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Svar från ericsson gällande 
rapport från swedwatch om 
svenska bolags verksamhet i 
zambia  
 

Ericsson har tagit del av rapporten som publicerats av Swedwatch, där de drar slutsatsen att 
Ericsson och de tre övriga undersökta bolagen inte gjort sig skyldiga till oetisk eller olaglig 
skatteflykt i utvecklingsländer.  

 I sin rapport efterfrågar Swedwatch mer transparens från bolagens sida. Ericsson har en 
mycket  begränsad  verksamhet i Zambia med färre än 20 anställda. Vi är verksamma i över 
180 länder och endast i undagsfall så redovisar vi våra siffror på landsbasis. Zambia ingår i 
en region med över 40 andra länder söder om Sahara som vi redovisar i våra 
kvartalsrapporter. Av den anledningen har vi inte heller redovisat den detaljerade information 
om vår verksamhet i Zambia som Swedwatch efterfrågar. I detta fall har vi gjort ett undantag 
och meddelat Swedwatch att vi för närvarande går med förlust i Zambia och därför generar 
vår verksamhet i landet ingen skattepliktig inkomst.  

 Det är viktigt att understryka att vi är inte verksamma i Zambia eller i något av de övriga 180 
länderna för att undvika skatt. Det är vår fulla och fasta övertygelse att människor i alla 
länder, även i Zambia, har rätt till kommunikation  och tillgång till internet och telefoni. Därför 
är det viktigt att vi är på plats. Idag har över 10 miljoner eller 75% av alla invånare i Zambia 
den möjligheten. Tekniken har förändrat vårt sätt att leva och den bidrar inte bara till 
öppenhet och demorkrati utan den ger också männiksor tillgång till utbildning, arbete och 
sjukvård.  

 Det finns många exempel på när tekniken varit ett viktigt verktyg för människor att kunna 
dela och få information om händelser i och utanför det egna landet. Vi deltar gärna i en 
dialog om dessa frågor med Swedwatch, men även med andra intressenter, såsom politiker, 
organisationer och näringsliv. 
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Ericsson är en världsledande leverantör av utrustning och tjänster inom telekommunikation. 
Vi möjliggör det vi kallar the Networked Society – det uppkopplade samhället – med effektiva 
realtidslösningar vilka möjliggör för oss alla att studera, arbeta och leva våra liv mer 
självständigt i varaktiga samhällen runt om i världen. 

Vårt erbjudande omfattar tjänster, mjukvara och infrastruktur inom informations- och 
kommunikationsteknologier för telekomoperatörer och andra industrier. I dag går över 40 
procent av världens mobiltrafik genom nät som levererats av Ericsson och vi levererar 
support till våra kunders mobilnät vilka förser fler än 2,5 miljarder abonnemang med tjänster. 

Vi har idag fler än 110 000 medarbetare som arbetar för kunder i över 180 länder. Ericsson 
grundandes 1876 och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige. Under 2012 hade företaget 
en försäljning på 227,8 miljarder kronor. Ericssons aktie är noterad på börserna NASDAQ 
OMX Stockholm och NASDAQ New York. 
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