Ordlista
2G
Första generationens digitala
mobilsystem som inkluderar GSM,
TDMA, PDC och cdmaOne.
3G
Tredje generationens mobilsystem
som inkluderar WCDMA/HSPA,
EDGE, CDMA2000 och TDSCDMA.
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) mobilkommunikationsstandarder bygger båda på CDMAteknik.
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-tothe-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 multimediatjänster 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 partnerskap 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.
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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.

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.

Sysselsatt kapital
Balansomslutning minus icke
räntebärande skulder och
avsättningar.

EBITDA-marginal
Vinst före utgiftsräntor, skatt samt
av- och nedskrivningar i procent av
nettoomsättningen.

Kapitalomsättningshastighet
Nettoomsättning dividerad med
genomsnittligt sysselsatt kapital.

Eget kapital per aktie (SEK)
Eget kapital hänförligt till
moderbolagets aktieägare
dividerat med antal utestående
aktier, före utspädning, vid
periodens slut.

Omsättningshastighet i lager
365 dividerat med
lageromsättningshastighet,
beräknat som kostnader för sålda
varor dividerat med genomsnittligt
lager.

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.

Omsättningshastighet i
kundfordringar
Nettoomsättning dividerad med
genomsnittliga kundfordringar.
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Soliditet
Eget kapital i procent av
balansomslutningen.

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.

Kontant utdelning per aktie
Utbetald utdelning dividerad med
genomsnittligt antal utestående
aktier, före utspädning.

VALUTAKURSER
SEK/EUR
genomsnittskurs
slutkurs
SEK/USD
genomsnittskurs
slutkurs

Rörelsekapital
Kortfristiga tillgångar minus
kortfristiga icke räntebärande
avsättningar och
skulder.

10,63
10,30

9,67
10,95

7,63
7,18

6,61
7,73
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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.
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