari 2010 72,20 65,20 73,30 65,90 10,31 9,46

1) En ADS = 1 B-aktie. 
2)  2005, 2006 and 2007 omräknat för omvänd split 1:5 under 2008.

1 ADS = 1 B-aktie. 

NASDAQ  OMX Stockholm NASDAQADS, USD          NASDAQ kompositindex (CCMP)
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aKtieKapital
Under andra kvartalet emitterades och återköptes aktier som en 
del av det aktiebaserade ersättningsprogrammet för anställda, i 
enlighet med styrelsens beslut som godkändes av årsstämman. 
27 miljoner C-aktier emitterades och återköptes därefter som 
egna aktier. Aktierna omvandlades till B-aktier. Kvotvärdet 
av de återköpta aktierna var SEK 135,0 miljoner, vilket 
representerar mindre än 1 procent av det totala aktiekapitalet, 
och anskaffningskostnaden var SEK 135,1 miljoner.

Aktiekapitalet i moderbolaget uppgick den 31 december 
2009 till SEK 16 366 758 678 (16 231 758 678), fördelat 
på 3 273 351 735 (3 246 351 735) aktier. Varje aktie har 
ett kvotvärde av SEK 5,00 (SEK 5,00). Aktierna var per 
31 december 2009 fördelade på 261 755 983 (261 755 983) 
A-aktier, som vardera ger en röst, samt 3 011 595 752 
(2 984 595 752) B-aktier med en tiondels röst vardera. Den  
31 december 2009 ägde Ericsson 78 978 533 egna B-aktier. 

aKtieägare
Den 31 december 2009 var 690 726 aktieägare registrerade 
hos Euroclear Sweden AB (central värdepappersförvarare), 
varav 1 421 med adress i USA. Enligt Citibank fanns det vid 
samma tidpunkt 242 229 433 ADS (American Depositary 
Shares) utestående och 5 068 registrerade innehavare av ADS. 
Ett stort antal ADS förvaltas av banker, mäklare och förvaltare 
för kunders räkning. Vid årsskiftet 2009 fanns 240 915 sådana 
konton. 

Enligt tillgängliga uppgifter ägdes i slutet av 2009 närmare 
77 procent av Ericssons aktier av svenska och internationella 
institutioner.

Våra stora aktieägare har ingen annan rösträtt än övriga 
aktieägare, som äger samma aktieslag.

Så vitt vi känner till ägs eller kontrolleras bolaget ej direkt 
eller indirekt av något annat bolag, av någon utländsk regering 
eller av några fysiska eller juridiska personer, ensamma eller i 
förening.

fÖrÄnDring i AntAl Aktier och AktiekApitAlet 2005-2009 AntAl Aktier AktiekApitAl

2005 31 december (ingen förändring) 16 132 258 678 16 132 258 678

2006 31 december (ingen förändring) 16 132 258 678 16 132 258 678

2007 31 december (ingen förändring) 16 132 258 678 16 132 258 678

2008 2 juni, omvänd split 1:5 3 226 451 735 16 132 258 678

2008 23 juli, nyemission (C-aktier, senare omvandlade till B-aktier) 19 900 000 99 500 000

2008 31 december 3 246 351 735 16 231 758 678

2009 8 juni, nyemission (C-aktier, senare omvandlade till B-aktier) 27 000 000 135 000 000

2009 31 december 3 273 351 735 16 366 758 678

De tio stÖrstA ÄgArlÄnDernA

  31 december
procent av kapital 2009 2008

Sverige 47,9% 47,2%

USA 24,2% 25,0%

Storbritannien 7,9% 8,9%

Norge 1,9% 1,3%

Kanada 1,2% 1,1%

Japan 1,2% 1,3%

Schweiz 1,1% 1,7%

Frankrike 1,1% 1,1%

Nederländerna 0,8% 0,8%

Danmark 0,8% 0,8%

Övriga länder 11,9% 10,8%

Källa: Capital Precision, 31 december 2009.

Informationen från Capital Precision är baserad på aktieägarens hemvist, eller i de fall det 

gäller fonder, baserad på verksamhetsområde.

  Antal Antal röst- 
  A- B- rätter,
  aktier aktier procent

Ledande befattningshavare och 
styrelseledamöter (28 personer) 2 416  3 844 472 0,07

För enskilda individers innehav, se ”Bolagsstyrningsrapport”.

Tabellen ovan visar det totala antalet aktier som ägdes av ledande 

befattningshavare och styrelseledamöter den 31 december 2009.

leDAnDe BefAttningshAvAre och styrelse- 
leDAmÖter, AktieinnehAv
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vinst per Aktie efter utspÄDning 
2005–2009 (sek)

eget kApitAl per Aktie fÖre  
utspÄDning 2005–2009 (sek)

Följande tabell visar aktieinformation per den 31 december 2009 avseende våra 15 största aktieägare, i rangordning efter röstetal samt totalt antal 

röster i procent per den 31 december 2009, 2008 och 2007.

De stÖrstA ÄgArnAs AktieinnehAv per Den 31 DecemBer 2009 sAmt totAlt AntAl rÖster i procent, per Den 31 DecemBer 2009, 

2008 och 2007

      2009 2008 2007
   procent av  procent av procent av procent av procent av
  Antal totalt antal Antal totalt antal totalt antal totalt antal totalt antal
person eller organisation 1) A-aktier A-aktier B-aktier B-aktier röster röster röster

Investor AB 102 664 038 39,22 61 414 664 2,04 19,33 19,42 19,49

AB Industrivärden 76 680 600 29,29 0 0,00 13,62 13,28 13,36

Handelsbankens Pensionsstiftelse 19 800 000 7,56 0 0,00 3,52 3,00 3,01

Swedbank Robur Fonder AB 1 510 466 0,58 157 785 431 5,24 3,07 2,44 1,67

Skandia Liv AB 15 270 077 5,83 17 079 591 0,57 3,02 2,89 2,75

Pensionskassan SHB  
Försäkringsföreningen 12 672 000 4,84 0 0,00 2,25 2,26 2,27

BlackRock Advisors, Inc. 0 0,00 101 632 540 3,38 1,81 0,00 0,06

Brandes Investment Partners LP 0 0,00 55 603 761 2,54 1,36 2,08 1,73

AMF Pensionsforsakring AB 800 000 0,31 65 104 680 2,16 1,30 1,55 0,89

OppenheimerFunds, Inc. 0 0,00 72 541 045 2,41 1,29 1,31 1,57

Dodge & Cox, Inc. 0 0,00 29 149 700 1,96 1,05 0,98 0,00

Gamla Livförsäkringsbolaget SEB Trygg Liv 4 675 919 1,79 8 475 600 0,28 0,98 1,04 1,04

Handelsbanken Fonder AB 2 335 0,00 52 894 889 1,76 0,94 1,02 1,08

Norges Bank Investment Management 0 0,00 50 368 857 1,67 0,89 0,46 0,35

SEB Investment Management AB 480 909 0,18 45 030 567 1,50 0,89 0,98 0,78

Övriga 27 199 639 10,40 2 294 514 427 74,49 44,68 47,29 49,95

totalt 261 755 983 100,00 3 011 595 752 100,00 100,00 100,00 100,00 

1) Källor: Capital Precision, december 2009 och 2008. Euroclear Sweden AB, 31 december 2007.
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Telekommunikation är en viktig del i vardagslivet för i stort sett 
alla människor över hela världen. Telekom påverkar den globala 
ekonomin i hög grad och blir dessutom allt viktigare för miljön. 
Under de senaste tio åren har mobil kommunikation blivit en 
allmänt tillgänglig tjänst. Människor från alla delar av världen, 
oavsett bakgrund, har fått oanade möjligheter att skapa kontakt 
med varandra.

Mobilkommunikation används i allt högre utsträckning för 
samtal och SMS, men strävan efter att skaffa fler abonnenter 
för endast röstsamtal har börjat avta. Tillväxten fortsätter 
ändå, i form av över två miljarder nya mobilabonnemang 
under de närmaste åren, men då framför allt i form av kunder 
i tillväxtområden med sparsam användning, eller användare 
som skaffar flera abonnemang. Den här utvecklingen innebär 
en utspädning av den genomsnittliga intäkten per abonnemang, 
men detta uppvägs mer än väl av den underliggande tillväxten 
i användningstiden i minuter per användare. Den totala 
rösttrafiken i näten fortsätter alltså att öka.

Mobilt bredband håller snabbt på att bli den huvud-
sakliga drivande faktorn för tillväxt för operatörer och 
utrustningsleverantörer över hela världen. Konsumentbeteendet 
förändras i takt med att mobilt bredband blir allt vanligare, vilket 
driver på innovationsarbetet inom en mängd olika områden. 
Dessutom växer behovet av större bandbredd och högre 
överföringshastigheter. Branschfokus flyttas från att skapa 
anslutningar mellan platser och människor, till att ansluta 
enheter och applikationer.

Det finns många enheter vars användning bygger på 
mobilt bredband: inte bara mobiltelefoner och datorer, 

utan även allt fler nya typer av elektroniska enheter och 
mjukvaruapplikationer. Trådlösa anslutningar ger majoriteten 
av världens befolkning tillgång till bredband till ett överkomligt 
pris. De förbättrade möjligheterna till kommunikation mellan 
maskiner innebär också stora fördelar för en mängd olika 
branscher och användningsområden (t.ex. smarta elnät, 
transportlösningar, ekonomiska tjänster och hälsovård). 
Kapaciteten och omfattningen av dagens nät behöver dock 
utökas betydligt innan detta kan bli verklighet.

Vi har en vision om 50 miljarder uppkopplade enheter 
under det kommande decenniet, jämfört med ungefär fem 
miljarder i dag. Den underliggande nättekniken måste förbättras 
om det ska gå att skapa så många anslutningar. Vi räknar 
med att Ericsson kan dra nytta av den här utvecklingen när 
nätoperatörer och tjänsteleverantörer:

vill säkerställa en snabb övergång från gammal teknik till  >

IP-baserad teknik
möter en allt starkare efterfrågan på tjänster som stöder  >

ekonomisk, social och miljörelaterad utveckling
investerar i mobil och fast bredbandsaccess, edge routing- >

teknik för multitjänster, IMS-baserade tjänster (IP Multimedia 
Subsystems) och metrooptisk transmission och/eller 
radiotransmission 
prioriterar leverantörer som kan kombinera teknik med  >

tjänster till en lägre totalkostnad med kortare tider till 
produktlansering och mindre projektrisker
outsourcar mer av sina nätrelaterade aktiviteter och  >

verksamheter för att öka flexibiliteten och kunna fokusera 
mer på användarens upplevelse.

MARKNADSTRENDER
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Det här är områden där koncernen har goda 
marknadspositioner och vi fortsätter att göra stora 
investeringar. Ericsson fokuserar nu helt på att leverera tjänster 
till nätoperatörer och tjänsteleverantörer. Den verksamhet som 
är riktad mot enhetstillverkare och konsumenter sker i form av 
två joint ventures, ST-Ericsson och Sony Ericsson.

Ikt, och framför allt mobilteknik, inverkar positivt på 
både BnP och miljö 
Det är svårt att kvantifiera och mäta fördelarna med ett allt 
mer uppkopplat samhälle, men telekommunikation har utan 
tvekan blivit en lika nödvändig del i varje lands infrastruktur 
som el- och vattenförsörjning och transportnät. I linje med det 
vi såg redan när den vanliga telefonen lanserades finns det 
mycket tydliga bevis på att allmänt tillgängliga IKT-tjänster har 
en positiv inverkan på ett lands ekonomi. IKT-branschen står för 
ungefär 2 procent av världens koldioxidutsläpp, men dessutom 
kan användning av IKT-tjänster sänka de övriga 98 procenten 
med minst 15 procent.

Högre BNP gör det naturligtvis möjligt att införa 
mer bredband, men studier av sambandet mellan 
bredbandspenetration och ekonomisk utveckling visar att 
bredband är ännu viktigare än vad telefonen var för att skynda 
på länders ekonomiska och sociala utveckling. Nät för mobilt 
bredband och lämpliga enheter och applikationer kan göra det 
möjligt att öka bredbandspenetrationen utan mer kostsamma 
och tidskrävande utbyggnader av de fasta näten. 

mobilkommunikationsmarknaden
Mobilkommunikation är en hett eftertraktad tjänst bland 
konsumenter över hela världen. I och med introduktion av 
mobilt bredband tror vi att det finns en betydande potential 
för fortsatt tillväxt. Under 2010 bedömer Ericsson att antalet 
mobilabonnemang kommer att öka till över 5,2 miljarder, 
framför allt i form av allt fler telefonitjänster på tillväxtmarknader 

och bredbandstjänster på utvecklade marknader. 
Även om utvecklingen gick långsammare än tidigare år 

fortsatte mobilabonnemangen att öka under 2009, med över 
600 (670) miljoner nya abonnemang. Dessutom levererades 
omkring 1100 (1190) miljoner mobiltelefoner. Minskningen 
beror främst på att färre nya abonnenter tillkom och att 
befintliga abonnenter väntar längre med att byta telefon. Enligt 
rapporter från leverantörerna och Ericssons uppskattningar 
har mobilsystemmarknaden minskat med uppskattningsvis 
mer än 10 procent på grund av konjunkturnedgången och 
en vikande marknad för GSM. Vi tror dock att investeringar i 
mobilkommunikation är under press för tillfället, och att det 
kan finnas goda möjligheter till ökade investeringar så snart 
ekonomin tar fart igen.

I slutet av 2009 motsvarade de 4,6 (4,0) miljarder 
mobilabonnemangen världen över en global 
abonnemangspenetration på 64 (59) procent (även om det 
faktiska antalet mobilanvändare förmodligen är 20-25 procent 
lägre eftersom många abonnemang inte används och vissa 
användare har flera abonnemang). 3G/WCDMA uppgraderat 
med höghastighetstekniken HSPA (High Speed Packet Access) 
är nu i bruk i 303 (247) nät i 130 (110) länder. Ericsson är 
leverantör till 144 (115) av dessa nät som innefattar majoriteten 
av världens användare av mobilt bredband.

Antalet abonnenter som omfattas av kommersiella 3G/
WCDMA-nät är fortfarande mindre än hälften så många som 
de som omfattas av 2G/GSM. I slutet av 2009 fanns det 
360 (180) miljoner abonnenter på mobila bredbandstjänster 
i världen. De allra flesta av dessa 360 miljoner abonnenter 
använder mobiltelefoner, och siffran kommer att skjuta i 
höjden när enheter för mobilt internet som smartphones och 
netbooks nu blir allt mer tillgängliga för konsumenter. Denna 
ökade efterfrågan skapar stora möjligheter på marknaderna för 
nätinfrastruktur och systemintegration, där Ericsson redan är 
marknadsledande. 
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undermineras genom tvingande regler som gör det svårare för 
operatörer att bedriva fungerande verksamhet som bygger på 
användning och kapacitetsförbrukning. 

mobilt bredband skapar flaskhalsar i delar av nätet
Installationen av accessnoder som kan ge en allt 
högre överföringshastighet mellan enheter ökar 
abonnenttillströmningen vilket snabbt kan leda till flaskhalsar 
i andra delar av nätet, framför allt på backhaul-delen av 
transportnätet. 

Backhaul-kapacitet måste tillhandahållas på ett mer 
dynamiskt och effektivt sätt än vad som är möjligt med 
traditionella backhaul-lösningar. Dessutom krävs stöd för 
flera tjänster för att säkra kontinuiteten för både befintliga 
och nya tjänster. Operatörerna strävar efter att maximera 
investeringarna i den befintliga infrastrukturen och samtidigt dra 
nytta av funktionaliteten i den nya tekniken. 

Omkring två tredjedelar av den globala backhaul-
kapaciteten tillhandahålls via mikrovågsradio, men i USA och 
Kina är fiber en vanligare metod. Den dynamiska utvecklingen 
när det gäller bredband för multitjänster kommer att kräva att 
nättekniken förändras – en övergång från TDM/STM/ATM-
strukturer till IP/Ethernet. Ericsson är redan marknadsledande 
inom mikrovågsradiosystem, och tack vare förvärvet av bolagen 
Marconi och Redback är bolaget väl positionerat även inom 
optiska överföringssystem och IP/Ethernet-produkter.

Fokus på konvergens och nätomvandling
Genom att fokusera mer på smartare nät och pakettjänster 
har operatörerna påbörjat övergången till helt IP-baserade 
bredbandsnät. Utbyggnaden av bredbandsaccess, routing 
och transmission i kombination med nästa generations 
system för nya typer av tjänster och intäktshantering gör att 
operatörerna kan erbjuda ett bredare spektrum av tjänster till 
nyckelkundsegment. Varje segment (företag, konsumenter och 

Fast och mobilt bredband driver marknaden 
Antalet abonnemang på fast och mobilt bredband förväntas 
femdubblas mellan 2009 och 2015 till omkring 4 miljarder, 
varav de allra flesta kommer att vara abonnemang på mobilt 
bredband. Fastnätsoperatörernas (inklusive kabeloperatörer) 
intäkter från internet via bredband förväntas växa från omkring 
25 till omkring 30 procent av deras totala intäkter under de 
kommande fem åren. Även intäkter från datatjänster, som för 
närvarande utgör omkring 25 procent av mobiloperatörernas 
intäkter, förväntas under de närmaste fem åren svara för en allt 
större andel av de samlade mobilintäkterna. 

Dessa prognoser baseras på antagandet att kostnaderna 
för mobila datatjänster kommer att ligga nära abonnenternas 
förväntningar, dvs att priset för datatjänster måste vara lägre 
än för rösttelefoni med tanke på hur mycket bandbredd 
som utnyttjas. Operatörerna kommer därför att behöva 
införa kostnadseffektiva lösningar för att tillhandahålla ökad 
nätkapacitet där intäkterna baseras på tjänsternas värde i 
stället för på hur mycket kapacitet som används. Detta är 
drivkraften bakom en ny generation nät som erbjuder fast och 
mobil konvergens och utnyttjar IP-teknik för en billigare, men 
mer högpresterande bredbandstjänst.

Operatörernas vilja att investera i modernisering av sina nät 
kan dock hämmas av statliga bestämmelser som begränsar 
lönsamheten i investeringen. Syftet med t ex policies om fri 
access är att göra det lättare för nya aktörer att ta sig in på 
bredbandsmarknaden genom att tvinga befintliga operatörer 
att ge andra access till sina nät enligt en reglerad taxa. Den 
grundläggande tanken är att ju hårdare konkurrensen blir 
på bredbandsmarknaden för konsumenter, desto bättre 
och billigare tjänster kan erbjudas till fler konsumenter. En 
alternativ åtgärd är att undvika sådana tvingande åtgärder mot 
operatörer, eftersom detta kan hämma viljan att investera.

Den stora utmaningen är att konstruera regelverk och praxis 
som främjar den allmänna tillgången, utan att konkurrensen 
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tjänster, varav endast 25 (20) miljoner för närvarande har IPTV. 
Denna siffra förväntas öka till över 130 miljoner hushåll fram till 
slutet av 2015. Under samma period förväntas DSL-baserad 
bredbandsaccess öka från ca 300 miljoner till 400 miljoner 
hushåll, medan kabel-TV-baserad bredbandsaccess förväntas 
öka från 90 miljoner till över 100 miljoner hushåll. FTTx-baserad 
bredbandsaccess kommer enligt prognoserna att öka från 35 
miljoner hushåll till ungefär 100 miljoner hushåll. Efter förvärven 
av Tandberg Television och Entrisphere fortsätter bolaget att 
satsa på att uppnå en ledande ställning inom IPTV- och FTTx-
baserad bredbandsaccess.

mobilitet förändrar internet
Idag använder bara 40 procent av mobilabonnenterna internet. 
Den ökande användningen av höghastighetsapplikationer i 
den fasta miljön stimulerar emellertid en liknande utveckling på 
mobilsidan. När människor har vant sig vid att kunna använda 
bandbreddsintensiva applikationer hemma eller på arbetet 
brukar de vilja ha möjlighet att göra det överallt. 

Enheter för mobilt internet med multimediefunktioner och 
mobilt bredband till överkomliga priser kommer att driva på 
förändrat användande. Användarna kommer att kunna skapa 
och hitta innehåll som intresserar dem och på ett ögonblick 
utbyta tankar och information med vänner och arbetskamrater. 
Vi räknar med att enheter för mobilt internet kommer att öka 
konsumenternas efterfrågan på trådlös internetaccess. Detta 
kommer framför allt att påverka tillväxtmarknaderna där PC-
penetrationen bland hushållen inte är högre än ca 10 procent, 
jämfört med 60 procent på utvecklade marknader. Detta är 
särskilt viktigt med tanke på att det finns mer än tre gånger 
så många hushåll på tillväxtmarknaderna som det finns på de 
utvecklade marknaderna. 

Bolaget har bildat en produktenhet som ska tillhandahålla 
mobil bredbandsuppkoppling för bärbara datorer och andra 
enheter för mobilt internet. Tre av världens största tillverkare av 

grossister) kräver en mångfacetterad mix av fasta, mobila och 
konvergerade tjänster.

Ericsson har utvecklat en nätarkitektur som uppfyller 
såväl konsumenternas önskemål som operatörernas krav 
om konvergerade tjänster, och som omfattar enheternas 
ekosystemen, fast och mobil bredbandsaccess, transmission, 
kontroll, applikationer, revenue management samt tjänste- och 
verksamhetshantering. Alla komponenter har integrerats för en 
högpresterande och skalbar helhetslösning. 

Ericssons heltäckande bredbandslösning är resultatet 
av intern utveckling av t.ex. mobilt bredband och IMS, 
kompletterat med förvärven av IP-routingprodukter (Redback), 
optisk transmission (Marconi), fiberaccessystem (Entrisphere) 
och IPTV (Tandberg). Dessutom har bolaget utvecklat en 
omfattande nätomvandlingstjänst som innefattar professionella 
tjänster som konsulttjänster och systemintegration.

Internet förändrar tV
TV-branschen har en enkel vision: att låta dig se vad du vill, 
när du vill och var du vill, och att hjälpa dig att upptäcka nya 
program och att utbyta favoritprogram och kommentarer med 
andra. Vi menar att det bästa sättet att uppnå detta är att 
använda internetteknik med telekomprestanda. 

Konsumenterna använder redan internet för att hitta nya 
sätt att få tillgång till TV-program, och interaktiva beställ-
TV-funktioner är ett grundkrav. Trots denna trend tror vi 
inte att operatörerna kommer att bli marginaliserade som 
”transportörer av databitar”. Effektiv ”transport av databitar” 
kommer att behövas, men för att särskilja sina tjänster kommer 
operatörerna att behöva utnyttja möjligheterna att utveckla sina 
nät. Det är här IMS kommer in i bilden, för att ge tillförlitlighet 
och möjlighet att kombinera tjänster, vilket krävs för att skapa 
en portfölj med applikationer som är tydligt differentierade från 
konkurrenternas. 

I dag har omkring 1,2 miljarder (850 miljoner) hushåll TV-

aBOnnemanG För Fast BredBand Per teknIk Fast datatraFIk – den sIsta kILOmetern tILL anVÄndaren
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nätdrift. På längre sikt kommer de flesta kostnadsbesparingarna 
att vara en följd av samägda anläggningar och samägd 
egendom, eftersom utrustningen måste dimensioneras efter 
den totala trafiken i de sammanslagna näten.

Ericsson är väl positionerat att dra nytta av konsolideringen 
bland operatörer med en rad lösningar för samägda nät, 
lång erfarenhet av outsourcad nätdrift, konsulttjänster och 
systemintegration samt en stark närvaro hos konsoliderande 
företag.

möjligheter inom Professional services
Outsourcing av nätdrift är en annan form av konsolidering. Det 
innebär att operatörerna kan dra nytta av den större skala och 
effektivitet som Ericsson kan erbjuda genom managed services. 
Ericsson är väl positionerat för att dra nytta av trenden 
med konsolidering bland operatörer tack vare en rad 
professionella tjänster och lång erfarenhet av outsourcad 
nätdrift.

Efterfrågan på professionella tjänster (dvs managed 
services, konsulttjänster samt tjänster för systemintegration, 
nätoptimering och nätmodernisering) växer snabbt. Efterfrågan 
på professionella tjänster växer tack vare operatörernas strävan 
att optimera sina investeringar, minska onödiga kostnader och 
leverera en konkurrenskraftig upplevelse till slutanvändarna. 

Den potentiella marknaden för managed services är 
större än marknaden för nätutrustning och relaterade 
installationstjänster. En mogen operatör beräknas normalt 
använda omkring 5–6 procent av intäkterna till nätutrustning 
och omkring 10–12 procent till själva nätdriften. 

Mer än två tredjedelar av nätdriftskostnaderna hanteras 
i dag internt av operatörerna, men det blir allt vanligare att 
nätdriften outsourcas eftersom operatörerna inser vilka 
konkurrensfördelar och kostnadsbesparingar som kan uppnås. 
Marknaden för managed services förväntas därför kunna 
innebära goda tillväxtmöjligheter.

notebook-enheter använder redan Ericssons inbyggda moduler. 
Dessutom har bland annat Intel ingått ett avtal om att använda 
Ericssons teknik för mobilt bredband. 

konsolidering bland operatörer och samägda nät
Konsolideringen bland operatörer fortsätter i alla regioner över 
hela världen. I Nord- och Sydamerika har konsolideringen 
medfört att antalet operatörer har minskat betydligt. I Europa 
fortsätter samgåenden och andra typer av samarbeten, t ex 
samägda nät och outsourcing av nätdrift. I andra regioner 
har operatörskonsolideringen lett till uppkomsten av snabbt 
växande panregionala operatörer, särskilt på marknaderna i 
Central- och Östeuropa, Mellanöstern och Afrika. Operatörer 
i Västeuropa fortsätter också att investera i operatörer på 
tillväxtmarknader som Brasilien och Indien. Försök har gjorts 
att upprätta samarbete mellan vissa indiska och afrikanska 
operatörer, dock hittills utan nämnvärda resultat. 

Trots den ökade konsolideringen bland operatörer har 
antalet mobiloperatörer inom många regioner faktiskt ökat 
de senaste åren, med undantag för Nord- och Sydamerika. 
Införandet av mobilnummerportabilitet på många marknader 
har gjort det enklare att byta tjänst, vilket har lett till mycket 
hård konkurrens och krympande marknadsandelar för de 
två största aktörerna på varje marknad. Mobiloperatörernas 
marginaler pressas följaktligen av det hårdare klimat som gör 
att det krävs lägre kostnader för att kunna konkurrera.

Samägda nät gör att operatörerna kan göra stora 
besparingar när det gäller investeringar och driftkostnader. 
Samägda nät bör dock inte få någon större inverkan 
på leverantörerna av mobilutrustning i slutänden. I viss 
utsträckning kan kortsiktiga störningar av investeringsplanerna 
eller omförhandlingar av kontrakt med företagen som delar 
nät sannolikt uppvägas av snabbare utbyggnad för full 
täckning, kortare tid till expansionsfasen och ökad försäljning 
av professionella tjänster, framför allt inom nätintegration och 
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minska abonnemangstillväxten eller mobiltelefonanvändningen. 
Ett stigande inflationstryck och ett hårdare ekonomiskt läge 
på dessa marknader har lett till att konsumenterna i större 
utsträckning köper reparerade eller telefoner utan licens. 
Tillverkarna av dessa olagliga telefoner har låga kostnader 
eftersom de inte betalar för licenser, säkerhetstestar sina 
produkter eller erbjuder garantier eller support. I en del länder, t 
ex Indien, ökar oron för hur den personliga säkerheten och den 
nationella säkerheten påverkas av telefoner utan licens, men på 
de flesta andra utvecklingsmarknader kontrolleras efterlevnaden 
av lagar och regler i betydligt mindre utsträckning. 

Sony Ericsson har anpassat produktportföljen och det 
mervärde som erbjuds för att kunna uppnå en större andel på 
marknaden för utbytestelefoner. 

effekter av den makroekonomiska avmattningen
Konjunkturnedgången är förstås ingen trend, men den har ändå 
påverkat Ericssons affärsutveckling inom Networks. Genom 
vår förbättrade verksamhetseffektivitet, vår marknadsledande 
ställning, vår storlek och vår starka balansräkning har bolaget 
goda förutsättningar att möta fortsatt tuffa marknadsvillkor.

Den makroekonomiska utvecklingen styrs av externa 
faktorer som ligger utanför bolagets kontroll och inflytande. 
Bolaget styr emellertid sin kostnadsstruktur och gör 
anpassningar till det hårdnande marknadsklimatet, inklusive 
effekterna av den globala recessionen.

Allt eftersom näten utvecklas, växer och blir mer 
mångfacetterade ökar även komplexiteten, och så också 
antalet supportsystem. Detta skapar många affärsmöjligheter 
för företag som kan hjälpa operatörer att effektivisera såväl 
nät som nätdrift. Ett sätt att effektivisera är att minska 
antalet supportsystem. Ett annat effektiviseringsområde 
är outsourcing av en del av verksamheten. Operatörerna 
kan t ex också efterfråga olika konsulttjänster för att öka 
effektiviteten i sin egen verksamhet. Ett tydligt tecken på 
den här effektiviseringstrenden är den ökande efterfrågan på 
konsult- och systemintegrationstjänster för t ex intäktssäkring, 
effektivisering av supportsystem och tjänstesäkring.

Lägre utbytestakt påverkar försäljningen av 
mobiltelefoner 
Allt färre abonnenter tillkommer och därmed har 
utbytestakten för mobiltelefoner blivit den viktigaste drivande 
marknadsfaktorn. I dag motsvarar den omkring två tredjedelar 
av leveranserna och en ännu större andel av försäljningen. 

Mobiltelefoner brukar bytas ut i samband med att 
kontrakt förnyas. På mogna marknader är det operatörerna 
som driver på detta genom att erbjuda kraftigt rabatterade 
telefoner (ibland helt utan kostnad) i utbyte mot fleråriga 
abonnemangsåtaganden. Nu inför många operatörer program 
som enbart omfattar SIM-kort för att minska subventionerna 
av för abonnemang med lägre värde och i stället prioritera 
subventionering av smartphones och enheter för mobilt internet 
som medför abonnemang med betydligt högre värde. Därmed 
minskar efterfrågan på utbytestelefoner, framför allt i lägre 
prisklasser och i mellanprisklassen, eftersom konsumenterna 
väntar med att uppgradera sina mobiltelefoner.

På tillväxtmarknaderna subventionerar operatörerna normalt 
multi-SIM-kort i stället för mobiltelefoner. Detta har främjat 
marknaden för mycket billiga mobiltelefoner i stället för att 
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Bolagets historia  
och utveckling

innovationer för effektivare människor, företag och 
samhälle
Vår historia går tillbaka till år 1876, då Alexander Graham Bell 
sökte patent på telefonen i USA. Samma år öppnade Lars 
Magnus Ericsson en liten verkstad i Stockholm för att reparera 
telegrafapparater och sälja sin egen telefoniutrustning. 

I dag är Ericsson en ledande leverantör av 
kommunikationsutrustning, professionella tjänster 
och multimedialösningar. Våra kunder är mobil- och 
fastnätsoperatörer över hela världen. Vår utrustning används i 
mer än 1 000 nät i över 175 länder, och över 40 procent av all 
mobiltrafik går via Ericsson-utrustning. 

Vi gör stora investeringar inom forskning och utveckling 
(FoU) och verkar för standardisering och öppna system. Vi 
har en lång tradition när det gäller innovation och att vara 
först med framtidens telekommunikationsteknik. Vidare har vi 
en av branschens mest omfattande portföljer av immateriella 
rättigheter med omkring 25 000 patent.

Ericssons vision är att vara den drivande kraften i en 
kommunikationsintensiv värld – en värld där alla människor 
kan använda tal, text, bilder och filmer för att utbyta idéer och 
inhämta information när och var som helst. Inom några år 
förutser vi att kommunikation inte bara länkar samman platser 
och personer, utan även alla slags apparater som kan dra nytta 
av en nätanslutning. Det är vår fasta övertygelse att allmän 

tillgång till telekommunikationstjänster till överkomliga priser är 
en förutsättning för social och ekonomisk utveckling, och att 
IKT-branschen har en avgörande roll för att skapa ett hållbart, 
välmående samhälle och överbrygga den digitala klyftan i 
världen.

Vår strategi för att förverkliga vår vision och uppnå våra mål 
är att

ta täten i branschen med en ledande portfölj inom mobilnät  >
och konvergerade nät
expandera vår serviceverksamhet genom att erbjuda  >
förstklassiga tjänster och nätutveckling
utöka vår multimediaverksamhet genom ledande  >
applikationer och affärssupportlösningar.
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allmänna fakta  
om Bolaget
moderbolagets juridiska namn: Telefonaktiebolaget LM 
Ericsson (publ)
organisationsnummer: 556016-0680 
moderbolagets juridiska form:  Ett svenskt aktiebolag 
organiserat i enlighet med den svenska aktiebolagslagen. Ord 
som ”Ericsson”, ”koncernen”, ”bolaget” och liknande uttryck 
refererar alla till Telefonaktiebolaget LM Ericsson och dess 
dotterbolag.
registreringsland: Sverige. 
registreringsdatum: Bolaget bildades den 18 augusti 1918 
genom sammanslagning av AB LM Ericsson & Co. och 

Stockholms Allmänna Telefon AB. 
säte: Vår officiella adress är Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 
164 83 Stockholm. Vårt huvudkontor finns på Torshamnsgatan 
23, Kista. 
telefonnummer: +46 10 719 0000 
Webbplats: www.ericsson.com
agent i Usa: Ericsson Inc., Vice President, Legal Affairs, 6300 
Legacy Drive, Plano, Texas 75024. Vårt telefonnummer i USA:
+1 972 583 0000.
aktier: Ericssons A- och B-aktier är noterade på NASDAQ OMX 
Stockholm.
I USA är våra ADS (American Depositary Shares), som var och 
en motsvarar en B-aktie, noterade på NASDAQ (New York).
moderbolagets verksamhet: Telefonaktiebolaget LM Ericssons 
verksamhet utgörs huvudsakligen av koncernledning, 

Ett framgångsrikt genomförande av strategin bygger på (1) nära 
kundrelationer, (2) ledarskap inom teknik och tjänster och (3) att 
uppnå operational excellence i allt vi gör.

nära kundrelationer
Starka, långsiktiga relationer med våra kunder utgör grunden för 
vår verksamhet. På de flesta av våra marknader har vi haft en 
närvaro i mer än 100 år. Vi arbetar nära operatörerna för att lära 
känna deras verksamhet, deras mål och deras tekniska behov. 

Vi är en stor leverantör till de flesta av världens ledande 
mobiloperatörer och till många ledande fastnätsoperatörer. Vi 
tror att vår förmåga att erbjuda de bästa helhetslösningarna 
och tjänsterna ger oss goda möjligheter att hjälpa operatörer 
med nätutveckling och drift. Med våra betydande skalfördelar, 
skräddarsydda helhetslösningar och lokala närvaro gör vi det 
möjligt för kunderna att snabbt komma ut på marknaden och 
hålla en konkurrenskraftig kostnadsnivå. Vi är en pålitlig partner 
som hjälper dem att uppnå sina affärsmål.

Ericsson har 82 500 medarbetare över hela världen 
och är alltid nära kunderna. De lokala verksamheterna får 
stark teknisk, kommersiell och administrativ support från 
specialistfunktioner inom FoU, produktion och logistik, 
nätdriftscentra och koncernfunktioner.

ledarskap inom teknik och tjänster
Innovation är ett viktigt inslag i vår företagskultur, som 
är helt avgörande för att vi ska kunna upprätthålla vår 
konkurrensförmåga och nå våra mål. Vi har en lång tradition när 
det gäller att ta fram innovativ kommunikationsteknik. Genom 
att i ett tidigt skede delta i utvecklingen av nya standarder 
är vi ofta först på marknaden med nya lösningar – en klar 
konkurrensfördel.

Ericsson är marknadsledande inom GSM, WCDMA/HSPA, 
LTE, paketdatanät, mikrovågstransmission, applikationer för 
revenue management och managed services. Vi växer inom fast 

access, metro Ethernet-lösningar och optisk transmission, och 
vi tillhandahåller multimedialösningar och förmedlingstjänster 
för både mobil- och fastnätsoperatörer och TV-företag. 
Nyligen förvärvade vi Nortels CDMA- och LTE-verksamheter i 
Nordamerika.

Vårt ambitiösa FoU-program omfattar omkring 18 300 
(19 800) medarbetare i 17 (17) länder över hela världen. 
Under 2009 satsade vi SEK 27 miljarder (exklusive 
omstruktureringskostnader på SEK 6 miljarter) eller 13 procent 
av omsättningen på forskning och utveckling. Våra största 
FoU-investeringar gäller produktutveckling inom framför allt 
nätinfrastruktur. Vi har fortsatt att investera i strategiskt viktiga 
områden som bredbandsaccess, konvergerade kärnnät, IP-
teknik och multimedia. Vår förmåga att ta fram innovationer i 
världsklass förstärks genom samarbeten med olika partners, 
bland andra kunder, universitet och forskningsinstitut.

Tack vare vårt mångåriga arbete med att utveckla ny 
teknik har vi byggt upp en betydande portfölj av immateriella 
rättigheter.  Per den 31 december 2009 hade vi omkring 25 000 
(24 000) patent över hela världen, däribland standardtäckande 
patent för GSM, GPRS, EDGE, WCDMA, HSPA, MBMS, TD-
SCDMA, cdma2000, WiMax och LTE. Vi har också viktiga 
patent inom många andra områden, t ex IMS, IP-telefoni, ATM, 
Messaging, WAP, Bluetooth, SDH/SONET, WDM och Carrier 
Ethernet.

Våra immateriella rättigheter är värdefulla affärstillgångar 
och vi licensierar ut dessa rättigheter till många andra företag, 
bland annat leverantörer av infrastrukturutrustning, inbäddade 
moduler, mobiltelefoner och utvecklare av mobiltjänster. I 
gengäld betalar dessa företag royalties eller ger oss tillgång till 
delar av sina immateriella rättigheter. Vi anser att vi har tillgång 
till alla de patent som är nödvändiga för vår verksamhet, eller 
delar av vår verksamhet.

Mer information finns även i kapitlet Riskfaktorer, under 
”Marknads-, teknik- och affärsrisker”. 
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stödsystem och arbetsmetoder. Vårt mål – att hjälpa 
människor, företag och samhälle att bli mer effektiva – kräver 
god förändringsförmåga och effektiva processer för att vi ska 
kunna leverera innovativa lösningar av hög kvalitet med låga 
ägandekostnader. 

 Ericssons företagskultur, med dess fokus på innovation, 
konkurrensförmåga och kontinuerlig kompetensutveckling för 
våra medarbetare, är avgörande för vår framgång. Ericsson 
Academy är ett av våra sätt att uppnå detta. Det är ett nytt, 
innovativt forum för utbildning och utbyte av idéer och 
kunskap för våra medarbetare, och under 2010 blir det även 
tillgängligt för våra kunder. Vi tror att detta initiativ kan vässa 
våra medarbetares kompetens, leda till bättre resultat för våra 
kunder och ge oss konkurrensfördelar på nya affärs- och 
teknikområden.

I vår strävan efter att öka flexibiliteten och effektiviteten och 
sänka kostnaderna har vi valt att samarbeta med flera starka 
aktörer inom outsourcad tillverkning, IT-tjänster och vissa 
områden inom FoU och tjänster. Några exempel är: Flextronics, 
HP, IBM och Tieto.

operational excellence i allt vi gör
Ericsson fokuserar främst på infrastrukturlösningar och tjänster 
för telekomoperatörer. Denna fokusering gör att vi kan ha en 
funktionell organisation och därmed dra nytta av vår storlek, 
vilket ger oss konkurrensfördelar. Koncernen är organiserad 
i omkring 200 bolag enligt en gemensam funktionsbaserad 
struktur med standardiserade processer. 
Huvudfunktionerna är:

Koncernfunktioner samordnar koncernens strategier,  >
verksamhet och resursfördelning samt utformar direktiv, 
processer och organisation för en effektiv styrning av 
koncernen. Vidare ansvarar koncernfunktionerna för 
supportenheter som Ericsson Research, IT och andra 
gemensamma servicecentra. 

De huvudsakliga operativa funktionerna/processerna är: 
Affärsenheter:

produktledning >
utveckling av produkter, tjänster och lösningar >
inköp och produktion, logistik, leverans av produkter >
försäljning av reservdelar och reparation. >

Marknadsenheter:
marknadsföring och försäljning >
serviceleverans >
kundsupport. >

Operational excellence är en viktig konkurrensfördel, och 
Ericsson fokuserar på tre områden:

Snabbhet – att snabbare få ut produkter och tjänster på  >
marknaden, minska rörelsekapitalet, öka flexibiliteten och 
snabbt möta olika kundkrav
Skalfördelar – att dra nytta av vår marknadsledande position  >
för att kunna utveckla branschledande lösningar
Kompetens – att arbeta enligt standardiserade processer,  >
med välutbildade medarbetare och partners

Vi undersöker ständigt hur vi kan förbättra processer, 

holdingbolagsfunktioner och internbankverksamhet. Detta 
inkluderar även aktiviteter som utförs på kommissionsbasis av 
Ericsson Credit AB inom kundkredithantering.
Dotterbolag och intresseföretag: En förteckning över våra 
större dotterbolag finns i Noter till moderbolagets bokslut – 
not P9, ”Aktier och andelar”. Utöver våra joint ventures Sony 
Ericsson och ST-Ericsson är vi engagerade i ett antal andra 
mindre joint ventures, samarbeten och riskkapitalaktiviteter. Mer 
information om risker förenade med joint ventures, strategiska 
allianser och tredjepartsavtal finns i kapitlet Riskfaktorer, under 
”Marknads-, teknik- och affärsrisker”.
Publicerade dokument: Årsredovisningar och annan 
information (normalt endast på svenska) för vissa inhemska 
juridiska personer lämnas till Bolagsverket i enlighet med 
svenska regler och förordningar. 

Dessa handlingar kan även beställas via Bolagsverkets 
webbplats (www.bolagsverket.se). Observera att det inte är 
säkert att informationen i handlingarna ger någon indikation om 
våra publicerade resultat för koncernen i alla avseenden. Utöver 
information om Moderbolaget innehåller våra rapporter enbart 
konsoliderade siffror för hela koncernen.
rapportering i Usa: Årsredovisningar och annan information 
rapporteras till den amerikanska finansinspektionen, the 
Securities and Exchange Commission (SEC), i enlighet med 
regler och förordningar för utländska privata emittenter. 
Handlingarna finns även tillgängliga i elektronisk form på SEC:s 
webbplats, www.sec.gov/edgar/searchedgar/webusers.htm, 
där de lagras i databasen EDGAR.
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operatörer inom fast eller mobil telekommunikation.
För vissa produkter och lösningar används andra kanaler:

TV-lösningar säljs via andra utrustningsleverantörer och  >
återförsäljare samt direkt från affärsenheten Multimedia till 
kabel-TV-operatörer.
Moduler för mobilt bredband säljs direkt från affärsenheten  >
Networks till PC-/netbook-tillverkare.
Nyförvärvade företag fortsätter vanligtvis att använda vissa  >
marknadskanaler under en övergångsperiod. Exempelvis har 
LHS behållit sina marknadskanaler för fakturerings-lösningar 
tills dess företaget har blivit helägt och har integrerats.
En centraliserad enhet för immateriella rättigheter hanterar  >
försäljning av licenser till utrustningsleverantörer och andra 
som vill använda vår patenterade teknik.
Våra två joint ventures är våra kanaler till marknaderna för  >
mobiltelefoner, plattformar och halvledare för mobiltelefoner.

Vår försäljning till nätoperatörer sker vanligtvis inom ramen för 
fleråriga avtal efter en inledande anbudstävling med system- 
och leverantörsval.

Under ramavtalets löptid avropas utrustning, mjukvara, 
tjänster och reservdelar enligt prislistorna. På en mycket 
selektiv basis erbjuder vi i vissa fall kundfinansiering. 
Kundfinansiering tillhandahålls annars i allmänhet av tredje part, 
ofta med garantier från Svensk Exportkredit. Olika typer av 
tjänster som utbildning eller konsulttjänster beställs ofta separat 
efter behov. Managed services-kontrakt är vanligtvis också 
fleråriga och förhandlas separat, eftersom de kräver omfattande 
arbete med att fastställa uppdragets omfattning och planera 
överföring av personal och verksamhet.

Vi har infört ett strikt program i hela organisationen för att 
säkerställa att vi efterlever gällande utländska och inhemska 
lagar och regler, handelsembargon och sanktioner. Vår 
affärsverksamhet ska inte på något sätt uppfattas som stöd för 
någon speciell politisk agenda eller regim.

vår marknad
Ericsson har utvecklats i takt med förändringarna i branschen:

från utrustningsdriven till tjänstedriven verksamhet. Nästan  >
40 procent av nettoomsättningen och närmare 50 procent av 
medarbetarna hör nu till tjänsteområdet.
från utrustning till mjukvara. Allt mer av funktionaliteten i  >
våra lösningar bygger nu på mjukvara.
från röstkommunikation via smalband till helt IP-baserat  >
bredband. Fokus ligger främst på konvergerade nät och 
tjänster.

Kunder
Vi levererar utrustning, integrerade lösningar, 
multimediaapplikationer och tjänster till nästan alla större 
operatörer i världen. Merparten av vår försäljning utgörs av 
stora fleråriga avtal med ett begränsat antal viktiga kunder. Av 
en kundbas på mer än 425 nätoperatörer svarar de tio största 
kunderna för 42 (42) procent av vår nettoförsäljning, och de 20 
största kunderna svarar för 57 (61) procent. Vår största kund 
svarade för ungefär 5 (6) procent av försäljningen 2009. Mer 
information finns i kapitlet Riskfaktorer, under ”Marknads-, 
teknik- och affärsrisker”.

Våra kunder har olika behov och krav när de anlitar oss: 
Utveckling av strategier och affärsmodeller i en allt mer  >
komplex omgivning.
Utökning och utveckling av nät, som svar på det ökande  >
antalet abonnenter, den växande trafiken och ny teknik.
Support, utbildning och reservdelar. >
Effektivisering av verksamheten för att åstadkomma  >
konkurrenskraftiga rörelsekostnader. 

Våra egna marknadsenheter är vår viktigaste försäljningskanal. 
Där utförs det mesta av försäljningen till de kunder som är 

Bredband överallt – samhällets 
   nya motorvägar

Internet blir mobilt

Kommunikation för alla;
överbryggar det digitala gapet

 Bredband från implementation
till allmän användning

Hållbarhet i fokus för IKT

tElEKom blir allt ViKtigarE i samHÄllEt (2009–2050)

Media/innehåll

Devices

Internet Telekom

Apparater

EN KOMMUNIKATIONS-
INTENSIV VÄRLD

KonVErgEranDE bransCHEr
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I takt med att detta segment växer tror vi att nya 
konkurrenter kommer att träda fram, till exempel som en följd 
av nätdelning eller att nätoperatörer expanderar sin verksamhet.

Segmentet Multimedia är utsatt för betydande konkurrens. 
Eftersom marknaden är splittrad är konkurrenterna också 
mycket skiftande, beroende på vilken produkt eller tjänst det är 
fråga om. Bland konkurrenterna finns många av de traditionella 
leverantörerna av kommunikationsutrustning och IT liksom 
företag från andra branscher, t ex Acision, Amdocs, Comverse, 
Harmonic, Oracle och Thomson. 

Sony Ericssons huvudkonkurrenter på mobiltelefon-
marknaden är bland andra Nokia, Motorola, Samsung, LG, 
NEC och Sharp, samt företag som Apple, HTC och RIM när 
det gäller smartphones. Vi tror att vårt joint venture med SONY 
Corporation ger oss en klar konkurrensfördel genom att vi kan 
kombinera vår expertis inom telekommunikation med deras 
kompetens inom media, innehåll och konsumentprodukter.  

Vi konkurrerar också på marknaden för plattformar och 
halvledare för mobiltelefoner genom vårt joint venture ST-
Ericsson. Den största konkurrenten på den här marknaden är 
Qualcomm. Denna marknad blir allt mer komplex eftersom 
allt fler nya plattformar för mobiltelefoner och andra enheter 
lanseras, t ex Android från Google, Windows från Microsoft och 
Bada från Samsung.

Mer information om konkurrensrisker finns även i kapitlet 
Riskfaktorer, under ”Marknads-, teknik- och affärsrisker”.

Säsongsvariationer
Försäljning, resultat och kassaflöde från rörelsen per kvartal 
är säsongsbetingade och normalt lägst i första kvartalet och 
högst i fjärde kvartalet. Detta beror främst på att operatörernas 
inköpsmönster varierar över året. Tabellen nedan visar den 
genomsnittliga säsongvariationen per kvartal i försäljningen 
under femårsperioden 2005–2009.

gEnomsnittlig sÄsongVariation DE sEnastE 5 ÅrEn
  första  andra tredje fjärde
  kvartalet kvartalet kvartalet kvartalet

Sekventiell förändring –20% 13% –6% 29%

Procent av årlig omsättning 22% 25% 23% 30%

Konkurrenter
De främsta konkurrenterna för segmentet Networks är 
andra stora och sedan länge etablerade leverantörer av 
kommunikationsutrustning. Våra huvudkonkurrenter är bland 
andra Alcatel/Lucent, Huawei, Nokia/Siemens, Cisco, ZTE och 
Juniper. Vi konkurrerar också med många lokala och regionala 
företag som tillverkar och levererar kommunikationsutrustning 
och tjänster. 

Vi tror att några av de viktigaste konkurrensfaktorerna inom 
branschen är befintliga kundrelationer, förstklassiga prestanda 
i levererade nät och abonnentupplevelser, teknisk innovation, 
produktdesign och -kostnader, möjligheten att skala upp/
uppgradera/migrera befintliga nätinvesteringar samt kompetens 
inom systemintegration. 

Konkurrenterna inom segmentet Professional Services 
är bland andra många av de leverantörer som nämnts ovan, 
men också stora företag från andra branscher, t ex Accenture, 
HP/EDS, IBM och flera offshore-företag i Indien, t ex Tata 
Consultancy Services och Tech Mahindra, samt ett stort antal 
mindre, specialiserade företag som är verksamma på lokal eller 
regional nivå. 

Allt som kan ha nytta av att vara uppkopplat 

kommer att vara uppkopplat.
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mobil och fast access
Ericsson levererar marknadsledande accesslösningar för 
nätoperatörer som ger säkra, effektiva och kostnadseffektiva 
mobiltelefonnät. Ericsson har också en konkurrenskraftig 
produktportfölj för fast access. Vår expertis inom GSM, 
WCDMA/HSPA och LTE-teknik – och nu även CDMA – gör att 
vi, oavsett vilken standard som används i det befintliga nätet, 
kan erbjuda skräddarsydda lösningar med bästa prestanda och 
upplevelse för användaren. 

Vi tillhandahåller lösningar för fast access som baseras 
på både fiber och koppar, t ex GPON och DSL. Under 2009 
valde amerikanska AT&T Ericsson som en domänleverantör av 
lösningar för fast access. 

iP-kärnnät (switching, routing och kontroll) 
Våra kärnnätslösningar omfattar branschledande produkter 
inom softswitch, IP-infrastruktur för EDGE- och core-routing 
(Ericsson SmartEdge), IMS (IP-based Multimedia Subsystem) 
och gateways. GSM och WCDMA/HSPA delar ett gemensamt 
kärnnät, vilket innebär att operatörernas tidigare investeringar 
kan bevaras vid migrering från talinriktade nät till multimedianät. 
Våra växlingsprodukter har branschledande skalbarhet och 
kapacitet. 

transmission/backhaul
Vårt mikrovågsradiosystem MINI-LINK är en av världens mest 
använda lösningar för backhaul av mobiltrafik. Transmissionnät 
(t ex MINI-LINK och optikbaserade metro-nät) är viktiga delar i 
våra helhetslösningar.

network management
Ericsson erbjuder en portfölj med network management-
verktyg som stöd för viktiga delar av operatörernas hantering 
av befintliga nät och för introduktion av ny nätarkitektur, 
ny teknik och nya tjänster som t ex konfiguration, 

segmentöversikt
operativa segment
Ericsson är en leverantör av lösningar och tjänster till 
telekomoperatörer inom fasta nät och mobilnät. Dessutom 
erbjuder vi TV-lösningar och managed services för TV-företag 
och moduler för mobil access för netbook-tillverkare. Genom 
våra två joint ventures vänder vi oss också till marknaderna 
för mobiltelefoner och plattformar och halvledare för 
mobiltelefoner.

Vi har fastställt inom vilka segment vi ska bedriva 
verksamhet genom att titta på marknaden och vilken typ 
av kunder våra produkter och tjänster riktar sig till, samt på 
vilka distributionskanaler de säljs genom. Vi har också vägt in 
graden av gemenskap avseende viktiga faktorer som rör teknik, 
forskning och utveckling. För att spegla vår affärsinriktning och 
underlätta jämförelser med våra konkurrenter redovisar vi fem 
operativa segment:

Networks >
Professional Services >
Multimedia >
Sony Ericsson >
ST-Ericsson >

Segmentet Networks
Networks omfattar produkter och lösningar för 

mobil och fast access >
IP-kärnnät >
transmission/backhaul >
network management >
nätinstallationstjänster. >

Under 2009 förvärvade Ericsson Nortels CDMA- och LTE-
verksamheter. Alla tjänster utom nätinstallation redovisas 
under Professional Services. Under 2009 svarade segmentet 
Networks för 66 procent av den totala försäljningen.

KonVErgEraD nÄtarKitEKtUr
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tekniska milstolpar

1878: Från telegraf till telefon >
1923: Från manuell till automatisk uppkoppling >
1981: Från fast till mobil kommunikation >
1998: Integrering av tal- och datatjänster i mobilnät >
2001: Lansering av WCDMA/3G-nät i Västeuropa >
2006: Global lansering av mobilnät med HSPA/ >
bredbandskapacitet
2009: Trafiken via mobilt bredband ökar och det  >
första LTE-nätet lanseras
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leveransbegränsningar som skulle hindra oss från att uppfylla 
våra förväntade produktionsbehov under 2010. Variationer 
i marknadspriset för koppar, aluminium, stål, ädla metaller, 
plast och annat råmaterial har i allmänhet en begränsad effekt 
på produkternas totala kostnad. Mer information om inköp 
finns i kapitlet Riskfaktorer, under ”Marknads-, teknik- och 
affärsrisker”. 

Vi anpassar ständigt vår tillverkningskapacitet efter den 
förväntade efterfrågan.  Vid slutet av 2009 uppgick det totala 
kapacitetsutnyttjandet till nära 100 procent. Tabellen ”Primära 
tillverknings- och monteringssiter” innehåller en översikt över 
våra större enheter samt den totala golvytan vid årets slut. 
På våra siter i Sverige används merparten av golvytan för 
nodmontering och verifiering.

Segmentet Professional Services 
Ericssons professionella tjänster omfattar expertis inom 
managed services, systemintegration, rådgivning, utbildning 
och kundsupport. 

Segmentet Professional Services svarade för 27 procent av 
den totala försäljningen 2009, en ökning från 23 procent 2008.

managed services 
Vi är branschledande inom managed services och hanterar 
nät med mer än 370 miljoner abonnenter. Vi har ett av de 
mest heltäckande managed services-erbjudandena inom 
telekombranschen: 

Nätdesign och nätplanering >
Nätdrift, inklusive nät utan installerad Ericsson-utrustning,  >
t ex Sprints fasta och mobila CDMA/IDEN-nät i USA.
Fältunderhåll och underhåll av siter >
Delade lösningar: t ex backhaul-hantering eller  >
hostingtjänster för plattformar, t ex för kontantkort eller 
realtidsdebitering.

prestandaövervakning, säkerhetshantering, lagerhantering och 
mjukvaruuppgraderingar. Verktygen kan användas i fasta och 
mobila accessnät samt i transport- och kärnnät. Dessutom kan 
de ofta användas för nät med utrustning från flera leverantörer.

nätinstallationstjänster
Snabb installation av stora nät är resurskrävande. I vårt Global 
Services-koncept används en blandning av lokal personal, 
godkända underleverantörer och centrala specialistresurser. 
Vi utnyttjar dessa resurser på ett sätt som har visat sig leda till 
projekt med mycket goda resultat och nöjda kunder.

inköp, tillverkning, produktion  
och materialtillgång
Våra hårdvaruprodukter består till största delen av elektronik 
som kretskort, radiofrekvensmoduler (RF), antenner osv. 
För vår produkttillverkning köper vi in både specialtillverkad 
och standardiserad utrustning, komponenter och tjänster 
från flera globala leverantörer och från många lokala och 
regionala leverantörer.  Vi har egen produktion av vissa typer av 
komponenter, t ex kraftmoduler och kablar.

Tillverkningen av elektroniska moduler och delkomponenter 
outsourcas i stor utsträckning till kontraktstillverkare, de flesta 
i lågkostnadsländer.  Merparten av nodtillverkningen, dvs 
montering, integrering och testning av moduler i kompletta 
radiobasstationer, växlar för mobilnät osv, sker internt inom 
Ericsson och görs direkt mot kundorder. 

I största möjliga utsträckning anlitar vi flera olika leverantörer 
för de inköpta delarna i våra produkter, för att undvika att 
bli beroende av en enda leverantör och för att säkerställa 
tillräcklig tillgång och konkurrenskraftiga priser. När vi väljer 
en ny leverantör strävar vi efter att säkerställa att både 
tekniska och andra krav uppfylls, inklusive vår uppförandekod 
för leverantörer. Under förutsättning att det endast blir en 
måttlig ökning i efterfrågan på kort sikt förutser vi inga 

Ericsson ansvarar Operatören ansvarar

Affärsstöds-
system

Tjänstenätet

Kärnnätet

Transportnätet

Accessnätet

Strategi

Drift

Drift i fält Nätdrift
Design Planering Implemen-

tation

EriCsson managED sErViCEsPrimÄra tillVErKnings- oCH montEringssitEr

   2009 2008 2007
   golvyta  golvyta  golvyta
  siter  tusen m2 siter tusen m2 siter tusen m2

Sverige     8 224,7 8 226,0 8 244,3

Kina 4 46,4 4 38,5 4 33,9 
Estland 1 26,6 – – – –

Italien 2 20,1 2 20,1 2 20,1

Brasilien 1 23,3 1 18,0 1 25,9

Indien 1 13,6 1 9,0 1 6,4

USA – – 1 5,0 1 5,0

Övriga – – 1 0,3 1 0,3

totalt 18 354,7 18 316,9 18 335,9
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Segmentet Multimedia
Försäljningen inom segmentet Multimedia uppgick till 6 procent 
av den totala försäljningen exklusive mobilplattformar och 
företagsväxlar. 

applikationer för konsumenter och företag
Vi erbjuder våra operatörskunder multimedialösningar 
för både konsument- och företagsmarknaden. Inom 
konsumentsegmentet erbjuder vi Rich Communication 
Suite (RCS), mobila TV-lösningar, meddelandetjänster, en 
portal för sociala media och positioneringstjänster. Inom 
företagssegmentet erbjuder vi konvergerade lösningar för 
företagskommunikation (för fasta nät och mobilnät) anpassade 
efter företagens behov. Ericsson Business Communication 
Suite (BCS) är en operatörsapplikation för företagskunder. 

multimedia brokering
Ericsson Multimedia Brokering erbjuder ett flertal lösningar 
för betalnings-, meddelande- och positioneringstjänster, t ex 
IPX Payment, IPX Messaging och IPX Subscriber Information. 
Vi erbjuder lösningar inom Multimedia Brokering för att hjälpa 
operatörer att få ut mer av sina nät. Våra lösningar underlättar 
betalning och innehållsdistribution genom att operatörer länkas 
ihop med innehålls- och medieföretag, informations- och sök-
tjänster, konsumentvarumärken och många andra slags företag.

tjänsteplattformar
Våra tjänsteplattformar och leveranslösningar gör att operatörer 
och tjänsteleverantörer kan skapa, sälja och hantera olika 
typer av multimedia- och multi-play-erbjudanden. Tack vare 
att vi kombinerar produkter, lösningar, systemintegration 
och konsulttjänster i ett enda erbjudande kan vi skapa 
multimediapaket som är skräddarsydda efter varje kunds unika 
behov.  

systemintegration
Operatörer kan minimera sina risker genom att anlita Ericsson 
för att

integrera utrustning från flera leverantörer >
hantera teknikförändringsprogram >
utforma och integrera nya lösningar. >

Allt fler operatörer som introducerar multimediatjänster eller 
ställs inför stora teknikskiften anlitar oss som ”prime integrator”, 
vilket innebär att vi tar ett helhetsansvar för att implementera 
hela lösningen.

Konsulttjänster
Våra konsulter har expertkunskaper inom affärsverksamhet, 
strategi och teknik och hjälper kunderna att fatta beslut, planera 
och vidta åtgärder för att förbättra sin verksamhet och få den 
att växa. Våra Industriprogram samlar expertkunskaperna 
i helhetslösningar inom nyckelområden som multimedia, 
3G-utbyggnad, bredband, värdeskapande och revenue 
assurance.

Utbildning
Vi erbjuder våra kunder skräddarsydda utbildningsprogram så 
att deras anställda får de kunskaper och den kompetens som 
de behöver för att kunna hantera den komplicerade tekniken 
i dag och i framtiden.

Kundsupport
Erfaren personal som är tillgänglig dygnet runt för att ge 
kundsupport är en mycket viktig del av vårt tjänsteutbud. Vi har 
support för operatörer över hela världen som tillsammans har 
mer än en miljard kunder. 

ST-Ericsson träder in som en kraftfull 

aktör på marknaden för trådlösa 

halvledare.

Läs mer på www.ericsson.com

en ny 
aktör
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revenue management
Vi erbjuder revenue management-lösningar som möjliggör 
nya affärsmodeller tack vare vår unika kompetens inom såväl 
kontantkortslösningar som traditionella abonnemang. Med 
vår konvergerade debiterings- och faktureringslösning kan 
operatörer sänka kostnaderna och öka intäkterna genom att de 
får en enhetlig lösning för att hantera alla kunder och tjänster. 

tV
På IPTV-marknaden har vi en branschledande IMS-integrerad 
middleware. Dessutom kan vi erbjuda en helhetslösning för 
lösningsleverans och systemintegration. Vi har stärkt vårt 
tätposition inom komprimering genom lanseringen av nästa 
generations kodningsplattformar. Vi har utökat produktutbudet 
inom Video on Demand och Content management. 

Segmentet Sony Ericsson
Sony Ericsson levererar innovativa mobiltelefoner och 
tillbehör med hög funktionalitet, vilket gör att vi kan 
leverera helhetslösningar till våra kunder. Detta joint 
venture bildades i oktober 2001 och kombinerar Ericssons 
kunnande inom mobilkommunikation med SONYs kunnande 
inom konsumentelektronik och innehåll. Det är en viktig 
del av våra helhetslösningar inom multimediatjänster för 
mobilkommunikation. 

Sony Ericssons resultat redovisas enligt 
kapitalandelsmetoden under ”Resultat från andelar i joint 
ventures och intresseföretag” i resultaträkningen.

Se även Noter till koncernredovisningen – not K3, 
”Segmentsinformation”. 

Segmentet ST-Ericsson
Ericsson och STMicroelectronics etablerade ST-Ericsson som 
ett 50/50-joint venture i februari 2009. ST-Ericsson har en av 
branschens starkaste produktportföljer för halvledare och 

Kinas största sociala nätverk, Kaixin001, blir 

mobilt. 50 miljoner människor knyts samman 

oavsett tid och plats.

Läs mer på www.ericsson.com

alltid 
uppkopplad

plattformar för mobiltelefoner för GSM/EDGE, WCDMA/HSPA, 
TD-SCDMA och LTE.  
ST-Ericsson är en ledande underleverantör till de största 
mobiltelefontillverkarna, och deras produkter och tekniker ingår 
i mer än hälften av de mobiltelefoner som används i dag.

ST-Ericssons resultat redovisas enligt kapitalandelsmetoden 
under ”Resultat från andelar i joint ventures och intresseföretag” 
i resultaträkningen.

Se även Noter till koncernredovisningen – not K3, 
”Segmentsinformation”.

marknadsområden
Försäljningen rapporteras för fem marknadsområden: 
Västeuropa, CEMA (Central- och Östeuropa, Mellanöstern och 
Afrika), Asien och Oceanien, Latinamerika samt Nordamerika. 
Områdena skiljer sig när det gäller penetration av fast telefoni 
respektive mobiltelefoni, trafik i näten, nivån på tjänsterna 
samt ländernas genomsnittliga BNP och andra ekonomiska 
faktorer. Spridningen på flera marknadsområden minskar 
svängningarna i försäljningen, eftersom en minskning i ett 
område ofta uppvägs av en ökning i ett annat.  Inget enskilt 
land svarade för mer än 10 procent av försäljningen. Vår stärkta 
marknadsposition i USA innebär dock att USA väntas svara för 
mellan 10 och 15 procent av försäljningen nästa år.

fÖrsÄlJning PEr rEgion oCH sEgmEnt 2009
   Professional multi-
sEK miljarder networks services media totalt

Västeuropa 23,8 18,3 2,4 44,6

CEMA 1) 32,7 12,9 5,1 50,7

Asien/Oceanien 50,5 12,2 3,1 65,8

Latinamerika 13,0 5,9 1,1 20,0

Nordamerika 17,1 6,7 1,6 25,4

totalt 137,1 56,1 13,3 206,5

1) Central- och Östeuropa, Mellanöstern och Afrika.
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Kompensationskommittén ger löpande styrelsen råd om 
ersättning till koncernledningen, inklusive fasta löner, 
pensioner, andra förmåner samt kort- och långsiktig 
rörlig ersättning. I detta arbete tar kommittén hänsyn 
till löner och anställningsvillkor inom hela Ericsson. 
Kompensationskommittén godkänner också utfall för 
rörlig ersättning, upprättar ersättningsrelaterade förslag för 
godkännande av styrelsen och aktieägarna, samt utformar och 
övervakar ersättningspolicyn samt strategier och riktlinjer för 
ersättning till anställda. 

ersättningar 2009
När finanskrisen slog till med full kraft över hela världen 2009 
ökade den allmänna debatten om ersättningar och förmåner. 
Kompensationskommittén har noga följt denna debatt som 
en del av sitt arbete. Kommittén har haft sju möten under 
året. Vinterns möten ägnades främst åt granskning och 
implementering av nollöneökningar för högre chefer, utfall 
av rörliga ersättningar samt utformning av förslag inför 
årsstämman. Under 2009 lade kommittén fram riktlinjerna 
för ersättningar till ledande befattningshavare samt de 
aktiebaserade planerna för långsiktig rörlig ersättning för 
årsstämman, utan förslag på större förändringar. Under 
sommaren granskade kommittén de kortsiktiga målen för att 
kontrollera att nivåerna fortfarande var lämpliga och krävande. 
Under hösten började arbetscykeln på nytt med en granskning 
av ersättningsstrategin, planerna för rörlig ersättning samt 
nivåerna för fasta ersättningar. Kommittén har också (se bilden 
nedan) arbetat med marknadstrender, befintliga och möjliga 
ersättningsrisker, målformulering, kommitténs arbete samt 

konsultationer med investerare. Kommitténs arbete under det 
andra halvåret 2009 resulterade i ett förslag om en uppdaterad 
ersättningspolicy som läggs fram för årsstämman. Den 
uppdaterade policyn tydliggör de grundläggande principerna 
för ersättningar inom Ericsson.

I det här kapitlet beskrivs hur ersättningspolicyn tillämpas 
på Ericsson i enlighet med bästa bolagsstyrningspraxis, 
med särskilda referenser avseende koncernledningen. Först 
förklaras Kompensationskommitténs arbetsordning och vår 
ersättningspolicy, och därefter följer beskrivningar av planer och 
strategier. Mer information om ersättningar till koncernledningen 
och styrelsearvoden finns i Noter till koncernredovisningen – 
not K29, ”Information angående styrelseledamöter, ledande 
befattningshavare och anställda” (Not K29). Det som hädanefter 
refereras till som ”koncernledningen” utgörs av koncernens 
ledningsgrupp, inklusive koncernchefen. 

rapport om ersättningar

ÅRlig cykel föR kompensationskommitténs aRbete

HÖST

• Genomgång av kommitténs arbetsarrangemang

• Analys av frågeställningar, trender och marknads-
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• Genomgång av resultataktieplanens utfall 

samt beslut om tilldelning

• Genomgång av risker länkade till ersätt-

ningar

• Genomgång av ersättningsprinciper, 

konstruktion och design av paket och 

ersättningskomponenter

SOMMAR

• Genomgång av lämpligheten av mål

VINTER

• Lönerevision för koncernledningen och högre 

chefer

• Genomgång av utfall och tilldelning av 

föregående års kortsiktiga rörliga ersättning 

samt beslut om mål och målnivåer för 

innevarande års kortsiktiga rörlig ersättning

• Målsättning för långsiktig rörlig ersättning

• Stämmoförslag
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kompensationskommittén
Kompensationskommitténs arbete utgör grunden för styrningen 
av våra ersättningsprocesser, tillsammans med interna system 
och revisionskontroller. Ordförande i Kompensationskommittén 
är Michael Treschow och övriga ledamöter är Nancy McKinstry, 
Börje Ekholm och Karin Åberg. Karin Åberg ersatte Monica 
Bergström efter årsstämman 2009. Samtliga ledamöter är ej 
anställda styrelseledamöter och oberoende (med undantag 
av arbetstagarrepresentanten) enligt den svenska koden för 
bolagsstyrning, och har relevanta kunskaper om och erfarenhet 
av ersättningsfrågor. 

Koncernens chefsjurist fungerar som kommitténs 
sekreterare. Koncernchefen, Senior Vice President Human 
Resources & Organization och Vice President Compensation 
& Benefits deltar i Kompensationskommitténs möten efter 
inbjudan och bistår kommittén i dess överläggningar, utom när 
frågor som rör deras egen ersättning diskuteras.

Kompensationskommittén har utnämnt en oberoende 
expert, Gerrit Aronson, som ska ge kommittén stöd och 
rådgivning. Gerrit Aronson tillhandahöll koncernen inga andra 
tjänster 2009. Kompensationskommittén får även nationell och 
internationell lönestatistik från externa marknadsanalysföretag 
och kan vid behov anlita annan extern expertis. Ordföranden 
tillser att kontakt upprätthålls med de största aktieägarna i 
frågor om ersättning, när detta är nödvändigt och lämpligt.

Kompensationskommittén kommer att ha samma syfte 
och funktion framöver och dess arbetsuppgifter återfinns 
på Ericssons webbplats (www.ericsson.com). Arbetet samt 
ersättningspolicyn ses över varje år mot bakgrund av t 
ex ändringar i bästa bolagsstyrningspraxis eller ändringar 
vad gäller redovisning, lagstiftning, politisk opinion eller 
konkurrenters affärspraxis. Syftet är att säkerställa att policyn 
även i fortsättningen ger Ericsson en konkurrenskraftig 
ersättningsstrategi. I enlighet med svensk lag föreläggs 
aktieägarna policyn för ersättning till koncernledningen varje år 
för godkännande.

ersättningspolicy (riktlinjer för ersättningar)
Ersättning inom Ericsson baseras på principerna 
om prestation, konkurrenskraft och skälighet. Vår 
ersättningspolicy tillsammans med sammansättningen 
av flera ersättningskomponenter har konstruerats för att 
återspegla dessa principer genom att skapa ett väl balanserat 
ersättningspaket. Policyn för 2009 finns i Not K29. Förslaget till 
årsstämman 2010 finns i förvaltningsberättelsen samt i kallelsen 
till årsstämman på Ericssons webbplats. Där finns även föreslag 
om koncernens planer för långsiktig rörlig ersättning. På 
webbplatsen finns även revisorernas utlåtande om hur vi har 
följt vår policy 2009.

sammanfattning aV koRt- ocH lÅngsiktig RöRlig eRsättning 2009
Vad vi kallar det Vad är det? Vad är syftet? Vem kan delta? Hur intjänas det?

kortsiktig ersättning: intjänas under maximalt 12 månader

Fast lön Fast ersättning,  Att attrahera och behålla med- Alla medarbetare Marknadsmässiga nivåer enligt 
 betalas ut vid arbetare och betala ut en del av  aktuell befattning, anpassat efter 
 fastställda tidpunkter den årliga ersättningen i ett  utvärdering av den enskildes 
  förutsägbart format  prestation

Kortsiktig rörlig En plan för rörlig ersätt- Inriktar medarbetarna på klara  Chefer, inklusive Uppnående av definierade mål. 
ersättning (STV) ning som beräknas och och relevanta mål och ger en koncernledningen Ersättningen kan öka till två gånger 
 betalas ut under ett år inkomstmöjlighet i gengäld för  målnivån eller minska till noll 
  rörliga kostnader och prestation  beroende på prestationen

Lokala och försäljnings- Anpassade versioner  Som STV, anpassat efter lokala De flesta medarbetare  Liknar STV. Alla planer har definierade 
relaterade planer för av STV krav eller affärskrav som t ex  maximala tilldelnings- och utfallsgränser. 
kortsiktig rörlig ersättning  försälning  

långsiktig ersättning: ersättning som betalas ut efter minst tre år

Aktiesparplanen (SPP) Aktiebaserad plan för Befästa känslan av ”Ett Ericsson”  Alla medarbetare Varje inköpt aktie matchas med 
 samtliga medarbetare och se till att medarbetarnas  ytterligare en aktie efter tre år (om 
  intressen sammanfaller  anställningen inte har avbrutits) 
  med aktieägarnas

Plan för nyckel- Aktiebaserad plan för  Att erkänna, behålla och moti- Upp till 10 procent Utvalda nyckelpersoner får ytterligare en  
personer (KC) utvalda personer vera nyckelpersoner som bidrar av medarbetarna aktie utöver den som tilldelas enligt 
  med goda prestationer, viktig  aktiesparplanen 
  kompetens och potential

Resultataktieplanen Aktiebaserad plan för Ersättning för långsiktiga Högre chefer,  Upp till 4, 6 eller (för koncernchefen) 8 
för högre chefer (EPSP) högre chefer åtaganden och goda vinst- inklusive koncern- ytterligare aktier tilldelas utöver den som 
  resultat ledningen tilldelas enligt aktiesparplanen, om målen  
    för vinst per aktie ökning uppnås
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nyckelkomponenter i ersättningssystemet
Den totala ersättningen till koncernledningen består av 
fast lön, kort- och långsiktiga rörliga ersättningar, pension 
och andra förmåner. Om storleken på någon av dessa 
ersättningskomponenter ökas eller minskas måste åtminstone 
en annan komponent förändras när konkurrensnivån ska förbli 
oförändrad. 

Fast lön
Fasta löner fastställs med utgångspunkt från att de ska vara 
konkurrenskraftiga i individens hemland. Vid fastställandet av 
fasta löner tar kompensationskommittén hänsyn till inverkan 
på den totala ersättningen, inklusive pension och därmed 
förbundna kostnader. Den absoluta nivån är beroende av 
storleken på och komplexiteten i den aktuella befattningen 
samt den enskildes prestation från år till år. Koncernledningens 
löner liksom övriga ersättningskomponenter är föremål för 
en årlig granskning av kompensationskommittén, som tar 
hänsyn till extern lönestatistik för att se till att lönenivåerna 
är fortsatt konkurrenskraftiga och lämpliga mot bakgrund av 
ersättningspolicyn. 

För 2009 togs beslutet att det var strategiskt lämpligt att inte 
höja de fasta lönerna för koncernledningen och andra ledande 
befattningshavare. 

Rörlig ersättning
På Ericsson har vi har en stark övertygelse om att där det är 
möjligt uppmuntra rörliga ersättningar. Syftet med detta är 
främst att se till att medarbetarna är inriktade på tydliga och 
relevanta mål, men också att möjliggöra flexibla lönekostnader 
och understryka sambandet mellan prestation och ersättning. 
Alla rörliga kompensationsplaner har definierade maximala 
tilldelnings- och utfallsgränser. 

kortsiktig rörlig ersättning
Den årliga rörliga ersättningen utgår enligt kontantbaserade 
program. De konkreta verksamhetsmålen för dessa beräknas 
utifrån den årliga affärsplanen som godkänts av styrelsen 
och som i sin tur bygger på bolagets långsiktiga strategi. 
Ericsson strävar efter att växa snabbare än marknaden med 
branschledande rörelsemarginaler och god kassagenerering, 
och därför är följande de tre primära målen:

Försäljningstillväxt•	
Rörelseresultat•	
Kassaflöde•	

För koncernledningen är målen främst finansiella mål på 
koncern- eller enhetsnivå och kan även inkludera operativa 
mål, t ex mål om kundnöjdhet och medarbetarmotivation. 
Målen kaskaderas till samtliga chefer och varierar beroende 

fast lön, koRtsiktig ocH lÅngsiktig RöRlig 
eRsättning som pRocentandel aV den totala 
mÅleRsättningen

koRtsiktig RöRlig eRsättning: utfall ocH mÅlniVÅeR
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Målnivå kortsiktig 

rörlig ersättning

Fast lön

Koncernchef
2009

Koncernchef
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Genomsnitt
koncernledning, 
exkl koncernchef

2005 2006 2007 2008 2009

96.6

Koncernchef

Genomsnitt koncernledning,

exklusive Koncernchef

Målnivå

Max

stRuktuR föR koRtsiktig RöRlig eRsättning
 kortsiktig rörlig ersättning som procentandel av nivån på 
 procentandel av fast lön kortsiktig rörlig ersättning
    finansiella finansiella icke-
   faktiskt mål på mål på enhets- finansiella
 målnivå maxnivå utfall 2009 koncernnivå /funktionsnivå mål

Koncernchefen 2009 40% 80% 39,5% 90% 0% 10%

Koncernchefen 2010 40% 80% – 90% 0% 10%

Medelvärde för koncernledningen 2009 1) 31% 62% 39,0% 62% 23% 15%

Medelvärde för koncernledningen 2010 1) 34% 68% – 73% 16% 11% 

1) Exklusive koncernchefen – skillnaderna i mål- och maxnivåer från år till år beror på förändringar i sammansättningen av koncernledningen
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Deltagarna sparar varje månad från och med augustilönen 
till kvartalsvisa investeringar. Dessa investeringar (i november, 
februari, maj och augusti) matchas på treårsdagen för varje 
investering, vilket innebär att matchningen spänner över två 
räkenskapsår och två beskattningsår. 

plan för nyckelpersoner
Planen för nyckelpersoner är en del av Ericssons talent 
management strategi för att ge erkännande till nyckelpersoner 
för deras prestationer, kompetens och potential, samt 
uppmuntra dem att stanna inom bolaget. Operativa enheter 
runt hela världen får kvoter för deltagande i planen som 
sammanlagt motsvarar högst 10 procent av samtliga anställda. 
Varje enhet nominerar enskilda medarbetare som har 
identifierats med utgångspunkt från prestation, kompetens och 
potential. Nomineringarna diskuteras inom ledningsgrupper 
lokalt och granskas av Human Resources på både lokal nivå 
och koncernnivå för att i möjligaste mån undvika partiskhet 
och för att skapa tilltro till systemet. De utvalda deltagarna får 
en extra aktie utöver den ordinarie matchningsaktien för varje 
sparaktie som köpts inom ramen för aktiesparplanen under en 
tolvmånadersperiod. Planen infördes 2004.

Resultataktieplan för högre chefer
Även resultataktieplanen för högre chefer infördes 2004. Syftet 
med planen är att fokusera chefer på att driva lönsamhet 
och att erbjuda en marknadsmässigt konkurrenskraftig 
ersättning. Enligt planen väljs högre chefer, inklusive 
koncernledningen, ut för att tilldelas upp till fyra eller sex 
extra aktier (resultatmatchningsaktier) utöver den ordinarie 
matchningsaktien för varje sparaktie som köpts inom 
aktiesparprogrammet. För resultatmatchningen krävs att ett 
mål avseende vinsten per aktie har uppfyllts. Från och med 
2006 års plan får koncernchefen investera upp till 9 procent 
av sin fasta lön i sparaktier och kan tilldelas upp till åtta 
resultatmatchningsaktier utöver den ordinarie matchningsaktien 
för varje sparaktie som köpts inom aktiesparprogrammet. 

Användningen av den genomsnittliga årliga ökningen av 
vinst per aktie med högt ställda och krävande mål som ett 
resultatmått har återspeglat Ericssons kontinuerliga strategi 
att öka aktieägarvärdet genom en långsiktig förbättring av 
lönsamheten. 

Kompensationskommittén har förvissat sig om att 
användning av ett vinst per aktie resultatmål är att föredra 
jämfört med andra mått, inklusive mått baserade på relativt 
resultat. Kommittén överväger dock andra alternativ inför 
framtida planer. Resultatmålen kan inte omprövas efter den 
treåriga resultatperiodens slut. Om minimiresultatet inte har 
uppnåtts sker ingen tilldelning av resultatmatchningsaktier. 
Styrelsen kan också minska antalet resultatmatchningsaktier 
om den anser det vara lämpligt av hänsyn till koncernens 
ekonomiska resultat och ställning, villkoren på aktiemarknaden 
och andra relevanta omständigheter vid matchningstidpunkten. 
Kompensationskommittén analyserar de finansiella resultaten 
och jämför dem med konkurrenternas.

på arbetsuppgifter och position. Alla mål för rörlig ersättning 
måste vara objektiva och mätbara och typiskt hänförliga till 
resultat som uppnås kollektivt. Varje mål formuleras i enlighet 
med våra strikta styrningsregler i en ”målspecifikation” och 
mäts över kalenderåret. Processen för målformulering är en 
integrerad del i strategiarbetet och målnivåerna testas mot 
planer och prognoser, tills formuleringarna slutligen fastställs 
omkring årsskiftet. Styrelsen och kompensationskommittén 
beslutar om alla Ericssons koncernmål, som därefter bryts ner 
till mål på enhetsnivå inom hela bolaget. Samtliga dessa mål 
måste godkännas av två chefsnivåer. Kompensationskommittén 
ser till att målnivåerna inom koncernen ligger på en lämplig och 
skälig nivå under hela året och har rätt att revidera dem om de 
inte längre är relevanta, krävande och/eller inte ger mervärde för 
aktieägarna. 

Under 2009 deltog omkring 65 000 medarbetare i planer 
för kortsiktig rörlig ersättning. Av dessa deltog 6 000 i den 
globala planen för kortsiktig rörlig ersättning (STV) för högre 
chefer, inklusive koncernledningen, och 4 000 deltog i den 
globala försäljningsrelaterade belöningsplanen. De lokala 
planernas utformning varierar beroende på den lokala 
konkurrenssituationen.

Diagrammet på föregående sida visar hur utfallen till 
koncernledningen har varierat beroende på resultaten under de 
senaste fem åren.

långsiktig rörlig ersättning
Planer för aktiebaserad långsiktig rörlig ersättning läggs varje 
år fram inför årsstämman för godkännande. Alla planer för 
långsiktig rörlig ersättning har utformats med avsikten att de 
ska ingå i en väl avvägd och sammanhängande total ersättning, 
och de löper över minst tre år. Eftersom planerna handlar om 
rörlig ersättning är utfallen okända och utbetalningarna beror 
på långsiktiga personliga investeringarna, bolagets resultat 
samt aktiekursens utveckling. Under 2009 utgjordes den 
aktiebaserade ersättningen av tre olika men sammankopplade 
planer: Aktiesparplanen för samtliga medarbetare, planen för 
nyckelpersoner och resultataktieplanen för högre chefer.

aktiesparplanen 
Syftet med aktiesparplanen för alla medarbetare är att, så 
långt det är praktiskt möjligt, uppmuntra samtliga medarbetare 
till ägarskap i bolaget och därmed befästa en enhetskänsla 
av ”Ett Ericsson” som överensstämmer med aktieägarnas 
intressen. Medarbetare som deltar i planen kan avsätta 
högst 7,5 procent (9 procent för koncernchefen) av den fasta 
bruttolönen för köp av B-aktier till marknadspris på NASDAQ 
OMX Stockholm eller ADS på NASDAQ New York (sparaktier) 
under en 12-månadersperiod. Om medarbetaren behåller de 
inköpta aktierna i tre år efter investeringen och under den tiden 
fortfarande är anställd inom Ericssonkoncernen tilldelas han 
eller hon motsvarande antal B-aktier eller ADS. Aktiesparplanen 
infördes 2002 och medarbetare i 94 länder deltar. I december 
2009 var antalet deltagare över 18 000, motsvarande omkring 
25 procent av de medarbetare som kan delta. 
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kortsiktiga rörliga ersättningen plus den fasta lönen. Därefter 
lägger vi till målnivån för den långsiktiga rörliga ersättningen för 
att beräkna den totala målersättningen, samt slutligen pension 
och andra förmåner för att få fram det totala paketet. 

Ersättningskostnaderna för koncernchefen och 
koncernledningen redovisas i Not K29. Eftersom dessa belopp 
motsvarar de kostnader som redovisas i resultaträkningen och 
inte den ersättning som erbjudits eller de belopp som har tagits 
emot, redovisar vi ovan och nedan hur den totala ersättningen 
byggs upp enligt gällande strukturer samt vilka ersättningar 
som tagits emot under 2009. I den övre tabellen visas de 
förväntade ersättningsnivåerna vid 2009 års inledning med de 
fasta lönenivåerna för året, det förväntade värdet av kort- och 
långsiktiga rörliga ersättningar. 

I den nedre tabellen visas vilka ersättningar som betalats 
ut under 2009. Här summeras de fasta löner som utbetalats, 
den kortsiktiga rörliga ersättningen från föregående år 
som betalades ut under 2009, och det långsiktiga rörliga 
ersättningsutfallet från Optionsplanen 2002 samt delar 
av 2005 och 2006 års aktiesparplaner (inget utfall inom 
resultataktieplanen för högre chefer för något av dessa år). De 
olika tabellerna visar olika aspekter men illustrerar speciellt 
rörligheten i rörlig ersättning genom skilnaderna i kostnader, 
utfall och förväntad ersättning.

Styrelsen
Ersättningen till styrelseledamöter som inte är anställda inom 
Ericsson hanteras separat av valberedningen och godkänns av 
årsstämman. Ersättningen består av arvoden för styrelse- och 
kommittéarbete som delvis kan betalas ut i form av syntetiska 
aktier. De syntetiska aktierna värderas i enlighet med Ericssons 
B-aktier och intjänas efter publiceringen av helårsrapporten 
under det femte året efter tilldelningen.

Förmåner och anställningsvillkor
Pensionsförmåner följer den konkurrenskraftiga nivån 
i medarbetarnas hemländer och kan omfatta olika 
kompletterande program, vid sidan om de nationella 
socialförsäkringssystemen. Där det är möjligt används 
avgiftsbestämda pensionsplaner. I dessa planer betalar 
Ericsson avgifter till en plan men slutlig förmån garanteras 
inte, såvida inte lokala lagar eller regelverk fastställer att 
förmånssbestämda planer med sådana garantier måste 
erbjudas. 

För koncernchefen och övriga medlemmar i 
koncernledningen som är anställda i Sverige tillämpas 
en kompletterande pensionsplan utöver ITP-planen. 
Pensionsåldern fastställs i enlighet med lokal praxis. För 
koncernledningen är pensionsåldern normalt 60 år. Den 
pensionsgrundande lönen för medlemmar i koncernledningen 
i Sverige utgörs av fast lön inklusive semesterersättning samt 
målnivån för den årliga kortsiktiga rörliga ersättningen. För 
medlemmar i koncernledningen som inte är anställda i Sverige 
tillämpas liknande konkurrenskraftiga pensionsplaner.

Andra förmåner, t ex förmånsbil och sjukvårdsplaner, 
fastställs också med utgångspunkt från att de ska vara 
konkurrenskraftiga på den lokala marknaden. Medlemmar i 
koncernledningen får inte ta emot lån från bolaget. 

För koncernledningen är den ömsesidiga uppsägningstiden 
maximalt sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida kan 
ett avgångsvederlag om upp till maximalt 18 månadslöner 
utbetalas. 

Total ersättning
När vi beräknar ersättningen för en person är det den totala 
ersättningen som är viktigast. Först ser vi på den totala 
årliga kontanta ersättningen, som innefattar målnivån för den 

mÅleRsättningsniVÅeR Vid 2009 ÅRs inledning (sek) 
  målnivå för målnivå för      
 fasta kortsiktig rörlig långsiktig rörlig  totalt  totalt 
 löner 2009 ersättning 2009 ersättning 2009 2) 2009 3) 2008

Koncernchef 15 750 000 6 300 000 7 087 500  29 137 500  29 137 500 

Medelvärde för koncernledningen 1) 3 815 272 1 234 359 1 144 581  6 194 212  6 620 636  

1)  Exklusive koncernchef
2)  Exklusive personliga investeringar från nettoinkomsten (upp till 7,5 % av fast bruttolön, eller 9 % för koncernchefen) Matchningsaktier under aktiesparprogrammet plus hälften av det 

maximala antalet matchningsaktier under resultataktieplanen för högre chefer
3) Kostnader för pensioner och övriga förmåner visas i Not K29. Svenska semesterersättningskostnader visas under lön i Not K29

eRsättningsutfall 2009 (sek)
  kortsiktig  2002, 2005  total  total
  rörlig  och 2006  erhållen   erhållen 
 fasta ersättning  långsiktig rör-  ersättning  ersättning 
 löner 2009 ning 2008  2)  lig ersättning 3) 2009 4) 2008

Koncernchef 15 750 000 630 000  646 470  17 026 470  20 230 551 

Totalt för koncernledningen 1) 44 277 637 16 287 601  3 266 122  63 831 360  75 170 676 

1)  Exklusive koncernchefen
2)  STV-utfall för 2009 som betalas ut 2010 uppgick till 6 226 920 för koncernchefen och 15 137 637 för övriga medlemmar i koncernledningen
3) Koncernchefen deltog inte i Optionsplanen 2002. Den långsiktiga rörliga ersättningen för 2005 och 2006 utgörs endast av utfall från aktiesparplanerna 2005 och 2006, eftersom utfall 

uteblev för resultataktieplanen för högre chefer för 2005 och 2006
4) Kostnader för pensioner och övriga förmåner visas i Not K29. Svenska semesterersättningskostnader visas under lön i Not K29
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Telefonaktiebolaget LM Ericssons aktieägare är välkomna till 
årsstämman som hålls tisdagen den 13 april 2010 kl 15.00 i 
Kistamässan, Kistagången 1, Kista/Stockholm.

rätt att delta och anmälan
Aktieägare, som önskar delta i årsstämman, ska

vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken  >
onsdagen den 7 april 2010; och 
anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 7 april 2010 på  >
Ericssons webbplats www.ericsson.com,  
per telefon på 08–402 90 54 vardagar mellan kl 10:00 och  
kl 16:00, eller per telefax 08–21 60 87.

Anmälan kan också göras skriftligen till:
Telefonaktiebolaget LM Ericsson,
Årsstämman 
Box 7835, SE-103 98 Stockholm.

Vänligen uppge vid anmälan namn, personnummer, adress, 
telefonnummer samt antalet biträden. 

förvaltarregistrerade aktier
Förutom att anmäla sig måste aktieägare, som har sina aktier 
förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, begära 
att tillfälligt bli införd i aktieboken onsdagen den 7 april 2010 för 
att ha rätt att delta i årsstämman. Aktieägaren måste underrätta 
förvaltaren härom i god tid före denna dag.

Behörighetshandlingar
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt 
för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall 
kopia av registreringsbevis (eller om sådan handling inte finns, 
motsvarande behörighetshandling) för den juridiska personen 
bifogas. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. För att 
underlätta inpasseringen vid årsstämman bör fullmakt i original 
samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara 
bolaget tillhanda under ovanstående adress senast måndagen 
den 12 april 2010. Fullmaktsformulär på svenska och engelska 
finns på Ericssons webbplats www.ericsson.com/investors.

Utdelning
Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman att besluta om en 
utdelning för 2009 av SEK 2,00 per aktie och att fredagen den 
16 april 2010 ska vara avstämningsdag för utdelning.

ekonomisk information från ericsson
Delårsrapporter 2010:   >
23 april 2010 (1 kv) 
23 juli 2010 (2 kv) 
22 oktober 2010 (3 kv) 
25 januari 2011 (4 kv)
Årsredovisning 2010: mars 2011 >
Form 20-F för den amerikanska marknaden 2009: under kv  >
2, 2010

Årsredovisningar och andra finansiella rapporter finns 
tillgängliga  på Ericssons webbplats www.ericsson.com/
investors.

för tryckta publikationer, kontakta 
Strömberg Distribution i Huddinge AB
SE-120 88 Stockholm
Telefon: 08-449 89 57
E-post: ericsson@strd.se 

kontaktinformation
Investerarrelationer för Europa, Mellanöstern, Afrika, Asien 
och Oceanien:
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
SE-164 83 Stockholm
Telefon:  010-719 00 00
E-post: investor.relations@ericsson.com

Investerarrelationer för Nord- och Sydamerika:
Ericsson
The Grace Building
1114 Ave of the Americas, Suite #3410
New York, NY 10036, USA
Telefon: +1 212 685 40 30 
E-post: investor.relations@ericsson.com

Aktieägarinformation
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Bolagsstyrningsrapport 
2009

Innehåll

Bolagsstyrning kallas det sätt på vilket rättigheter och 
skyldigheter är fördelade mellan bolagets organ i enlighet med 
gällande lagar, regler och processer. Bolagsstyrning handlar om 
systemen för beslutsfattande och om den struktur genom vilken 
ägarna direkt eller indirekt styr bolaget.

Denna bolagsstyrningsrapport lämnas i enlighet med 
den svenska koden för bolagsstyrning. Rapporten har inte 
granskats av Ericssons revisorer och den utgör inte en del av 
den formella årsredovisningen. 

Regelverk och efterlevnad ................. 145

Aktieägare ......................................... 146

Bolagsstämmor ................................. 147

Valberedning ...................................... 148

Styrelsen ............................................ 149

Styrelseledamöter ............................. 156

Koncernledning ................................. 159

Medlemmar i koncernens  
ledningsgrupp ................................... 161

Revisorer ........................................... 164

Intern kontroll över den  
finansiella rapporteringen 2009 ......... 164

Vår bolagsstyrning bygger på en stark etisk grundsyn på 
affärsmetoder som utgår från toppen och sprider sig nedåt till 
alla Ericsson-anställda. Styrelsen eftersträvar en hög standard 
när det gäller bolagsstyrning och uppmuntrar alla anställda 
att ständigt försöka hitta sätt att göra våra internkontroller och 
vår översyn ännu effektivare och säkrare. I svåra tider prövas 
bolagsstyrningens kvalitet, och under det senaste året har vi 
kunnat dra nytta av vår styrka på det här området.

Michael Treschow 
Styrelseordförande

Finanschefen Hans Vestberg utsågs till Carl-Henric  >
Svanbergs efterträdare som verkställande direktör 
och koncernchef från och med 1 januari 2010. 

Jan Frykhammar utsågs till Hans Vestbergs  >
efterträdare som finanschef från och med 1 
november 2009.

Koncernens ledningsgrupp utvidgades med tre  >
nya medlemmar.

VIktIga händelser 

under 2009
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regelVerk och 
efterleVnad

Som svenskt publikt aktiebolag med värdepapper noterade på 
NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ (New York) är Ericsson 
skyldigt att följa en mängd olika regler som påverkar bolagets 
styrning. Viktiga externa reglerna innefattar bland annat:

Den svenska aktiebolagslagen. >
Regelverket för emittenter, NASDAQ OMX Stockholm. >
Den svenska koden för bolagsstyrning  >
(”bolagsstyrningskoden”).
NASDAQ:s börsregler – med några få godkända undantag,  >
som främst beror på svenska lagregler, uppfyller vi 
NASDAQ:s krav på bolagsstyrning.
Den amerikanska finansinspektionens (US Securities and  >
Exchange Commission) krav, inbegripet Sarbanes-Oxley Act. 

För att följa lagar och bestämmelser och uppfylla de höga 
etiska krav som vi själva har fastställt har Ericsson dessutom 
interna regler som bl a omfattar:

Affärsetisk kod,  >
koncernomfattande styrande dokument, däribland riktlinjer,  >
direktiv, instruktioner och affärsprocesser för godkännande, 
kontroll och riskhantering, samt 
en uppförandekod som ska tillämpas inom  >
produktutveckling, produktion, leverans och support av 
Ericssons produkter och tjänster över hela världen.

Vidare har styrelsen etablerat interna regler i sin arbetsordning. 

Efterlevnad av den svenska koden för  
bolagsstyrning
Ericsson har tillämpat bolagsstyrningskoden sedan juli 2005, 
och har förbundit sig att varhelst det är möjligt följa bästa praxis 
när det gäller bolagsstyrning på global nivå. I detta ingår att 
fortsätta att följa kodens bolagsstyrningsregler.

En etisk verksamhet
Ericssons affärsetiska kod fastställer hur koncernen arbetar 
för att uppnå och upprätthålla en hög etisk standard, och 
sammanfattar koncernens grundläggande riktlinjer och direktiv. 

Den affärsetiska koden har översatts till mer än 20 språk, 
vilket säkerställer att samtliga medarbetare har tillgång till 
koden och understryker betydelsen av att all affärsverksamhet 
bedrivs på ett etiskt sätt. I samband med anställning 
undertecknar alla medarbetare ett formulär för att bekräfta 
att de är medvetna om principerna i den affärsetiska koden. 
Detta förfarande upprepas med jämna mellanrum under hela 
anställningstiden. 

Genom denna noggranna process strävar Ericsson efter 
att se till att de höga etiska kraven kontinuerligt efterlevs. Det 
är varje medarbetares personliga ansvar att se till att arbetet 
utförs i enlighet med reglerna i den affärsetiska koden. Den 
affärsetiska koden uppfyller tillämpliga krav i Sarbanes-Oxley 
Act från 2002 och NASDAQ:s börsregler. 

Den affärsetiska koden finns tillgänglig på Ericssons 
webbplats: www.ericsson.com/ericsson/corporate_
responsibility/employees/code_businessethics.shtml 
(informationen på Ericssons webbplats utgör inte en del av 
denna rapport).

Ericsson ligger i täten när det gäller 

hållbar utveckling. Vi skapar nya, smartare 

sätt att använda IKT för att minska 

koldioxidutsläppen globalt.

Läs mer på www.ericsson.com

klimatsmart 
koMMunIkatIon 
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aktIeägare 

Ägandestruktur
Den 31 december 2009 hade Ericsson, enligt aktieboken som 
förs av Euroclear Sweden AB, totalt 690 726 aktieägare. Nästan 
77 procent av aktierna ägs av svenska och internationella 
institutioner. De största aktieägarna är Investor och 
Industrivärden, två börsnoterade svenska holdingbolag. De 
innehar 5,01 respektive 2,34 procent av aktiekapitalet och 19,33 
respektive 13,62 procent av det totala antalet röster. 

Ett stort antal av de aktier som innehas av utländska 
investerare är förvaltarregistrerade, vilket innebär att de 
förvaltas av banker, mäklare och/eller förvaltare. Detta innebär 
att den verklige aktieägaren inte anges i aktieboken och inte 
finns med i statistiken över aktieinnehav som bland annat 
används vid utnämning av ledamöter i valberedningen. 

Mer information om bolagets aktieägare finns i kapitlet 
”Aktieinformation” i årsredovisningen.

Aktier och rösträtter
Telefonaktiebolaget LM Ericssons aktiekapital består av två 
aktieslag som är noterade: A- och B-aktier. Varje A-aktie 
representerar en röst och varje B-aktie representerar en tiondels 
röst. A- och B-aktier ger innehavaren rätt till samma andel av 
tillgångar och vinst och medför likvärdiga rättigheter när det 
gäller utdelning. Vidare kan moderbolaget emittera C-aktier 
för att innehas av bolaget sjävt i syfte att säkra tilldelning inom 
incitamentsprogram som beslutats av bolagsstämman. C-aktier 
som innehas av bolaget medför inga rättigheter till utdelning 
eller rösträtter. C-aktierna omvandlas till B-aktier innan de 
överförs till deltagarna i incitamentsprogram. 

Styrelseledamöterna och medlemmarna i koncernens 
ledningsgrupp har samma rösträtt på sina aktier som övriga 
aktieägare.

Fack-
föreningar

Styrelse
10 styrelseledamöter väljs av årsstämman

3 styrelseledamöter och suppleanter utses av fackföreningar

Verkställande direktör och koncernchef

Ledning

Revisions- 
kommitté

Finans-
kommitté

Kompensations-
kommitté

Val-
beredning

Externa 
revisorer

Bolagsstämma
Årsstämma/

Extra bolagsstämma

53%

36%

11%

2009

Utländska investerare 53%

Svenska institutionella ägare 36%

Privata svenska investerare 11%

PROCENTUELLT ÄGANDE 
(KAPITAL)

VÅR BOLAGSSTYRNINGSSTRUKTUR
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BolagsstäMMor 
Ericssons aktieägare utövar sin beslutsrätt vid bolagsstämmor 
(årsstämma samt eventuella extra bolagsstämmor). 
Årsstämman hålls i Stockholm. Datum och plats för stämman 
meddelas på Ericssons webbplats senast i samband med 
publiceringen av delårsrapporten för tredje kvartalet. 

Aktieägare som inte kan delta personligen får företrädas 
av ombud med fullmakt. Aktieägare som har sina aktier 
förvaltarregistrerade och vill kunna rösta vid årsstämman 
måste begära att aktierna registreras i ägarens namn i 
aktieboken senast på avstämningsdagen för årsstämman. 
Årsstämman hålls på svenska och simultantolkas till engelska. 
All dokumentation som tillhandahålls av bolaget finns även 
tillgänglig på engelska.

På årsstämman har aktieägarna möjlighet att ställa frågor 
om koncernens verksamhet. Styrelsen och koncernledningen 
brukar normalt närvara för att besvara sådana frågor. 
Revisorn närvarar alltid vid årsstämman. Aktieägare och andra 
intressenter kan även när som helst skriftligen kommunicera 
med bolaget.

De flesta beslut på bolagsstämman fattas med enkel 
majoritet. I vissa fall föreskriver dock aktiebolagslagen att beslut 
ska fattas med kvalificerad majoritet. Kvalificerad majoritet 
krävs t ex för beslut om att överlåta egna aktier till anställda 
som deltar i Ericssons aktiesparplan samt för beslut om 
ändringar i bolagsordningen.

Ericssons årsstämma 2009
696 aktieägare som representerade omkring 59 procent av 
rösterna deltog i årsstämman den 22 april 2009. Stämman hölls 
i Annexet vid Ericsson Globe i Stockholm.

Styrelsen, medlemmar av koncernledningen och revisorn 
närvarade vid årsstämman. Årsstämman 2009 fattade bl a 
beslut om följande:

Utdelning om SEK 1,85 per aktie för 2008. >
Michael Treschow omvaldes som styrelseordförande. >
Roxanne S. Austin, Sir Peter L. Bonfield, Börje Ekholm,  >
Ulf J. Johansson, Sverker Martin-Löf, Marcus Wallenberg, 
Nancy McKinstry, Anders Nyrén och Carl-Henric Svanberg 
omvaldes till styrelseledamöter.
Styrelsearvodet ska vara oförändrat: SEK 3 750 000  >
till ordföranden samt SEK 750 000 vardera till övriga 
icke anställda styrelseledamöter. Därutöver SEK 
350 000 till ordföranden i Revisionskommittén och SEK 
250 000 vardera till övriga två icke anställda ledamöter 
i Revisionskommittén, och SEK 125 000 vardera till 
ordförandena och övriga icke anställda ledamöter i Finans- 
och Kompensationskommittéerna. En del av styrelsearvodet 
ska dessutom kunna betalas i syntetiska aktier.
Godkännande av ersättningspolicyn för ledande  >
befattningshavare.
Inrättande av Långsiktigt rörligt ersättningsprogram. >
Villkorade ändringar i bolagsordningen angående kallelse till  >
årsstämma.

Protokoll från årsstämman 2009 finns på Ericssons webbplats:  
www.ericsson.com/ericsson/investors/shareholders/agm 
(informationen på Ericssons webbplats utgör inte en del av 
denna rapport). 

årsstämma 2010
Ericssons årsstämma 2010 kommer att hållas den 13 april 

på Kistamässan i Kista/Stockholm. Aktieägare som vill ha 

en fråga behandlad på årsstämman ska inkomma med en 

skriftlig begäran därom till styrelsen en viss tid före års-

stämman. Mer information finns på Ericssons webbplats.

kontaktinformation 
för styrelsen 
Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Styrelsens sekretariat

SE-164 83 Stockholm

boardsecretariat@ericsson.com

Ericssons årsstämma 2009

147
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ValBerednIng
Årsstämman valde en valberedning första gången 2001. 
Sedan dess har varje årsstämma utsett en valberedning eller 
fattat beslut om en procedur för utnämning av ledamöter till 
valberedningen. 

Årsstämman 2009 bestämde att valberedningen ska bestå 
av företrädare för de fyra röstmässigt största aktieägarna 
i slutet av den månad då årsstämman ägde rum, samt 
styrelseordföranden. Enligt proceduren för utnämning av 
ledamöter till valberedningen kan en större aktieägarna 
emellertid föreslå att valberedningen ska ha fler ledamöter. Ett 
sådant förslag måste då grundas på förändringar i den aktuella 
aktieägarens aktieinnehav och förslaget måste ha inkommit till 
valberedningen senast den 31 december.

Ledamöter i valberedningen
Den nuvarande valberedningen består, förutom av 
styrelseordföranden, av de fyra ledamöter som utsågs av de till 
röstetalet fyra största aktieägarna den 30 april 2009: 

Petra Hedengran (Investor AB), Carl-Olof By (AB 
Industrivärden, Svenska Handelsbankens Pensionsstiftelse 
och Pensionskassan SHB Försäkringsförening, tillika 
valberedningens ordförande), Caroline af Ugglas 
(Livförsäkringsaktiebolaget Skandia) och Marianne Nilsson 
(Swedbank Robur Fonder). Marianne Nilsson ersatte Mats 
Lagerqvist (Swedbank Robur Fonder) under året.

Valberedningens uppgifter
Under årens lopp har valberedningens uppgifter förändrats för 
att uppfylla kraven i bolagsstyrningskoden. Valberedningens 
huvuduppgift är att föreslå kandidater för val till styrelsen. 
Valberedningen måste väga in alla tillämpliga bestämmelser om 
styrelsens oberoende.

Dessutom tar valberedningen fram förslag till 
årsstämmobeslut om styrelsearvoden för ledamöter som väljs 
av årsstämman men som inte är anställda inom Ericsson, 
revisorsarvoden och eventuell ersättning till valberedningens 
ledamöter. Valberedningen har hittills inte föreslagit att någon 
ersättning ska utgå till dess ledamöter. Valberedningen 
föreslår revisorskandidater i samarbete med styrelsens 
Revisionskommitté.

Valberedningen föreslår också en ordförandekandidat till 
årsstämman.

Valberedningens arbete inför årsstämman 2010
Valberedningen har fram till den 18 februari 2010 hållit sex 
möten. Valberedningen inleder sitt arbete med att orientera 
sig om styrelsens arbete samt Ericssons strategi- och 
utvecklingsarbete. Under 2009 har valberedningen haft 
möten med såväl den avgående verkställande direktören 
och koncernchefen, Carl-Henric Svanberg, som med hans 
efterträdare, Hans Vestberg, som båda har bidragit med 
synpunkter på bolagets utveckling och framtid. Med hjälp 
av den här informationen kan valberedningen bedöma vilken 
kompetens och erfarenhet som krävs av styrelseledamöterna.

Valberedningen har informerats om resultatet av 
utvärderingarna av styrelsearbetet, som också innefattar 
styrelseordförandens arbete. Valberedningen använder en 
rekryteringsprocedur där den utvärderar möjliga kandidater till 
styrelsen. Dessutom har valberedningen tagit del av bolagets 
och Revisionskommitténs bedömningar av kvaliteten och 
effektiviteten av revisorns arbete, inklusive rekommendationer 
om revisorsarvode.

 

Aktieägarna kan när som helst inkomma med förslag till 

valberedningen, men för att valberedningen ska beakta 

förslag på årsstämman måste förslaget ha inkommit 

i god tid före årsstämman. Mer information finns på 

Ericssons webbplats.

kontaktinformation för  
valberedningen
Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Valberedningen

c/o General Counsel's Office

SE-164 83 Stockholm

nomination.committee@ericsson.com
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styrelsen 
Styrelsen bär det yttersta ansvaret för Ericssons organisation 
och förvaltningen av bolagets verksamhet. Den utformar 
riktlinjer och instruktioner för den dagliga verksamheten som 
leds av den verkställande direktören och koncernchefen. Den 
verkställande direktören och koncernchefen ser i sin tur till 
att styrelsen regelbundet informeras om händelser som är av 
betydelse för moderbolaget, inklusive koncernens utveckling, 
resultat, ekonomisk ställning och likviditet.

Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst fem och 
högst tolv ledamöter med högst sex suppleanter. Ledamöterna 
väljs av aktieägarna på årsstämman för perioden från och 
med årsstämmans slut fram till och med slutet av nästa 
årsstämma. Det finns ingen gräns för hur många perioder 
i rad en ledamot kan sitta i styrelsen. Enligt svensk lag har 
fackföreningar dessutom rätt att utse tre styrelseledamöter med 
tre suppleanter till styrelsen. 

Den verkställande direktören och koncernchefen får väljas 
in i styrelsen, men enligt den svenska aktiebolagslagen får 
den verkställande direktören i ett publikt aktiebolag inte 
utses till styrelseordförande. Ericsson följer strikt regler 
och bestämmelser angående intressekonflikter och jäv. 
Styrelseledamöterna får inte delta i några beslut som rör 
avtal mellan dem och Ericsson. Detta gäller även avtal 
mellan Ericsson och tredje man eller juridisk person som en 
styrelseledamot har ett intresse i. 

För att säkerställa efterlevnad av NASDAQ:s börsregler har 
revisionskommittén implementerat en hanteringsprocedur för 
transaktioner med närstående. Vidare har revisionskommittén 
infört en process för förhandsgodkännande av andra tjänster än 
revisionstjänster som utförs av den externa revisorn.

Styrelsens sammansättning
Styrelsen består av tio ledamöter, inklusive styrelseordföranden, 
som valts av aktieägarna på årsstämman 2009 för tiden intill 
slutet av årsstämman 2010, och av tre arbetstagarledamöter 
med varsin suppleant, som utnämnts av sina respektive 
fackföreningar för samma tidsperiod. Verkställande direktören 
och koncernchefen, Carl-Henric Svanberg, är den enda 
styrelseledamoten som också ingick i ledningen för Ericsson 
under 2009.

Styrelsens arbetsordning
I enlighet med aktiebolagslagen, har styrelsen fastställt en 
arbetsordning som anger hur arbetet ska fördelas mellan 
styrelsen och dess kommittéer, och mellan styrelsen, 
dess kommittéer och den verkställande direktören och 
koncernchefen. Detta är ett komplement till bestämmelserna i 
den svenska aktiebolagslagen och bolagsordningen. Styrelsen 
ser över, utvärderar och antar arbetsordningen minst en gång 
om året.

Styrelseledamöternas oberoende
Flera olika oberoendekrav är tillämpliga på styrelsen och dess 
kommittéer. Ericsson tillämpar oberoenderegler i tillämplig 
svenska lagstiftning, Regelverket för emittenter vid NASDAQ 
OMX Stockholm, den svenska koden för bolagsstyrning, 
NASDAQ:s börsregler samt Sarbanes-Oxley Act från 2002. 
Ericsson har dock ansökt om och beviljats undantag från vissa 
krav i Sarbanes-Oxley Act och i NASDAQ:s börsregler, inklusive 
sådana krav som strider mot svensk lagstiftning.

Styrelsens sammansättning uppfyller alla tillämpliga krav på 
oberoende.

Inför årsstämman 2009 gjorde valberedningen, i enlighet 
med kraven i bolagsstyrningskoden, bedömningen att 
åtminstone fem av de personer som föreslagits som 
styrelseledamöter var oberoende i förhållande till Ericsson, 

Styrelsen
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bolagsledningen respektive större aktieägare. Dessa fem var 
Roxanne S. Austin, Sir Peter L. Bonfield, Ulf J. Johansson, 
Nancy McKinstry och Michael Treschow.

Styrelsens arbete
Styrelsens arbete följer en årlig cykel som inleds med det 
konstituerande styrelsemöte som hålls i samband med 
årsstämman. Vid det konstituerande styrelsemötet utses 
ledamöter till styrelsens tre kommittéer och styrelsen fattar 
beslut om bland annat rätten att teckna bolagets firma. 

Vid nästa ordinarie styrelsemöte behandlas årets första 
delårsrapport. I juni hålls normalt ett styrelsemöte utanför 
bolagets huvudkontor för att ge ledamöterna möjlighet att 
besöka viktiga verksamhetsställen. I juli sammanträder 
styrelsen för att behandla delårsrapporten för årets andra 
kvartal. Särskilda strategifrågor diskuteras regelbundet under 
styrelsemöten närhelst det är lämpligt. Efter sommaren ägnas 
därutöver ett tvådagarsmöte huvudsakligen åt koncernens 
övergripande strategi. Under strategimötet behandlas även 
koncernens övergripande riskhantering. Ett styrelsemöte om 
den tredje delårsrapporten hålls i slutet av oktober. 

Styrelsen har utvecklat en process för att grundligt utvärdera 
sitt eget arbete. Resultatet av denna utvärdering presenteras för 
och diskuteras av styrelsen under hösten. Under kalenderårets 
sista möte behandlas budgeten och de finansiella utsikterna. 
Under kalenderårets första möte riktar styrelsen in sig på 
helårsresultatet och behandlar även delårsrapporten för fjärde 
kvartalet. Vid årets andra styrelsemöte i februari, som sätter 
punkt för årets arbetscykel, slutför styrelsen arbetet med 
årsredovisningen. 

Eftersom styrelsen ansvarar för den finansiella 
övervakningen så presenteras och utvärderas bolagets 
finanser vid varje styrelsemöte. Vanligtvis rapporteras det 
vid varje styrelsemöte också om arbetet i kommittéerna 
genom ordförandena i respektive kommitté. Protokollen från 

kommittéernas sammanträden delas också ut till samtliga 
styrelseledamöter före styrelsemötet. 

Vanligtvis rapporterar dessutom den verkställande 
direktören och koncernchefen om verksamheten och 
marknadsutvecklingen, innefattande finansiellt resultat. 
Styrelsen informeras regelbundet om den senaste utvecklingen 
när det gäller relevanta lagar och bestämmelser.

Styrelsen träffar den externa revisorn åtminstone en gång 
om året för att ta emot och beakta revisorns synpunkter. 
Revisorn lämnar också rapporter till ledningen om koncernens 
redovisnings- och finansiella rapportering. Revisionskommittén 
träffar också revisorn för att ta del av och beakta dennes 
synpunkter på delårsrapporterna. Revisorn har fått instruktioner 
om att i sina rapporter meddela om koncernens räkenskaper, 
medelsförvaltning och allmänna ekonomiska ställning i allt 
väsentligt är under kontroll. 

Styrelsen granskar och bedömer också processen för 
finansiell rapportering på det sätt som beskrivs nedan under 
rubriken ”Intern kontroll över finansiell rapportering 2009”. 
Styrelsens och revisorns egen granskning av delårsrapporter 
och årsredovisning bedöms tillsammans med bolagets interna 
kontroller ge tillfredsställande säkerhet med avseende på 
kvaliteten på den finansiella rapporteringen.

Utbildning av styrelsen 
Alla nya styrelseledamöter får en grundlig utbildning 
som är skräddarsydd efter deras individuella behov. 
Introduktionsutbildningen innefattar typiskt sett möten med 
cheferna för alla större verksamheter och funktioner samt 
utbildning som arrangeras av NASDAQ OMX Stockholm om 
noteringsfrågor och insiderregler. Utöver detta genomförs 
vanligtvis heldagsutbildningar för samtliga styrelseledamöter två 
gånger om året för att öka kunskaperna om specifik verksamhet 
och för att behandla särskilda frågor som bedöms aktuella.

De utbildningar som har genomförts under 2009 har gett 
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styrelseledamöterna fördjupade kunskaper om branschen, ny 
teknik, nätkonvergens och framtida produkter. Vidare har den 
årliga utbildningen omfattat viktiga frågor och nyckelområden 
som rör ansvarsfullt företagande och hållbarhet. Därvid har 
energieffektivitet, klimat och hälsa, mänskliga rättigheter, 
hantering av leverantörskedjan och åtgärder mot korruption 
behandlats.

Styrelsens arbete 2009
Styrelsens arbete kännetecknas av en ständigt hög aktivitet. 
14 styrelsemöten hölls under 2009. Två möten hölls utanför 
bolagets huvudkontor: ett i Genève i Schweiz och ett i Lund. 
Tyngdpunkten vid båda dessa möten låg framför allt på 
Ericssons joint ventures ST-Ericsson respektive Sony Ericsson. 
Ledamöternas närvaro vid styrelsemötena framgår av tabellen 
på sida 155.

2009 har kännetecknats av finansiell oro och turbulens 
och osäkerhet om marknadsutvecklingen. Styrelsen har 
under året noggrant följt och analyserat därtill relaterade 
riskfaktorer. I en marknadsnedgång har det varit fortsatt viktigt 
att fokusera på viktiga strategiska områden, som att behålla en 
ledande position inom teknik och tjänster samt att säkerställa 
lönsamhet och en noggrann riskhantering. Den snabba tekniska 
utvecklingen och det hårdnande konkurrensklimatet gör det 
viktigt att ligga i täten och arbeta effektivt med forskning och 
utveckling. Osäkerheten på finansmarknaden under året har 
ytterligare förstärkt behovet av att fokusera på dessa områden.

Vid sidan om de sedvanliga ärenden som behandlas enligt 
styrelsens årliga arbetscykel har styrelsen hanterat de förvärv 
som har genomförts under året: Nortels verksamhet inom CDMA 
och LTE i Nordamerika, Bizitek samt vissa delar av Elcoteqs 
verksamhet. Vidare har etableringen av ett nytt joint venture, ST-
Ericsson, tillsammans med STMicroelectronics hanterats. 

Styrelsen har behandlat lång- och kortsiktiga mål och 
strategier avseende sina joint ventures Sony Ericsson 

respektive ST-Ericsson samt en strategi för nätkonvergens. 
Under 2009 utsågs också Hans Vestberg till ny verkställande 
direktör och koncernchef. Han efterträder Carl-Henric Svanberg 
från och med den 1 januari 2010.

Cheferna för varje affärsenhet har ingående uppdaterat 
styrelsen angående sina respektive verksamhetsområden och 
strategier för dessa. När det gäller ersättning lade styrelsen 
fram ett förslag till ett program för långsiktig rörlig ersättning 
inför årsstämman 2009. För att finansiera detta program 
föreslog styrelsen också en riktad nyemission och återköp av 
C-aktier för omvandling till B-aktier. 

Styrelsen arbetar ständigt för att förbättra sina 
arbetsmetoder utifrån sina egna utvärderingar och sina 
diskussioner med styrelsens och kommittéernas ordföranden. 

Utvärdering av styrelsen
Det främsta syftet med styrelseutvärderingen är att se till 
att styrelsen fungerar väl. Utvärderingen handlar bland 
annat om att ta reda på vilka typer av frågor som styrelsen 
anser bör ges större utrymme, och att avgöra inom vilka 
områden som ytterligare kompetens kan behövas inom 
styrelsen. Utvärderingen fungerar också som underlag för 
valberedningens arbete.

Styrelseordföranden tar varje år initiativ till och leder 
utvärderingen av styrelsens och kommittéernas arbete 
och rutiner. Utvärderingen genomförs bland annat med 
hjälp av detaljerade enkäter, intervjuer och samtal. Under 
2009 har styrelseordföranden haft enskilda samtal med 
alla styrelseledamöter, efter att dessa besvarat två olika 
frågeformulär: ett om styrelsens arbete i allmänhet och ett 
om styrelseordförandens arbete. Styrelseordföranden har inte 
deltagit i arbetet med att utforma, sammanställa eller utvärdera 
enkäten som handlar om styrelseordförandens arbete. Han 
deltog inte heller när hans arbete utvärderades. Resultatet av 
utvärderingarna diskuterades grundligt i styrelsen i syfte att 
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ytterligare förbättra styrelsens arbete. Vanligtvis genomförs 
också en utvärdering av verkställande direktörens och 
koncernchefens arbete. Eftersom Carl-Henric Svanberg lämnar 
sin post den 1 januari 2010 bedömdes en sådan utvärdering 
vara överflödig detta år.

Styrelsens kommittéer
Styrelsen har tillsatt tre kommittéer: Revisionskommittén, 
Finanskommittén och Kompensationskommittén. Ledamöterna 
till kommittéerna utses bland styrelseledamöterna.

Kommittéernas arbete handlar främst om att förbereda 
ärenden för slutliga beslut i styrelsen. Styrelsen har emellertid 
gett kommittéerna beslutanderätt i vissa frågor inom 
begränsade områden och kan i enstaka fall ge dem utökad 
beslutanderätt i särskilda frågor.

Såväl styrelsen som kommittéerna har rätt att anlita 
utomstående experter i allmänna eller särskilda ärenden, om 
och i den mån det krävs eller anses lämpligt.

Före varje styrelsemöte lämnar varje kommitté 
mötesprotokoll samt en skriftlig sammanfattning till styrelsen 
om de ärenden som har hanterats eller avgjorts sedan det 
förra ordinarie styrelsemötet. Utöver mötesprotokollen och 
de skriftliga sammanfattningarna informerar också varje 
kommittéordförande vid alla styrelsemöten om arbetet inom 
respektive kommitté.

Revisionskommittén
Revisionskommittén övervakar för styrelsens räkning 
bokslutens omfattning och riktighet, efterlevnaden av 
lagar och bestämmelser samt interna kontrollsystem för 
finansiell rapportering. Revisionskommittén granskar också 
årsredovisningen och delårsrapporterna och följer upp 
revisionen, inklusive revisionsarvoden.

Detta omfattar:
Granskning av bokslutet samt av dess överensstämmelse  >
med god redovisningssed, tillsammans med ledningen och 
revisorn.
Granskning (tillsammans med ledningen) av rimligheten  >
av viktigare estimat och bedömningar som har gjorts 
vid upprättandet av bokslutet samt kvaliteten på den 
information som lämnas i bokslutet.
Granskning av frågor som kan uppkomma i samband med  >
genomförda granskningar och revisioner. 
Revisionskommittén utför inte själv något revisionsarbete. 

Ericsson har en internrevisionsfunktion som rapporterar till 
Revisionskommittén och som utför oberoende revisioner.

Revisionskommittén deltar också i det förberedandet arbetet 
med att föreslå kandidater för val till revisor när detta är aktuellt. 
Dessutom övervakar kommittén koncernens transaktioner och 
revisorns kontinuerliga arbete och oberoende ställning, för att 
undvika intressekonflikter.

För att kunna utföra detta arbete har Revisionskommittén 
infört godkännandeprocedurer för revisionstjänster 
och andra tjänster som utförs av den externa revisorn 
(se ”Revisionskommitténs policy och process för 
förhandsgodkännande”). Dessutom finns en process 
för granskning av transaktioner med närstående och ett 
förfarande för rapportering av misstänkta överträdelser som rör 
redovisning, internkontroller och revisionsfrågor (en s k whistle-
blower procedure).

Ericssons internrevisionsfunktion utreder påstådda 
överträdelser tillsammans med ansvarig koncernfunktion. 
Information om eventuella incidenter, vilka åtgärder som har 
vidtagits, närmare information om ansvarig koncernfunktion 
och om den eventuella utredningens status rapporteras till 
Revisionskommittén. 
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Ledamöter i Revisionskommittén.
Revisionskommittén består av fyra styrelseledamöter som utses 
av styrelsen. År 2009 bestod Revisionskommittén av följande 
ledamöter: Ulf J. Johansson (kommitténs ordförande), Roxanne 
S. Austin, Sir Peter L. Bonfield och Jan Hedlund. 

Samtliga ledamöter, med undantag för Jan Hedlund som 
utsetts till styrelseledamot av sin arbetstagarorganisation i 
enlighet med svensk lag, är oberoende i förhållande till bolaget 
och ledande befattningshavare. Samtliga är väl insatta i 
ekonomiska frågor och känner till redovisningspraxis för ett 
internationellt bolag som Ericsson. Minst en medlem måste 
vara ekonomisk expert inom Revisionskommitténs område, i 
enlighet med paragraf 407 i Sarbanes-Oxley Act. Styrelsen har 
ansett att Ulf J. Johansson, Roxanne S. Austin och Sir Peter L. 
Bonfield uppfyller detta krav. 

Den tidigare revisorn Peter Markborn har anlitats som extern 
expert för att ge Revisionskommittén stöd och rådgivning.

Revisionskommitténs arbete 2009 
Revisionskommittén hade åtta möten under 2009. 
Ledamöternas närvaro vid mötena framgår av tabellen på sida 
155. Under året granskade Revisionskommittén omfattning 
och resultat av utförda revisioner samt revisorernas oberoende 
ställning. Dessutom kontrollerades revisionsarvodena. 

Vidare godkändes vissa icke-revisionsrelaterade uppdrag 
som utfördes av den externa revisorn av Revisionskommitténs 
ordförande, i enlighet med kommitténs riktlinjer och förfaranden 
för förhandsgodkännande. Revisionskommittén godkände 
internrevisionfunktionens årliga revisionsplan och granskade 
dess rapporter. Kommittén har också tillsammans med revisorn 
granskat och diskuterat varje delårsrapport före publicering, 
och kontrollerat att bolaget fortlöpande uppfyller kraven i 
Sarbanes-Oxley Act och att bolaget efterlever den interna 
kontroll- och riskhanteringsprocessen. Revisionskommittén har 
vidare granskat vissa transaktioner med närstående i enlighet 
med den etablerade processen för denna typ av transaktioner.

Revisionskommitténs riktlinjer och förfaranden för 
förhandsgodkännande
Revisionskommittén granskar och godkänner omfattningen av 
alla revisioner som ska utföras (såväl externa som interna) och 
analyserar resultaten av, och kostnaderna för, revisionerna. 
Kommittén utfärdar rekommendationer till styrelsen angående 
revisorns arbete, och till valberedningen angående revisorns 
arvoden.

För att säkerställa revisorns oberoende har 
revisionskommittén fastställt riktlinjer och förfaranden för 
förhandsgodkännande av icke-revisionsrelaterade uppdrag 
som utförs av den externa revisorn. Rätten att bevilja 
förhandsgodkännande får inte delegeras till bolagsledningen. 
Riktlinjerna innefattar en förteckning över icke tillåtna tjänster 
och sådana tjänster som måste förhandsgodkännas av 
kommittén. Tjänster som måste förhandsgodkännas faller inom 

endera av två kategorier – tjänster som omfattas av generellt 
förhandsgodkännande eller särskilt förhandsgodkännande:

Generellt förhandsgodkännande – för vissa tjänster rörande  >
skatter, transaktioner, riskhantering, bolagsfinansiering, 
attestering, redovisning och så kallade allmänna 
tjänster har Revisionskommittén utfärdat ett generellt 
förhandsgodkännande, förutsatt att det beräknade arvodet 
i ett enskilt fall inte överskrider SEK 1 miljon. Den externa 
revisorn måste underrätta Revisionskommittén om tjänster 
som utförs enligt det generella förhandsgodkännandet. 
Särskilt förhandsgodkännande – för alla andra  >
icke-revisionsrelaterade uppdrag krävs ett särskilt 
förhandsgodkännande. Revisionskommitténs ordförande har 
delegerats rätten att bevilja särskilt förhandsgodkännande 
mellan kommitténs möten, förutsatt att arvodet för 
tjänsterna i varje enskilt fall inte överskrider SEK 2,5 miljoner. 
Ordföranden ska rapportera alla förhandsgodkännanden till 
Revisionskommittén vid nästkommande möte. För ärenden 
som inte kan hanteras av ordföranden och därmed kräver 
särskilt förhandsgodkännande av Revisionskommittén, 
ska revisorn skicka en ansökan till moderbolaget som 
vidarebefordras till Revisionskommittén för slutligt 
godkännande.

Finanskommittén
Finanskommittén ansvarar i första hand för

hantering av frågor som rör förvärv och avyttringar, >
hantering av kapitaltillskott till bolag inom och utanför  >
Ericssonkoncernen,
Upptagande av lån, utfärdande av garantier och liknande  >
åtaganden och godkännande av finansieringsstöd till kunder 
och leverantörer.
löpande övervakning av koncernens finansiella  >
riskexponering.
Finanskommittén har delegerats rätt att besluta i vissa 

styrelseärenden. Detta gäller till exempel direkt eller indirekt 
finansiering, tillhandahållande av krediter, beviljande av 
säkerhet och garantier samt vissa investeringar, avyttringar och 
finansiella åtaganden.

Ledamöter i Finanskommittén
Finanskommittén består av fyra styrelseledamöter som utses 
av styrelsen. År 2009 bestod Finanskommittén av följande 
ledamöter: Marcus Wallenberg (kommitténs ordförande), Anna 
Guldstrand, Anders Nyrén och Michael Treschow. 

Finanskommitténs arbete 2009
Finanskommittén hade sju möten under 2009. Ledamöternas 
närvaro vid mötena framgår av tabellen på sida 155. Kommittén 
har ägnat mycket tid åt osäkerheten på finansmarknaden 
och har noggrant följt bolagets ekonomiska ställning och 
kreditexponering. För att minska bolagets bruttoskuld och 
åstadkomma en nettoräntebesparing har kommittén godkänt 
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Finans-
kommittén

> Marcus Wallenberg
 (Ordförande)

> Anna Guldstrand

> Anders Nyrén

> Michael Treschow

Kompensations-
kommittén

> Michael Treschow
 (Ordförande)

> Nancy McKinstry

> Karin Åberg 

> Börje Ekholm

Revisions-
kommittén

> Ulf J Johansson
 (Ordförande)

> Roxanne S. Austin

> Sir Peter L. Bonfield

> Jan Hedlund

Ledamöter i styrelsens kommittéer 2009

ett förtida återköp under 2009 av ett obligationslån om 
EUR 471 miljoner som skulle förfalla i november 2010. 
Mot bakgrund av den instabila finanssektorn beslutade 
Finanskommittén att ändra bolagets investeringspolicy för att 
minska kreditexponeringen. 

Under året har kommittén även godkänt kundfinansierings- 
och kreditfacilitetsarrangemang med fortsatt fokus på 
kapitalstruktur, kassaflöde och kassagenererande förmåga. 

Kompensationskommittén
Kompensationskommitténs främsta ansvarsområde är att 
förbereda ärenden som rör löner och andra ersättningar för beslut 
i styrelsen. Detta innefattar pensionsförmåner till verkställande 
direktören och koncernchefen, vice verkställande direktörer 
och andra tjänstemän som rapporterar direkt till verkställande 
direktören och koncernchefen. Andra uppgifter är bl a

att utveckla och övervaka strategier och generella riktlinjer  >
för ersättningar till anställda, däribland kortsiktig rörlig 
ersättning och pensionsförmåner,
att granska måluppfyllande för kortsiktig rörlig ersättning  >
före utbetalning, 
att utarbeta ett program för långsiktig rörlig ersättning som  >
hänskjuts till styrelsen och därefter läggs fram för beslut på 
årsstämman, och
att fastställa mål för kortsiktig rörlig ersättning för  >
kommande år, som läggs fram för beslut av styrelsen.
För att kunna utföra detta arbete gör kommittén årligen en 

översyn av ersättningarna tillsammans med företrädare för 
bolaget för att fastställa en strategisk inriktning och anpassa 
ersättningsprogram och lönestrategier med verksamhetsmålen. 

Kommitténs ledamöter tar hänsyn till ersättningstrender, 
lagändringar, informationskrav och globala trender när det gäller 
chefslöner. Kommittén granskar löneundersökningar innan 
de godkänner lönejusteringar för personer som rapporterar 
direkt till koncernchefen. Vidare förbereder kommittén förslag 

angående lönejustering för den verkställande direktören och 
koncernchefen för beslut av styrelsen.

Ledamöter i Kompensationskommittén
Kompensationskommittén består av fyra styrelseledamöter som 
utses av styrelsen. År 2009 bestod Kompensationskommittén 
av följande ledamöter: Michael Treschow (kommitténs 
ordförande), Börje Ekholm, Nancy McKinstry och Karin Åberg.

Gerrit Aronson har anlitats som oberoende extern expert för 
att ge Kompensationskommittén stöd och rådgivning, framför 
allt när det gäller trender och utvecklingen internationellt.

Kompensationskommitténs arbete 2009
Kompensationskommittén hade sju möten under 2009. 
Ledamöternas närvaro vid mötena framgår av tabellen på 
sidan 155. Kommittén granskade och förberedde ett förslag till 
program för långsiktig rörlig ersättning 2009 som lades fram 
för beslut i styrelsen och godkändes vid årsstämman i april 
2009. Vidare beslutade kommittén om löner och kortsiktig 
rörlig ersättning för 2009 för personer som rapporterar direkt till 
koncernchefen, och förberedde ett förslag om ersättning till den 
tillträdande verkställande direktören och koncernchefen, Hans 
Vestberg, för beslut i styrelsen. Kommittén förberedde även 
ersättningspolicy som styrelsen lade fram för godkännande 
av årsstämman. Mot slutet av året avslutade kommittén 
sin analys av den nuvarande strukturen för långsiktig rörlig 
ersättning liksom ersättningspolicyn. Förslag angående detta 
kommer att läggas fram inför årsstämman 2010 för beslut. Mer 
information om ersättningar samt fasta och rörliga ersättningar 
finns i Not K29, ”Information angående styrelseledamöter, 
ledande befattningshavare och anställda”, samt i ”Rapport om 
ersättningar” som är fogad till årsredovisningen.

LEDAMÖTER I KOMMITTEERNA 
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Ersättningar till styrelsens ledamöter
Valberedningen lägger fram förslag för beslut på årsstämman 
rörande styrelsearvoden till ledamöter som inte är anställda 
inom koncernen.

Årsstämman 2009 beslutade i enlighet med 
valberedningens förslag om arvoden till icke anställda 
ledamöter för arbete i styrelsen och i kommittéerna. 
Information om styrelsearvoden 2009 finns i Noter till 
koncernens bokslut – Not K29, ”Information angående 
styrelseledamöter, ledande befattningshavare och anställda”, 
i årsredovisningen. Årsstämman 2009 beslutade även i 
enlighet med valberedningens förslag att en del av arvodet 
för styrelseuppdraget till icke anställda styrelseledamöter ska 
kunna betalas i form av syntetiska aktier. 

Med ”syntetisk aktie” avses en rättighet att i framtiden 
erhålla utbetalning av ett belopp som motsvarar börskursen 
för en B-aktie i Ericsson vid utbetalningstillfället. Syftet med 
att betala en del av styrelsearvodet i form av syntetiska aktier 
är att ytterligare förena styrelseledamöternas intressen med 
aktieägarnas. Mer information om villkoren för syntetiska 
aktier finns i kallelsen till årsstämman 2009 (www.ericsson.
com/ericsson/investors/shareholders/agm). (Informationen på 
Ericssons webbplats utgör inte en del av denna årsredovisning.)

STYRELSELEDAMÖTERNAS MÖTESNÄRVARO OCh STYRELSEARVODEN 2009
                 Antal möten (i styrelse/kommittéer) som ledamoten deltagit i
                                                      Arvode enligt beslut vid årsstämman 2009
      Revisions- Finans-  Kompensations-
Styrelseledamot Styrelsearvoden 4)  Kommittéarvoden Styrelse kommitté kommitté kommitté

Michael Treschow 3 750 000 250 000 14  7 7

Sverker Martin-Löf 1) 750 000  14 3  

Marcus Wallenberg 750 000 125 000 14  7 

Roxanne S. Austin  750 000 250 000 13 5  

Sir Peter L. Bonfield 750 000 250 000 14 8  

Börje Ekholm 750 000 125 000 13   7

Ulf J. Johansson 750 000 350 000 13 8  

Nancy McKinstry 750 000 125 000 14   7

Anders Nyrén 750 000 125 000 12  7

Carl-Henric Svanberg -  14

Monica Bergström 2) -  13   1

Jan Hedlund -  12 6  

Pehr Claesson  -  14   

Anna Guldstrand  -  14  7 

Kristina Davidsson -  14   

Karin Åberg 3) -  13   6

Totalt antal möten   14 8 7 7 

1) Ledamot i Revisionskommittén till och med 22 april 2009, därefter ersatt av Roxanne S. Austin 
2) Arbetstagarrepresentant (suppleant) sedan 22 april 2009.
3) Ordinarie arbetstagarrepresentant och ledamot i Kompensationskommittén från och med 22 april 2009 (ersatte Monica Bergström).
4) Styrelseledamöter som inte är anställda inom koncernen kan välja att erhålla en del av styrelsearvodet (exklusive arvodet för kommittéarbete) i form av syntetiska aktier.
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Michael Treschow (invald 2002)

Styrelseordförande 
Ordförande i Kompensationskommittén och ledamot i Finanskommitten 
Född 1943, Civilingenjörsexamen, Lunds Tekniska Högskola.  
Styrelseordförande: Unilever NV och Unilever PLC. Styrelseledamot: 
ABB Ltd. och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. 
Innehav i Ericsson 1): 164 008 B-aktier. 
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Ordförande 
Svenskt näringsliv 2004–2007, verkställande direktör och koncernchef 
för AB Electrolux 1997–2002 och ordförande i dess styrelse 2004–2007. 
Tidigare positioner innefattar befattningar inom Atlas Copco, såsom 
verkställande direktör och koncernchef 1991–1997. Ledamot i Kungliga 
Ingenjörsvetenskapsakademien.

Marcus Wallenberg (invald 1996)

Vice styrelseordförande, ordförande i Finanskommittén 
Född 1956, Bachelor of Science of Foreign Service, Georgetown 
University, USA. Styrelseordförande: Skandinaviska Enskilda Banken, 
Saab AB och AB Electrolux. Hedersordförande: International Chamber 
of Commerce (ICC). Styrelseledamot: AstraZeneca PLC, Stora Enso 
Oy, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Temasek Holdings Limited. 
Innehav i Ericsson 1): 1 200 A-aktier och 140 800 B-aktier. 
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Verkställande 
direktör och koncernchef i Investor 1999–2005 och dess-förinnan vice 
verkställande direktör. Marcus Wallenberg har tidigare haft befattningar 
inom Stora Feldmühle AG, Citicorp, Citibank och Deutsche Bank.

Sverker Martin-Löf (invald 1993)

Vice styrelseordförande 
Född 1943, Teknologie doktor och Civilingenjörsexamen från Kungliga 
Tekniska Högskolan i Stockholm. Styrelseordförande: Skanska AB, 
SCA AB och SSAB. Vice styrelseordförande: AB Industrivärden och 
Svenskt Näringsliv. Styrelseledamot: Svenska Handelsbanken.  
Innehav i Ericsson 1): 10 400 B-aktier. 

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: 
Verkställande direktör och koncernchef i Svenska Cellulosa 
Aktiebolaget SCA 1990–2002, i vilket bolag han var anställd mellan 
1977–1983 och mellan 1986–2002. Dessförinnan har han bland annat 
innehaft befattningar i Sunds Defibrator och Mo och Domsjö AB.

Roxanne S. Austin (invald 2008)

Ledamot i Revisionskommitten
Född 1961, Bachelor of Business Administration in Accounting, 
University of Texas, San Antonio, USA.
Styrelseledamot: Move Networks Inc., Abbott Laboratories, Teledyne 
Technologies Inc., Target Corporation.  
Innehav i Ericsson 1): 3 000 B-aktier. 
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: 
Verkställande direktör och koncernchef i Move Networks Inc. sedan 
2009. Verkställande direktör i Austin Investment Advisors sedan 
2004. Verkställande direktör och koncernchef i DIRECTV 2001–2003. 
Corporate Senior Vice President och finanschef för Hughes Electronics 
Corporation 1997–2000, ett företag som hon anställdes i 1993. Innan 
hon anställdes i Hughes var Roxanne Austin partner i Deloitte & Touche. 
Ledamot i styrelsen för California Science Center, medlem av California 
State Society of Certified Public Accountants och American Institute of 
Certified Public Accountants.

Sir Peter L. Bonfield (invald 2002)

Ledamot i Revisionskommittén 
Född 1944, Teknologie hedersdoktor, Loughborough University, 
Leicestershire, Storbritannien. Styrelseordförande: NXP Supervisory 
Board. Vice styrelseordförande: British Quality Foundation.  
Styrelseledamot: Mentor Graphics Inc., Sony Corporation och TSMC. 
Innehav i Ericsson 1): 4 400 B-aktier.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: 
Koncernchef och ordförande i Executive Committee, 
British Telecommunications plc 1996–2002. Ordförande och 

StyrelSeledamöter
Styrelseledamöter valda av årsstämman 2009

Roxanne S. AustinMichael Treschow Marcus Wallenberg Sverker Martin-Löf Sir Peter L. Bonfield 
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koncernchef i ICL PLC 1990–1996. Befattningar inom STC PLC 
och Texas Instruments Inc. Ledamot i International Advisory Board i 
Citigroup. Medlem i Advisory Boards i New Venture Partners LLP, The 
Longreach Group och Apax Partners LLP. Non-Executive Director i 
Actis Capital LLP. Styrelsementor i CMi.

Börje Ekholm (invald 2006)

Ledamot i Kompensationskommittén 
Född 1963, Civilingenjörsexamen i elektroteknik, Kungliga Tekniska 
Högskolan. Civilekonomexamen, Insead, Frankrike. Styrelseledamot: 
Investor AB, AB Chalmersinvest, EQT Partners AB, Husqvarna AB, Scania, 
KTH Holding AB, Lindorff Group AB och Kungliga Tekniska Högskolan. 
Innehav i Ericsson 1): 21 760 B-aktier. 
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Verkstäl-
lande direktör och koncernchef i Investor AB sedan 2005. Dessförinnan 
var han ansvarig för Investor Growth Capital Inc. och New Investments. 
Tidigare befattningar i bl a Novare Kapital AB och McKinsey & Co Inc.

Ulf J. Johansson (invald 2005)

Ordförande i Revisionskommittén 
Född 1945, Teknologie doktor och Civilingenjörsexamen i elektroteknik, 
Kungliga Tekniska Högskolan. Styrelseordförande: Acando AB, 
Eurostep Group AB, Novo A/S, Novo Nordisk Foundation och Trimble 
Navigation Ltd. Styrelseledamot: Jump Tap Inc. 
Innehav i Ericsson 1): 6 435 B-aktier. 
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: Grundare 
till Europolitan Vodafone AB där han var styrelseordförande 1990-2005. 
Tidigare befattningar inom Spectra-Physics, som verkställande direktör 
och koncernchef, samt inom Ericsson Radio Systems AB. Ledamot i 
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

Nancy McKinstry (invald 2004)

Ledamot i Kompensationskommittén 
Född 1959, Master of Business Administration in Finance and 
Marketing, från Columbia University, USA. Bachelor of Arts in 
Economics, University of Rhode Island, USA. Styrelseordförande: 
Koncernchef och ordförande i Executive Board, Wolters Kluwer n.v. 
Styrelseledamot: Amerikanska handelskammaren och TiasNimbas 
Business School. Innehav i Ericsson: Inget.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: 
Koncernchef och ordförande i Executive Board, Wolters Kluwer n.v., 
verkställande direktör och koncernchef i CCH Legal Information 
Services 1996–1999. Tidigare befattningar inom Booz, Allen & Hamilton 
och New England Telephone Company. Medlem i Advisory Board of the 
University of Rhode Island, Advisory Council of the Amsterdam Institute 
of Finance, Dutch Advisory Council of INSEAD och Board of Overseers 
of Columbia Business School.

Anders Nyrén (invald 2006)

Ledamot i Finanskommittén 
Född 1954, Examen från Stockholms Handelshögskola samt MBA från 
Andersson School of Management, UCLA, USA. Styrelseordförande: 
Aktiemarknadsbolagens Förening och i Föreningen för god sed på 
värdepappersmarknaderna. Vice styrelseordförande: Sandvik AB 
och Svenska Handelsbanken. Styrelseledamot: Svenska Cellulosa 
Aktiebolaget SCA, AB Industrivärden, SSAB, Ernströmgruppen och 
AB Volvo. Innehav i Ericsson 1): 6 686 B-aktier.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: 
Verkställande direktör och koncernchef i AB Industrivärden sedan 2001. 
Finansdirektör och vice verkställande direktör i Skanska AB 1997–2001. 
Direktör Capital Markets Nordbanken 1996–1997. Finansdirektör och 
vice verkställande direktör i Securum AB 1992–1996, verkställande 
direktör i OM International AB 1987–1992. Tidigare befattningar inom 
STC Scandinavian Trading Co AB och AB Wilhelm Becker.

Carl-Henric Svanberg (invald 2003)

Född 1952, Civilingenjörsexamen, Linköpings Tekniska Högskola. 
Civilekonomexamen, Uppsala Universitet. Styrelseledamot: Sony 
Ericsson Mobile Communications AB och ST-Ericsson (t o m 2009), 
Svenskt Näringsliv, Melker Schörling AB, Uppsala universitet och 
BP PLC. Innehav i Ericsson 1): 3 234 441 B-aktier.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet och övriga upplysningar: 
Verkställande direktör och koncernchef i Ericsson 2003–2009. 
Dessförinnan verkställande direktör och koncernchef i Assa Abloy 
(1994–2003) samt olika befattningar inom Securitas AB (1986–1994) 
och inom ABB (1977–1985). Carl-Henric Svanberg har inget väsentligt 
aktieinnehav eller delägarskap i företag som bolaget har betydande 
affärsförbindelser med.

Ulf J. Johansson Nancy McKinstry Anders Nyrén Carl-Henric SvanbergBörje Ekholm
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Jan Hedlund (utsedd 1994)

Arbetstagarrepresentant 
Ledamot i Revisionskommittén 
Född 1946. Utsedd av IF Metall.  
Innehav i Ericsson 1): 735 B-aktier. 

Anna Guldstrand (utsedd 2004)

Arbetstagarrepresentant 
Ledamot i Finanskommittén
Född 1964. Utsedd av Sveriges ingenjörer.  
Innehav i Ericsson 1): 1 373 B-aktier.

Karin Åberg (utsedd 2007)

Arbetstagarrepresentant
Ledamot i Kompensationskommittén
Född 1959. Utsedd av Unionen.  
Innehav i Ericsson 1): 1 596 B-aktier.

Kristina Davidsson (utsedd 2006)

Arbetstagarrepresentant – suppleant
Född 1955. Utsedd av IF Metall.  
Innehav i Ericsson 1): 988 B-aktier.

Pehr Claesson (invald 2008)

Arbetstagarrepresentant – suppleant 
Född 1966. Utsedd av Sveriges ingenjörer. 
Innehav i Ericsson 1): 513 B-aktier

Monica Bergström (utsedd 1998)

Arbetstagarrepresentant – suppleant 
Född 1961. Utsedd av Unionen.  
Innehav i Ericsson 1): 1 508 B-aktier.

Carl-Henric Svanberg var den ende styrelseledamoten som också 
ingick i Ericssons operativa ledning under 2009. Ingen styrelseledamot 
har blivit vald med anledning av avtal eller överenskommelse med 
någon större aktieägare, kund, leverantör eller annan person.
1) Antalet B-aktier (och A-aktier, om några) omfattar innehav av närstående fysiska eller 

juridiska personer samt American Depositary Receipts, om några.

StyrelSeledamöter
Styrelseledamöter och suppleanter utsedda av arbetstagarorganisationer

Pehr Claesson Karin Åberg Kristina Davidsson Anna Guldstrand Jan Hedlund Monica Bergström
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Professionalism
> Lyssna – led utvecklingen

> Visa engagemang
– var lyhörd

> Sök sanningen
– bygg på korrekt 
information

Ömsesidig respekt
> Bygg styrka genom en 

gemensam vision

> Skapa värde varje dag 
– generera energi

> Vi ser mångfald som en styrka 
– ge alla samma möjligheter

Uthållighet
> Led förändringen – 

forma framtiden

> Leverera – ge det 
lilla extra

> En betrodd global 
partner i över ett 
århundrade

Customers
Key Stakeholders

Business Environment

The Ericsson Business Process

Organization and Resources 

Management and Control
Vision Policies and Directives

Corporate Culture

Performance
Evaluation

Performance
Improvement

Objectives
Strategies

Results

IT 

Satisfaction through 
Value Deliverables

Demands 
and Expectations

ERICSSONS GRUNDLÄGGANDE 
VÄRDERINGAR

ERICSSON GROUP MANAGEMENT SYSTEM

Koncernledning

Verkställande direktör/koncernchef och koncernens 
ledningsgrupp
Styrelsen utser verkställande direktör, koncernchef och 
vice verkställande direktörer. Den verkställande direktören 
och koncernchefen ansvarar tillsammans med koncernens 
ledningsgrupp för den dagliga verksamheten. Utöver den 
verkställande direktören och koncernchefen består koncernens 
ledningsgrupp av koncernfunktionscheferna och cheferna för 
affärsenheterna.

Koncernens ledningsgrupp har till uppgift att:
Fastställa en långsiktig vision, en stark företagskultur samt  >
strategier och policies för koncernen, utifrån de mål som 
fastställs av styrelsen.
Fastställa mål för de operativa enheterna, allokera resurser  >
och följa upp enheternas resultat. 
Uppnå operational excellence och globala synergieffekter  >
med hjälp av en effektiv organisation inom koncernen.

Ersättning till koncernens ledningsgrupp
Riktlinjer om ersättning och övriga anställningsvillkor 
för Ericssons ledande befattningshavare godkändes av 
bolagsstämman 2009. Mer information om ersättningar, 
inklusive fast och rörlig ersättning, finns i Rapport om 
ersättningar och Noter till koncernens bokslut – Not 
K29, ”Information angående styrelseledamöter, ledande 
befattningshavare och anställda” i årsredovisningen.

Ericsson Group Management System 
Koncernchefen och koncernfunktionscheferna har infört ett 
ledningssystem för att se till att verksamheten leds:

på ett sätt som gör att de viktigaste intressenternas (dvs  >

kunders, aktieägares och medarbetares) mål uppfylls,
inom fastställda risknivåer och med tillförlitlig intern kontroll,  >
och
på ett sätt som säkrar efterlevnad av gällande lagstiftning,  >
noteringskrav och bolagsstyrningskoder samt uppfyllande 
av bolagets samhällsansvar.

Ericsson är ISO 9001- och ISO 14001-certifierat. Lednings-
systemet utgör en viktig grund och systemet utvärderas och 
förbättras kontinuerligt i enlighet med ISO-kraven.

Ericsson Group Management System består av följande tre 
delar:

Ledning och kontroll, dvs företagskultur, mål- och  >
strategiformulering och styrande dokument, såsom policies 
och direktiv på koncernnivå.
Operativa processer och IT-verktyg som stöder operational  >
excellence och gör det möjligt att dra nytta av Ericssons 
skalfördelar.
Organisation och resurser. >

Riskhantering är en integrerad del i Ericsson Group 
Management System. 

Ledning och kontroll
Ericsson använder balanserade styrkort som hjälpmedel 
för att omsätta strategiska mål i ett antal resultatindikatorer 
för de operativa enheterna. Detta sker framför allt för att 
mäta marknaders och kunders resultat, konkurrensposition, 
intern effektivitet, finansiella resultat och medarbetarnas 
tillfredsställelse och inflytande. Med utgångspunkt i det årliga 
strategiska arbetet uppdateras styrkorten genom att mål för det 
kommande året sätts upp för varje enhet och kommuniceras 
genom hela organisationen. De balanserade styrkorten används 
även som ett ledningsverktyg för att anpassa de operativa 
enheternas och medarbetarnas mål till bolagets mål och för att 
följa upp måluppfyllnad och bevaka identifierade risker.
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Det är sedan länge känt att företagskulturen spelar stor 
roll för hur människor agerar – inte bara när det gäller att följa 
regler, utan även när det gäller att informera, fatta beslut, 
arbeta effektivt och nå uppsatta mål. Respekt, professionalism 
och uthållighet är de värderingar som ligger till grund för 
Ericssonkulturen och som vägleder oss i vårt dagliga arbete, i 
vårt sätt att möta andra människor och bedriva vår verksamhet. 
En av bolagsledningens viktigaste uppgifter är därför att 
informera om och utveckla Ericssonkulturen i sin ledning av 
koncernen.

Koncernomfattande policies och direktiv styr 
organisationens verksamhet. Dessa omfattar viktiga frågor som 
en kod för affärsetik, policies för roller och ansvar, ansvars- 
och arbetsfördelning, investeringar, förvaltning av immateriella 
tillgångar, finansiell rapportering, miljöfrågor och riskhantering.

Operativa processer och IT-verktyg
Som ledande leverantör försöker Ericsson tillvarata de 
konkurrensfördelar som storleken av verksamheten ger och 
har därför infört gemensamma processer och IT-verktyg 
för alla operativa enheter. Genom att styra och hela tiden 
förbättra dessa processer och IT-verktyg sänker Ericsson 
kostnaderna med hjälp av standardiserade interna kontroller 
och resultatindikatorer.

Organisation och resurser
Ericsson har två dimensioner:

Juridiska personer: över 200 företag i över 100 länder. Varje  >
företag har en styrelse som i många fall innefattar lokala 
arbetstagarledamöter som inte är anställda av Ericsson. 
Ericsson bedriver också verksamhet i två joint ventures.
Operativa enheter: affärsenheter (4) och marknadsenheter  >
(23).

Utöver detta samordnar koncernfunktionerna Ericssons 
strategier, verksamhet och resursfördelning. Inom 

koncernfunktionerna utformas också de direktiv, processer och 
strukturer som krävs för en effektiv styrning av koncernen.

Mer information om Ericssons organisation finns i kapitlet 
Bolagsinformation i årsredovisningen.

Riskhantering
Risker indelas grovt i två grupper: operativa risker och 
finansiella risker. Ericssons ramverk för riskhantering tillämpas 
globalt på all affärsverksamhet och alla risktyper, och bygger på 
följande principer:

Riskhanteringen är en integrerad del av Ericsson Group  >
Management System.
Varje operativ enhet har ansvar för att hantera sina risker i  >
enlighet med policies, direktiv och processverktyg. Beslut 
ska fattas eller hänskjutas till högre nivå enligt en noggrant 
fastställd beslutsordning. Finansiella risker samordnas via 
koncernfunktionen Finance.
Risker hanteras i strategiprocessen, i samband med  >
årlig planering och målformulering och i den löpande 
verksamheten i samband med olika transaktioner 
(offerter/kontrakt, förvärv, investeringar och 
produktutvecklingsprojekt). I processerna används olika 
kontroller, t ex beslutspunkter med krav på godkännande.
En central säkerhetsenhet samordnar hanteringen av vissa 

risker, t ex  avbrott i verksamheten, informationssäkerhet/IT 
och fysisk säkerhet. Ett krishanteringsråd hanterar enstaka 
händelser av allvarlig karaktär.

Mer information finns i förvaltningsberättelsen för 2009 i 
årsredovisningen.

Ledningsgruppen för Ericsson-koncernen.
Cesare Avenia saknas på bilden.
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Carl-Henric Svanberg 

Verkställande direktör och koncernchef till och med 31 december 2009, 
samt styrelseledamot (sedan 2003)
Född 1952, Civilingenjörsexamen, Linköpings Tekniska Högskola och 
civilekonomexamen, Uppsala Universitet.
Carl-Henric Svanberg är hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet och 
Linköpings tekniska högskola.  
Styrelseledamot: Sony Ericsson Mobile Communications AB och  
ST-Ericsson (t o m 2009), Svenskt Näringsliv, Melker Schörling AB, 
Uppsala universitet och BP PLC.  
Innehav i Ericsson 1): 3 234 441 B-aktier.
Bakgrund: Verkställande direktör och koncernchef Assa Abloy AB 
(1994–2003). Olika befattningar inom Securitas AB (1986–1994) och 
inom ABB Group (1977–1985). 

Hans Vestberg

Förste vice verkställande direktör till och med 31 december 2009. 
Verkställande direktör och koncernchef från och med 1 januari 2010.  
Född 1965, Civilekonomexamen, Uppsala Universitet. 
Styrelseledamot: Sony Ericsson Mobile Communications AB och 
styrelseordförande i ST-Ericsson samt Svenska Handbollsförbundet.  
Innehav i Ericsson 1): 39 825 B-aktier. 
Bakgrund: Hans Vestberg var finanschef och chef för 
koncernfunktionen Finance till och med 31 oktober 2009. Hans 
Vestberg var tidigare vice verkställande direktör och chef för 
affärsenheten Global Services. Han har innehaft flera positioner inom 
bolaget sedan 1988, bl a chef för marknadsenheten Mexiko och chef 
för Finance & Control i USA, Brasilien och Chile. 

Jan Frykhammar

Vice verkställande direktör, finanschef och chef för koncernfunktionen 
Finance (sedan 1 november 2009) samt chef för affärsenheten Global 
Services (sedan 2008)
Född 1965, Civilekonomexamen, Uppsala Universitet.  
Innehav i Ericsson 1): 2 307 B-aktier.
Bakgrund: Jan Frykhammar har haft flera olika befattningar inom 
Ericsson, bland annat Sales and Business Control inom affärsenheten 
Global Services, finanschef i Nordamerika och finansansvarig för 
kundkontot Vodafone.

Johan Wibergh

Vice verkställande direktör (från och med 1 januari 2010) och chef för 
affärsenheten Networks (sedan 2008)
Född 1963. Dataingenjörsexamen, Linköpings Tekniska Högskola.  
Innehav i Ericsson 1): 14 024 B-aktier.
Bakgrund: Johan Wibergh var tidigare verkställande direktör i Ericsson 
Brasilien. Han har även varit chef för marknadsenheten Nordic and 
Baltics, samt Vice President och försäljningschef inom affärsenheten 
Global Services.

Jan Wäreby

Senior Vice President och chef för affärsenheten Multimedia  
(sedan 2007)
Född 1956, Civilingenjörsexamen, Chalmers tekniska högskola, 
Göteborg.  
Styrelseledamot: Sony Ericsson Mobile Communications AB,  
ST-Ericsson, LHS Telekommunikation.  
Innehav i Ericsson 1): 41 733 B-aktier.
Bakgrund: Jan Wäreby var vice verkställande direktör och chef för 
Sales and Marketing för Sony Ericsson Mobile Communications AB 
2002–2006.

medlemmar i KoncernenS ledningSgrupp

Johan WiberghCarl-Henric Svanberg Hans Vestberg Jan Frykhammar Jan Wäreby
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Magnus Mandersson

Senior Vice President och chef för affärsenheten CDMA  
(sedan november 2009)
Född 1959. Civilekonomexamen, Lunds Universitet.  
Innehav i Ericsson 1): 5 146 B-aktier.
Bakgrund: Magnus Mandersson var tidigare chef för marknadsenheten 
Northern Europe och kundansvarig för Deutsche Telekom AG.

Cesare Avenia 

Varumärkeschef (sedan november 2009) och chef för marknadsenheten 
South East Europe (sedan 2006)
Född 1950. Kandidatexamen, telekommunikation, University of Naples, 
Italien.  
Styrelseledamot: Ericsson Telecomunicazioni S.P.A. och enda 
styrelseledamot i Ericsson Network Services Italia S.P.A.  
Innehav i Ericsson 1): 10 913 B-aktier. 
Bakgrund: Cesare Avenia har tidigare varit chef för  
marknadsenheten Italy.

Carl Olof Blomqvist 

Senior Vice President, chefsjurist och chef för koncernfunktionen Legal 
Affairs (sedan 1999)
Född 1951, Jur. kand., Uppsala Universitet.
Styrelseledamot: Aktiemarknadsbolagens Förening och 
Aktiemarknadsnämnden (från och med 2010). 
Innehav i Ericsson 1): 1 216 A-aktier och 31 839 B-aktier.
Bakgrund: Före nuvarande befattning var Carl Olof Blomqvist delägare i 
Mannheimer Swartling advokatbyrå. 

Håkan Eriksson

Senior Vice President, Chief Technology Officer och chef för 
koncernfunktionen Technology & Portfolio Management (sedan 2003). 
Från och med 1 januari 2010 är Håkan Eriksson dessutom chef för 
Ericsson Silicon Valley. 
Född 1961, Civilingenjörsexamen och hedersdoktor, Linköpings  
Tekniska Högskola.  
Styrelseledamot: Linköpings universitet, Anoto, Vestas, Stockholms 
Handelskammare.  
Innehav i Ericsson 1): 25 500 B-aktier.
Bakgrund: Håkan Eriksson var tidigare Senior Vice President och chef 
för Research & Development. Han har innehaft olika befattningar inom 
Ericsson sedan 1986.

Douglas L. Gilstrap 

Senior Vice President och chef för koncernfunktionen Strategy (sedan 
september 2009)
Född 1963, MBA från Emory University, Atlanta, USA.  
Innehav i Ericsson 1): 385 B-aktier.
Bakgrund: Före nuvarande befattning har Douglas L. Gilstrap innehaft 

olika chefsbefattningar inom Equant Networks och Cable and Wireless.

Cesare Avenia Carl Olof Blomqvist Håkan Eriksson Douglas L. GilstrapMagnus Mandersson
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Marita Hellberg

Senior Vice President, personaldirektör och chef för koncernfunktionen 
Human Resources & Organization (sedan 2003)
Född 1955, Socionomexamen, Stockholms Universitet, och Advanced 
Management Program, Cedep, Frankrike.  
Styrelseledamot: Utbildningsradion. 
Innehav i Ericsson 1): 29 554 B-aktier.
Bakgrund: Marita Hellberg var tidigare personaldirektör i NCC-
koncernen.

Torbjörn Possne

Senior Vice President och chef för koncernfunktionen Sales & Marketing 
(sedan 2008)
Född 1953. Civilingenjörsexamen, Kungliga Tekniska Högskolan. 
Innehav i Ericsson 1): 21 874 B-aktier.
Bakgrund: Torbjörn Possne var tidigare chef för marknadsenheten 
Northern Europe och kundansvarig för Deutsche Telekom. Han har 
innehaft olika befattningar inom Ericsson sedan 1979.

Henry Sténson

Senior Vice President, informationsdirektör och chef för 
koncernfunktionen Communications (sedan 2002)
Född 1955, Studier i juridik, sociologi och statsvetenskap, Linköpings 
universitet och vid Svenska krigsakademien, Karlberg. Styrelseledamot: 
Stronghold.  
Innehav i Ericsson 1): 22 729 B-aktier.
Bakgrund: Henry Sténson var tidigare chef för SAS Group 
Communication.

Fram till den 31 augusti 2009 var Bert Nordberg vice verkställande 
direktör och ordförande i Redback och Entrisphere och dessutom 
chef för Ericsson Silicon Valley samt medlem av koncernens 
ledningsgrupp. Bert Nordberg började arbeta parallellt med Sony 
Ericssons VD den 1 september 2009, och tillträdde som verkställande 
direktör 15 oktober 2009.
1) Antalet B-aktier (och A-aktier, om några) omfattar innehav av närstående fysiska eller 

juridiska personer Optioner och matchningsrätter redovisas i Noter till koncernens 
bokslut – Not K29, ”Information angående styrelseledamöter, ledande befattningshavare 
och anställda” i årsredovisningen.

Henry StensonMarita Hellberg Torbjörn Possne
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reviSorer
I enlighet med bolagsordningen ska moderbolaget ha lägst 
ett och högst tre registrerade revisionsbolag som externa 
oberoende revisorer. Revisorerna väljs av aktieägarna vid 
årsstämman för en fyraårsperiod. Revisorerna rapporterar till 
aktieägarna på bolagsstämmorna.

Revisorerna:
Håller styrelsen uppdaterad om den årliga revisionens  >
planering, omfattning och innehåll.
Granskar årsbokslutet för att bedöma dess riktighet,  >
fullständighet och redovisningens överensstämmelse med 
god redovisningssed och relevanta redovisningsprinciper. 
Informerar styrelsen om uppdrag som har utförts utöver  >
revisionstjänster, ersättningen för sådana uppdrag och 
andra omständigheter som är av betydelse för revisorernas 
oberoende. 
Mer information om kontakterna mellan styrelsen och 

revisorerna finns under ”Styrelsens arbete” ovan.

Alla Ericssons delårsrapporter granskas av revisorerna.

Nuvarande revisor
PricewaterhouseCoopers AB valdes på årsstämman 2007 för 
en fyraårsperiod fram till slutet av årsstämman 2011.

PricewaterhouseCoopers AB har utsett Peter Clemedtson, 
auktoriserad revisor, till huvudansvarig revisor. Peter 
Clemedtson är även huvudansvarig revisor för Skandinaviska 
Enskilda Banken. 

Revisionsarvoden
Ericsson betalade de arvoden (inbegripet omkostnader) för 
revisionsrelaterade och andra uppdrag som anges i tabellen 
Noter till koncernens bokslut – Not K31, ”Ersättning till 
revisorer” i årsredovisningen. 

intern Kontroll över den 
finanSiella 
rapporteringen 2009
Denna rapport har upprättats i enlighet med den svenska koden 
för bolagsstyrning, punkt 10.5, och är begränsad till intern 
kontroll avseende den finansiella rapporteringen. 

Eftersom Ericsson är börsnoterat i USA gäller de krav 
som anges i Sarbanes-Oxley Act (SOX). Dessa krav reglerar 
införande och vidmakthållande av interna kontroller av 
finansiell rapportering och dessutom ledningens utvärdering 
av hur väl de interna kontrollerna fungerar. För att se till att 
SOX-kraven efterlevs har bolaget infört noggranna kontroller, 
dokumentation, tester och rapporteringsprocesser i enlighet 
med COSO-ramverket för intern kontroll. COSO-ramverket 
har upprättats av Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission. Bolagsledningens rapport 
om intern kontroll i enlighet med SOX kommer att ingå i 
Ericssons årsredovisning i 20 F-format som inges till den 
amerikanska finansinspektionen Securities and Exchange 
Commission (SEC). Under 2009 har bolaget fortsatt att förbättra 
utformningen och tillämpningen av kontrollerna för finansiell 
rapportering. Dessutom har förvärvade verksamheter införlivats 
i det interna kontrollarbetet.

Policies för informationsgivning
Syftet med Ericssons policies för finansiell informationsgivning 
är att se till att kommunikationen med alla investerare är 
transparent, relevant och konsekvent, och att den sker 
på lika villkor och på ett rättvist sätt. Detta medverkar 
till att Ericssonaktien får ett rättvisande marknadsvärde. 
Ericsson vill att aktieägare och potentiella investerare 
ska ha goda kunskaper om hur bolaget arbetar, inklusive 
verksamhetsresultatet, framtidsutsikterna och potentiella risker. 

För att dessa mål ska uppnås måste den finansiella 
rapporteringen och informationsgivningen vara:

Transparent – öka kunskaperna om de ekonomiska  >
drivkrafterna för verksamheten och rörelseresultatet, för att 
skapa förtroende och trovärdighet.
Konsekvent – informationen ska vara jämförbar vad gäller  >
omfattning och detaljnivå mellan olika rapporteringsperioder.
Enkel – läsarna ska få en god uppfattning om  >
affärsverksamheten och resultatet för att undvika 
feltolkningar.
Relevant – vi undviker informationsöverflöd genom att främst  >
ge information som är relevant för Ericssons intressenter, 
eller som krävs enligt lag eller noteringsavtal.
I rätt tid – utöver regelbunden, tidsbestämd  >
informationsgivning publicerar vi också information vid 
behov, i rätt tid, till exempel pressmeddelanden om viktiga 
händelser.
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Publicerad på lika villkor för alla – all väsentlig information  >
offentliggörs via pressmeddelanden, för att säkerställa att 
informationen sprids samtidigt till hela investerarkollektivet.
Fullständig, utan väsentliga fel och i enlighet med  >
god sed – informationsgivningen sker i enlighet med 
tillämpliga redovisningsstandarder och noteringskrav samt 
branschkrav. 

Ericssons webbplats (www.ericsson.com/investors) innehåller 
omfattande information om koncernen, bland annat ett arkiv 
med årsredovisningar och delårsrapporter. Läsaren kan också 
få tillgång till de senaste nyheterna samt se presentationer 
som koncernledningen har hållit i branschsammanhang. 
(Informationen på Ericssons webbplats utgör inte en del av 
denna rapport.)

Kontroller och förfaranden för informationsgivning 
Ericsson har kontrollprocesser för att se till att rätt information 
ges i rätt tid i enlighet med U.S. Securities Exchange Act från 
1934 samt noteringsavtalen med NASDAQ och NASDAQ 
OMX Stockholm. Kontrollprocesserna säkerställer också 
att sådan information vidarebefordras till bolagsledningen, 
inklusive koncernchef och finanschef, så att beslut om 
informationsgivning kan fattas i rätt tid.

En kommitté för finansiell informationsgivning (Disclosure 
Committee) med 15 ledamöter med olika typer av expertis 
hjälper ledningen att fullgöra sitt ansvar när det gäller 
informationsgivning till aktieägare och investerare. En av 
kommitténs viktigaste uppgifter är att övervaka att hanteringen 
av proceduren kring informationsgivning sköts och kontrolleras 
på ett effektivt och korrekt sätt.

Ericsson har investeringar i vissa verksamheter som bolaget 
inte kontrollerar eller styr. Våra kontroller och förfaranden för 
informationsgivning för dessa verksamheter är naturligtvis 
betydligt mer begränsade än de som vi tillämpar för våra 
dotterbolag. 

Under året utvärderade Ericssons verkställande direktör 
och koncernchef och finanschefen kontrollprocesserna för 
informationsgivning. Slutsatsen blev att processerna är effektiva 
och har en skälig säkerhetsnivå.

Under den period som omfattas av årsredovisningen 2009 
har kontrollprocesserna för informationsgivning inte förändrats 
på något sätt som väsentligen påverkar, eller sannolikt kommer 
att väsentligen påverka, den interna kontrollen av den finansiella 
rapporteringen. 

Intern kontroll av den finansiella rapporteringen
Ericsson har integrerat riskhantering och intern kontroll i 
sina affärsprocesser. Enligt COSO:s ramverk består den 
interna kontrollen av komponenter som en kontrollmiljö, 
riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och 
kommunikation samt uppföljning.

Kontrollmiljö
Bolagets interna kontrollstruktur bygger på arbetsfördelningen 
mellan styrelsen och dess kommittéer, verkställande direktören 
och koncernchefen. Bolaget har infört ett ledningssystem som 
bygger på: 

Styrande dokument, t ex riktlinjer, direktiv och en kod för  >
affärsetik och uppförande, samt en stark bolagskultur.
Bolagets organisation och sätt att bedriva verksamhet, med  >
tydligt definierade roller och ansvarsområden och delegering 
av befogenheter.
Flera tydligt definierade och koncernövergripande  >
planerings-, drift- och stödprocesser.

De viktigaste delarna av kontrollmiljön när det gäller den 
finansiella rapporteringen behandlas i styrande dokument och 
processer som rör redovisning och finansiell rapportering. 
Dessa styrande dokument uppdateras regelbundet vid 
ändringar av t ex lagstiftning, redovisningsstandarder eller 
noteringskrav, såsom IFRS och den amerikanska Sarbanes-
Oxley Act. Processerna omfattar särskilda kontroller som 
ska utföras för att se till att rapporterna är av hög kvalitet. 
Alla juridiska personer, marknadsenheter och affärsenheter 
har egna ekonomichefer som stöder ledningen för enheten 
genom att genomföra kontroller som rör transaktioner och 
rapportering. Dessutom finns en ekonomichef på koncernnivå 
som rapporterar till finanschefen.

Riskbedömning
Risker för väsentliga felaktigheter i redovisningen kan uppstå 
i samband med bokföring och värdering av tillgångar, skulder, 
intäkter och kostnader eller avvikelser från upplysningskrav. 
Andra risker i samband med den finansiella rapporteringen 
innefattar bedrägeri, förlust eller förskingring av tillgångar eller 
otillbörligt gynnande av annan part på bolagets bekostnad. 

Policies och direktiv för redovisning och finansiell 
rapportering omfattar områden av särskild betydelse för att 
främja korrekt och fullständig redovisning, rapportering och 
informationsgivning i rätt tid.

Identifierade typer av risker hanteras genom väl definierade 
affärsprocesser med integrerade riskhanteringsåtgärder, samt 
genom en tydlig ansvars- och arbetsfördelning och en lämplig 
beslutsordning. Detta innebär att viktiga transaktioner kräver 
särskilt godkännande och säkerställer att tillgångar hanteras 
korrekt. 

Kontrollaktiviteter
I bolagets affärsprocesser ingår finansiella kontroller som rör 
godkännande och redovisning av affärstransaktioner. I boksluts- 
och rapporteringsprocessen finns kontroller för bland annat 
redovisning, värdering och upplysningskrav. De här kontrollerna 
innefattar tillämpning av väsentliga redovisningspolicies och 
uppskattningar i såväl enskilda dotterbolag som på koncernnivå. 

Regelbundna analyser görs av de ekonomiska resultaten 
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från varje dotterbolag, marknadsenhet och affärsenhet. 
Analyserna innefattar alla betydande poster, t ex tillgångar, 
skulder, intäkter, kostnader och kassaflöde. Tillsammans med 
den ytterligare analys som görs av koncernredovisningen 
på koncernnivå säkerställer denna analys att den finansiella 
rapporteringen inte innehåller några väsentliga fel.

När det gäller den externa finansiella rapporteringen 
säkerställer kommittén för finansiell informationsgivning 
(Disclosure Committee) att alla upplysningskrav uppfylls. 

Bolaget har infört kontroller för att säkerställa att den 
finansiella rapporteringen sker i enlighet med alla interna 
policies för redovisning och rapportering, IFRS samt alla 
relevanta noteringsbestämmelser. Bolaget dokumenterar 
också noggrant de interna kontrollerna av redovisning och 
finansiell rapportering, samt uppföljningen av kontrollernas 
genomförande och resultat. På så sätt kan koncernchefen och 
finanschefen bedöma de interna kontrollernas effektivitet på ett 
sätt som uppfyller kraven i SOX.

Allmänna kontroller av kontrollmiljön och av efterlevnaden 
av policies och direktiv för finansiell rapportering har införts i 
alla dotterbolag. Detaljerade processkontroller och noggrann 
dokumentation av de kontroller som genomförs har också 
införts i så gott som alla dotterbolag, så att alla väsentliga 
poster och poster som medför risker kontrolleras. 

För att se till att redovisnings- och rapporteringsprocesserna 
är effektiva och standardiserade har bolaget inrättat 
flera gemensamma servicecentra. I dessa centra utförs 
redovisnings- och rapporteringstjänster för de flesta av 
dotterbolagen utifrån en gemensam IT-plattform med en 
gemensam kontoplan och gemensamma rapportkoder.

Information och kommunikation
Koncernens informations- och kommunikationsvägar ska bidra 
till fullständig och korrekt finansiell rapportering i rätt tid, genom 
att alla relevanta policies och instruktioner för interna processer 
görs tillgängliga för alla berörda medarbetare. Dessutom 
tillhandahålls regelbundna uppdateringar och meddelanden 
om ändringar av redovisningspolicies, rapporterings- och 
informationsgivningskrav.

Alla dotterbolag och operativa enheter lämnar regelbundet 
finansiella rapporter och rapporter om sin operativa verksamhet 
till interna styrkommittéer och bolagsledningen. Dessa 
rapporter innefattar analyser av och kommentarer till finansiella 
resultat och risker. Styrelsen erhåller finansiella rapporter 
månatligen. Revisionskommittén har fastställt ett förfarande 
för rapportering av överträdelser av regler som rör redovisning, 
intern kontroll och revisionsfrågor (en s k ”whistle blower 
procedure”).

Uppföljning
Processen för finansiell rapportering granskas årligen av 
bolagsledningen. Den här granskningen är grunden för 
utvärderingen av det interna ledningssystemet och de interna 
styrande dokumenten, för att säkerställa att dessa omfattar 
alla viktiga områden som rör den finansiella rapporteringen. 
Ledningen för gemensamma servicecentra kontrollerar löpande 
redovisningens kvalitet med hjälp av ett antal resultatindikatorer. 
Efterlevnaden av policies och direktiv följs också upp genom 
årliga självutvärderingar och skriftliga bekräftelser om kvaliteten 
i redovisningen (representation letters) från chefer och 
ekonomichefer i alla dotterbolag och inom varje affärs- och 
marknadsenhet. 

Vid varje styrelsesammanträde behandlas bolagets 
ekonomiska situation. Styrelsens olika kommittéer har 
viktiga övervaknings- och kontrolluppgifter beträffande 
ersättningar, lån, investeringar, kundfinansiering, 
likviditetsförvaltning, finansiell rapportering och intern 
kontroll. Revisionskommittén och styrelsen granskar alla 
delårsrapporter och årsredovisningen före publicering. Bolaget 
har en internrevisionsfunktion som rapporterar direkt till 
Revisionskommittén och som genomför oberoende revisioner. 
Revisionskommittén får även regelbundna rapporter från 
revisorn. Revisionskommittén följer upp alla åtgärder som 
vidtas för att förbättra eller ändra kontrollerna.
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2g
Första generationens digitala
mobilsystem som inkluderar GSM,
TDMA, PDC och cdmaOne.

3g
Tredje generationens mobilsystem
som inkluderar WCDMA/HSPA,
EDGE, CDMA2000 och TD-
SCDMA.

4g
Se LTE.

all-ip
En gemensam IP-infrastruktur
som kan hantera alla nättjänster, 
inkl. fast kommunikation och 
mobilkommunikation,
för röst och datatjänster
samt videotjänster såsom TV.

atM
(Asynchronous Transfer Mode)
En kommunikationsstandard för
överföring i, och hantering av,
paketkopplade höghastighetsnät.

backhaul
Transmission mellan 
radiobasstationer och kärnnätet.

bnp
Bruttonationalprodukt (värdet av 
varor och tjänster som produceras 
I ett land per år).

bredband
En tillräckligt hög 
överföringshastighet,
i data- eller telenätet, för att
överföra multimediatjänster.

capex
(Capital expenditure)
utgifter för nyutveckling eller nya 
investeringar tex inköp av nya 
maskiner.

cdMa
(Code division multiple access ) 
cdmaOne (2G ) och CDMA2000 
(3G) mobilkommunikations- 
standarder bygger båda på CDMA-
teknik.

dsl access
Samlingsnamn för olika tekniker
som medger bredbandig 
kommunikation via fasta telelinjer, 
exempelvis IP-DSL, ADSL och 
VDSL.

edge
En tredje generationens 
mobilstandard, utvecklad som en
kapacitetsökning av GSM för att
klara stora datamängder i 
hastigheter på upp till 250 kbps.

evo ran
Ett gemensamt radionät för 2G, 3G 
och 4G

exabyte
= miljarder gigabyte.

fttx
(Fiber-to-the-x) tex FTTH (Fiber-to-
the-home) för anslutning via 
optofiberkabel till en bostad  

gpon
(Gigabit Passive Optical Network)
Används för 
höghastighetskommunikation i 
fiber till hemmet.

gprs
(General Packet Radio Service) En
paketkopplingsteknik (2.5G) som 
tillåter GSM-nät att hantera mobil 
datakommunikation i hastigheter 
på upp till 115 kbps,

hspa
(High Speed Packet Access) 
Vidareutveckling av 3G/WCDMA, 
som gör mobilt bredband möjligt. 
En abonnent kan ladda ner filer till 
sin 3G-utrustning med hastigheter 
på flera Mbps.

ikt
Informations- och 
kommunikationsteknik.

iMs
(IP Multimedia Subsystem) 
Standard för röst- och multimedia-
tjänster över mobilnät och fasta nät 
som baseras på IP-teknik.

ip
Ett standardiserat 
kommunikationsprotokoll
som bestämmer hur information
färdas mellan Internets olika delar.

iptv
(IP Television) En teknik som ger
digital TV via fast 
bredbandsaccess.

ipX
Global lösning för hantering av
betalnings- och 
meddelandetjänster för SMS, 
MMS, web och WAP.

Jv
(Joint venture)  
Ett företag som genom partner-
skap samägs av två eller flera 
bolag.

lte
(Long-Term Evolution) kallas den
standard för vidareutvecklingen av
mobilteknik, bortom dagens 
HSPAteknik.

Managed services
Driften av en operatörs nät
och/eller hosting av tjänster.

opex
(Operating expense) Löpande 
kostnader för att underhålla en 
produkt, tjänst eller ett system.

pbX
(Private Branch eXchange) är en 
icke-publik telefonväxel, till exempel 
inom ett företag.

paketkoppling
En metod att sända data i nätet där
individuella paket accepteras av
nätet och levereras till sin 
destination. Metoden används för 
Internet och kommer på sikt att 
ersätta traditionell kretskoppling.

penetration
Antal abonnemang dividerat med
befolkningens storlek inom ett 
geografiskt område.

softswitch
Ett programvarubaserat system
för samtalsstyrning. Binder ihop 
IPtelefoni med den kretskopplade
delen av nätet.

tdM
(Time division multiplexing)
traditionell teknik för kretskoppling.

telecom grade
99,999 % tillgänglighet; 
prestandakrav på telekomnät.

tillväxtmarknad
Ett land med BNP per capita som
ligger under Världsbankens 
medelvärde, och där 
mobilpenetrationen är lägre än 60 
procent.

voip
IP-telefoni är överföring av 
röstsamtal  via IP-nät. Kallas även 
bredbandstelefoni.

WcdMa
(Wideband Code Division
Multiple Access) En tredje 
generationens mobilteknik som 
utnyttjar koddelningsteknik över ett 
brett frekvensspektrum. WCDMA 
bygger på samma kärnnät som 
GSM.

WdM
(Wavelength division multiplexing) 
genom att optiskt blanda olika 
våglängder ökas 
överföringskapaciteten i fiberkabel  
i optiska nät.

Ordlista
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Finansiella begrepp

avkastning på eget kapital
Årets resultat hänförligt till 
moderbolagets aktieägare i 
procent av genomsnittligt eget 
kapital hänförligt till moderbolagets 
aktieägare (baserat på beloppen 
vid årets början och slut).

avkastning på sysselsatt kapital
Rörelseresultat plus finansiella 
intäkter i procent av genomsnittligt 
sysselsatt kapital (baserat på 
beloppen vid årets början och slut).

betalningsberedskap
Kassa och likvida medel samt 
kortfristiga placeringar minus 
upptagna kortfristiga lån plus 
långfristiga outnyttjade kreditlöften. 
Betalningsberedskap anges även i 
procent av nettoomsättningen.

cagr
(Compound annual growth rate) 
Beskriver den årliga tillväxttakten 
över en viss tidsperiod.

bruttokassa
Bruttokassan består, utöver kassa 
och likvida medel samt kortfristiga 
placeringar minus räntebärande 
skulder och avsättningar för 
ersättning efter avslutad 
anställning, även av kortfristiga 
placeringar för likviditetsförvaltning.

genomsnittlig kredittid
Kundfordringsbalans vid kvartalets 
slut dividerad med nettoomsättning 
i kvartalet multiplicerat med 90 
dagar. Om kundfordringsbalansen 
är högre än kvartalets 
nettoomsättning divideras 
resterande belopp med 
nettoomsättning i föregående 
kvartal multiplicerat med 90 dagar. 
Totala genomsnittliga kredittiden 
blir i det senare fallet summan av 
90 dagar från det senaste kvartalet 
plus kreditdagarna från det 
föregående kvartalet.

kontant utdelning per aktie
Utbetald utdelning dividerad med
genomsnittligt antal utestående 
aktier, före utspädning.

ebitda-marginal
Vinst före utgiftsräntor, skatt samt 
av- och nedskrivningar i procent av 
nettoomsättningen.

eget kapital per aktie (sek)
Eget kapital hänförligt till 
moderbolagets aktieägare 
dividerat med antal utestående 
aktier, före utspädning, vid 
periodens slut.

kreditdagar, leverantörer
Det genomsnittliga beloppet av 
leverantörsskulder (baserade på 
beloppen vid årets början och årets 
slut) dividerat med kostnader för 
sålda varor för året och 
multiplicerat med 365 dagar.

kassagenerering
Kassaflöde från rörelsen dividerat 
med summan av årets resultat och 
justeringar för poster som inte ingår 
i kassaflödet mm, uttryckt i 
procent.

nettokassa
Kassa och likvida medel samt 
kortfristiga placeringar minus 
räntebärande skulder och 
avsättningar för ersättning efter 
avslutad anställning.

kapitalomsättningshastighet
Nettoomsättning dividerad med 
genomsnittligt sysselsatt kapital.

omsättningshastighet i lager
365 dividerat med 
lageromsättningshastighet, 
beräknat som kostnader för sålda 
varor dividerat med genomsnittligt 
lager.

omsättningshastighet i
kundfordringar
Nettoomsättning dividerad med
genomsnittliga kundfordringar.

rörelsekapital
Kortfristiga tillgångar minus 
kortfristiga icke räntebärande 
avsättningar och
skulder.

soliditet
Eget kapital i procent av 
balansomslutningen.

sysselsatt kapital
Balansomslutning minus icke 
räntebärande skulder och 
avsättningar.

vinst per aktie
Vinst per aktie före utspädning; 
årets resultat hänförligt till 
moderbolagets aktieägare 
dividerat med vägt medelantal 
utestående aktier under perioden.
Vinst per aktie efter utspädning; 
vägt medelantal utestående aktier 
justeras för effekter av potentiella 
aktier.

value at risk (var)
En statistisk metod för att beräkna 
den maximala potentiella förlust 
som kan uppkomma med en given 
konfidensgrad under en given 
tidshorisont.

valutakurser soM anvÄnts vid konsolideringen
  Jan–dec
  2009 2008

sek/eur
 genomsnittskurs 10,63  9,67

 slutkurs 10,30 10,95

sek/usd
 genomsnittskurs 7,63 6,61

 slutkurs 7,18 7,73

VALUTAKURSER



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 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 ochbehålla 

kvalificerad arbetskraft.

hÄr får du veta Mera:
Vår hemsida: www.ericsson.com/se
Vår aktie: www.ericsson.com/se/investerare

projektledning Ericsson Investor Relations
design och produktion Harley Marketing Communications och Paues Media
fotografier av styrelse och ledningsgrupp Andreas Lind
repro Litografia Alfaprint AB 2010
tryck Litografia Alfaprint AB 2010
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