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1989

Glödlampan
var starten
Ursprunget till General Electric är uppfinnaren Thomas
Alva Edisons glödlampa. Idag
är den nya Ericssonpartnern
ett jättekonglomerat som är
USAs tredje största företag.
. Sid 4

Historisk
telekonferens
I maj nästa år arrangeras International Switching Symposium i Stockholm. Det blir en
historisk konferens med 3000
av världens främsta experter.
Sid 2

Stort steg mot frihetens telefon
HotLine Pocket har funnits i ett par år och gjort stor
succé. Namnet till trots så har den varit i största laget för
att stoppa i fickan. Men nu har det kommit en HotLine
Pocket som verkligen gör skäl för namnet.
Den är i praktiken den första mobiltelefonen som
verkligen går att stoppa i fickan och betecknar ett stort
steg mot den totala frihetens ficktelefon. Den är nästan
hälften så stor som den gamla och väger bara 420 gram.

Denförstaordern kom ett par dagar efter introduktionen och Flemming Örneholm, chef för mobiltelefondivisionen i Lund, som har utvecklat telefonen, hade dubbel
anledning att vara glad. Det är väl ingen tvekan om vilken som är den nya HotLine Pocket?
Nu fortsätter utvecklingen mot ännu mindre mobiltelefoner.
Sista sidan

"Back in
the USSR"
Nu är vi "Back in the USSR".
Men vi har egentligen aldrig
varit helt borta från den ryska
marknaden. Vi startade tillverkningen där redan 1897 och
byggde fabriken på bilden i S:t
Petersburg 1900.
Men nu gäller det framtiden. Sovjet är 76:e landet som
beställt Ericssons AXE. Sid 3

Ägande ger engagemang • Ledaren sid 2
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Ericssons konvertibler:

Långsiktigt
ägande skapar
engagemang

E

tt historiskt perspektiv
är alltid nyttigt. Vi inom
Ericsson kan nu se tillbaka på
en synnerligen händelserik
5-årsperiod i vårt företags
historia.
Men redan en tillbakablick
på bara två år verkar avlägsen
när man ser på utvecklingen
för Ericsson-aktien och de under hösten 1987 utgivna konvertiblerna.
Alla som ökade sitt engagemang i företaget genom att
teckna sig för konvertibler fick
direkt efter den sista teckningsdagen en påminnelse om att det
aldrig går att helt säkert förutse
vad som kan hända på aktiemarknaden. Som ni säkert
kommer ihåg kom den "svarta
måndagen" med dramatiska
kursfall på aktier världen över.
Det var nog en hel del anställda inom Ericsson som
undrade vad de hade gett sig in
i, även med vetskap om att konvertibler till skillnad från aktier nästan alltid kan lösas in till
det belopp man köpt dem för.

I

dag kan vi dessbättre konstatera att det blev en ganska snabb återhämtning på
börsen, och att Ericssonaktien blev en av börsens kursvinnare. Kursen kan säkert röra sig både upp och ner även
framöver, och ingen kan naturligtvis lämna några garantier
för Ericsson-aktiens kommande kursutveckling. Men en sak
är jag helt övertygad om, och
det är att den uppgång som
skett för Ericsson-aktien inte
bara är en konjunktureffekt.

U

ppgången beror till en
avgörande del på vad företaget presterat, och med det
menar jag summan av de anställdas insatser. Att dessa insatser påverkats av att så,,
många medarbetare i dag också är ägare i företaget genom
konvertibel innehavet är jag
helt övertygad om. Det finns
ett starkt ökat intresse bland
våra anställda för koncernens
utveckling.

E

ricsson kommer i februari nästa år att söka notering för konvertiblerna på
Stockholms Fondbörs. Vi får
då för första gången en marknadsmässig kurs på konvertiblerna.
Ett långsiktigt ägande i
Ericsson, antingen i form av
konvertibler eller aktier, utgör
en betydande grund för vår
fortsatta gemensamma framgång.

Carl Wilhelm Ros
Vice VD, ekonomi och finans

Den egentliga konferensen hålls på Älvsjömässan. Men deltagarna är samtidigt gäster i Stockholms stad som naturligtvis vill visa det mest kända
och uppmärksammade som staden har. Därför blir det även aktiviteter i Globen.

Världens teleexperter
till Stockholm 1990
Den 27 maj startar det
trettonde "International
Switching Symposium"
(ISS) i Stockholm. Det är
världens största specialistkonferens inom telekommunikation.
Närmare
3000 delegater från tillverkare, operatörer och förvaltningar världen över
kommer till Stockholm för
att utbyta tankar och erfarenheter.
— Intresset är på topp eftersom vi sett
en utveckling av sällan skådat slag inom telekommunikation de senaste
åren, konstaterar Televerkets tekniske
direktör Torsten Larsson, tillika Ordförande för ISS'90.
Kung Carl XVI Gustaf är symposiets beskyddare och han kommer också
att förrätta invigningen på Stockholmsmässan.
ISS är en internationell teknisk vetenskaplig konferens för telekommunikationsindustrin som stöds av Svenska Elektroingenjörers Riksförening
(SER) i samarbete med IEEE Sweden
Section, The IEEE Communications
Society, The Institution of Electrical
Engineers (IEE) och Stockholms stad.
I huvudsak diskuterar man framtidens
teknik.
Värdskapet alternerar mellan Europa, USA och Japan.
— Tonvikten ligger på kopplingsteknik men vi har valt att presentera
något bredare ämnen på öppningsdagen, berättar Thomas Haug, Tele-

Världens största konferens
inom telekommunikation

Ericssons tekniske direktör Gösta
Lindberg, med ett förflutet inom
Televerket, är Vice ordförande för

75590.
verket och ISS Vetenskapliga kommittés ordförande.

474 uppsatser utvärderas
Det är den vetenskapliga kommittén,
med medlemmar fram 10 länder som
samlar in och väljer ut de föredrag
som kommer att presenteras på konferensen. Föredragen sorteras under
rubrikerna Nätverk, System och Teknik. Till symposiet i Stockholm har
det kommit in 474 uppsatser som nu
håller på att utvärderas. Det är cirka
130 fler uppsatser än vad som skickades in till symposiet i Phoenix, USA
för tre år sedan. —Vi håller just nu på
att gå igenom de inkomna bidragen
och det kommer bli en svår uppgift att
endast välja en tredjedel av de 474 uppsatserna, säger Thomas Haug.
ISS'90 kommer huvudsakligen att

fokuseras kring den senaste utvecklingen av kopplingsteknologin inom
telekommunikationsområdet, vilket
inkluderar tal, data, text och bild, såväl som de faktorer som påverkar utvecklingen av dessa.

Världens samlade experter
Konferenserna som har hållits vart
tredje år sedan den första gången 1957
i USA följer i stort sett samma mönster. Första dagen ägnas åt inbokning,
registrering och vissa sociala aktiviteter. Den officiella invigningen genomförs den andra dagen, vilken kommer
att förrättas av Kung Carl XVI Gustaf
som även är ISS'90's beskyddare. Under andra dagen kommer också ett antal talare från framträdande positioner
inom industrin att hålla föredrag.
Tredje dagen ägnas i huvudsak åt de

olika föredrag som vetenskapliga
kommittén valt ut. Fjärde dagen är
vikt för s k tekniska besök hos värdlandets industri. Femte och sista dagen fortsätter presentationen av de utvalda föredragen. Före dagens slut
kommer ISS'90 att förklaras avslutat
och "stafetten" lämnas över till nästa
värdland och arrangör och som i det
här fallet är Japan.
— Jag är övertygad om att ISS'90
kommer att bli en av de mest intressanta konferenserna i sitt slag. Mycket
beroende på den utveckling vi ser idag
med avregleringar och tekniska framsteg inom vårt område. Men framförallt för att det kommer att presenteras
tankar och idéer för framtiden av världens samlade experter på telekommunikation, avslutar Ordförande Torsten
Larsson.

I nästa nummer kommer en specialbilaga om konvertiblerna.
Där kommer Du att få en allsidig information och förhoppningsvis
svar på alla de frågor som Du kan ha.
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Stort intresse visades mobiltelefonen "Hot Line". Anders Larsson och
Lena Kling flankerar en robot, som tillsammans med en exakt likadan,
fast "mänsklig", förbryllade åskådarna. Vem som var vem, var mycket
svårt att upptäcka, närde hackigt rörde sig och talade med publiken och
varandra.

Det var hot om regnskurar och friska vindar. Men när Lars Berg från Sollidens scen hälsade välkommen till
Ericssondagen så var det i ett kanonväder med härlig sol och värme
SKANSENFOTO: BO BINETTE

Ericsson-dagen på Skansen:

"Fel" väder blev rätt
på största familjedagen
Dykklubbens agerande får högsta
betyg; innehållsrik, inspirerad information dagen lång och fascinerande demonstration med ibland
två dykare i vattentanken.

Ericssons Trio spelade blandad
dans på Bollnästorgsbanan.
Ån
spritter det i benen, de 84 åren till
trots. Anton Carlsson (HF/VT19)
tillsammans med Inger Berglund
klarade galant alla turerna i bland
annat en schottis.

Det blev en önskestart för
Ericssons största familjedag genom tiderna, söndagen den 3 september 1989.
Väderprognosen
för
"vår" söndag: regnskurar
och friska, nordvästliga
vindar. Tacksamt nog så
sprack den prognosen. Det
blev kanonväder!
Nu vilade allt på arrangemangen om
det skulle bli en trevlig och givande familjedag.
Var det som Ericsson visade upp i
form av underhållning och demonstration av tillräckligt god klass och intresseväckande nog även för allmänheten?
Sten Petri på Skansens programavdelning sammanfattar. — Först vill jag
få sagt att s.apiar.bejet med Ericsson inför och under er familjedag Hår varit
stimulerande och gått mycket smidigt.
Det blev en väldigt trivsam och lyckad
dag. Visst platsar Ericsson på Skansen. Som varande ett högteknologiskt
företag har ni ju mycket att visa upp av
intresse för våra besökare. Ericsson
har första tjing på första söndagen i
september nästa år!
Lunchmenyn på restaurang Sol-

liden och Högloftet för drygt 1800
pensionärer bestod av rimmad lax
med potatissallad, kaka och kaffe och'
dryck.
Talet till pensionärerna hölls i år inte under lunchen utan efteråt på Sollidenscenen. I år svarade Lars Berg,
chef för kabel- och nätverksamheten
för detta.
Lars Berg inledde sitt tal från Sollidenscenen inför mer än fullsatta

Vi har inte rätat på ryggen under
flera timmar, sa Tommy Lindström
i Vegetariska Föreningen. Vi bjuder på solroskärnor, russin, miisli, vegetarisk pastej på riskakor
och delar ut litteratur om hälsokost.

bänkrader (uppemot 2 000 människor) med att på koncernledningens
vägnar hälsa Ericssons pensionärer
och aktiva med familjer välkomna.
Han var speciellt glad över att så
många veteraner samlats för att träffas
och umgås med sina gamla arbetskamrater.
Han gav sedan en eloge åt fritidskonsulent Leif Bölke och hans medhjälpare för deras arbete med
Ericsson-dagen, som i år var mer omfattande än någonsin.
Lars Berg gjorde därefter en sammanfattning av Ericssons fantastiska
återhämtning fram till idag och avslutade: — Koncernledningens tack går
till alla som arbetar inom Ericsson och
till alla som tidigare genom sina insatser har lagt grunden till dagens
Ericsson.
Tack för er lojalitet och uthållighet.
Inte minst tackförden tradition av omtanke och medmänsklighet, som har
gjort att vårt Ericsson är ett fint företag att arbeta i.
Tack ska ni ha så hjärtligt. Jag räknar med att vi fortsätter i denna anda
framåt i tiden. Och därmed tycker jag
att vi övergår till underhållningen här
på Sol lidenscenen. Ha det så trevligt!
Därefter förklarade Lars Berg 1989
års Ericsson-dag för öppnad!

Det var 19 barn mellan 4 och 13 år
som deltog i 'Talangjakten för
barn" på Sollidenscenen.
Mest
uppskattades nog de näpna syskonen Maija och Janne Normi, 7 respektive 4 år.

Teckningstävlingeh för barn' gav
endast cirka 120 konstverk. Troligen berodde det pä att Julius
Kronbergs ateljé ligger undanskymd i ett vegetationsrikt område
och inte var så lätt att hitta.

Sovjet 76:e landet som köper AXE
Lite i skymundan har Ericssons AXE-system befäst sin
ställning som det mest spridda telefonsystemet i världen.
Land nummer 76 har tillkommit. Och det är inte vilket
land som helst. Det är Sovjetunionen. Det betyder att Ericsson nu på allvar är tillbaka på en marknad där vi har
historiska anor och ett gott renommé sedan mer än hundra år tillbaka.
Det har inte precis varit med pukor
och trumpeter som Ericsson talat
om att Sovjet har beställt två AXEstationer. En är en lokalstation och
en är en transitstaden.

För det första så är vi inte den första telekomtillverkaren från väst
som nu i kölvattnet av Gorbatjovs
glasnost och perestroja fått order på
avancerad elektronikutrustning. Vå-

ra konkurrenter Alcatel och Siemens har båda fått jättekontrakt sedan kontrollorganisationen Cocom
släppte på restriktionerna för export
till öst.
Dessutom är det faktiskt inte
Ericsson som ska tillverka dessa två
stationer. Det är istället den jugoslaviska licenstillverkaren Nicola Tesla
i Zagreb. Men affären är naturligtvis
en trojka mellan kunden Sovjet, licenstillverkaren Nicola Tesla och
Ericsson.

Men Sovjet är naturligtvis en jättemarknad där det, liksom i Kina,
finns plats för flera av de stora telekomtiJlverkarna. Det beräknas att
landet behöver 100 miljoner nya telefonlinjer de närmaste tio åren. Telefontätheten är bara 11 telefoner på
100 jämfört med Sverige i topp på
64.
Ericsson har ett mycket gott rykte
i Sovjet. Den ryska marknaden var
runt sekelskiftet koncernens största
marknad. Det var t o m så att bolaget
i slutet av 1890-talet allvarligt över-

vägde att flytta hela verksamheten
till Ryssland.
När nu Ericsson kan notera att
Sovjet blir det 76: e landet som beställer AXE så är det alltså ingen ny
exportmarknad. Vi exporterade till
det kejserliga Ryssland redan för
mer än 100 år sedan och har därefter
aldrig varit helt borta därifrån. Men
nu är vi med den historiska bakgrunden i ryggen, på allvar tillbaka för att
bidra till och konkurrera inom den
sovjetiska satsningen på framtiden.

Nya partnern General Electric:

FRÅN EDISONS
GLÖDLAMPA
TILL RYMDEN

Ericsson tekniske direktör Gösta
Lindberg i samtal med Hidenori
Tanaka som är chef för Hitachis
Strategic Sales Promotion
och
Fumimaro Kawakatsu, chef för Hitachis halvledardivision.

Ericssons nya samarbetspartner inom mobiltelefon i.
General Electric (GE) är ett av USAs allra största företag. General Electric väcker i USA vördnad och — upprördhet. Företaget representerar det bästa inom amerikansk industri. Det grundades för 111 år sedan av uppfinnaren Thomas Alva Edison och är världsledande
tillverkare av bl a sådana u ramerikanska produkter som
kylskåp och andra vitvaror, flygplansmotorer, rymdutrustning och, naturligtvis, belysning.

Konferens om fiberoptisk kommunikation

Thomas A Edison
GE styrs av den kontroversielle Jack
Welch. Om svenska företagsledare
har han sagt: "de är djärva, farliga
och på offensiven".
Många anställda och en rad andra
utomstående bedömare betraktar
gärna koncernchefen Jack Welch
som en hårdhudad omstrukturerare
som bara köper företag på löpande
band och fört in General Electric i
svårförståeliga branscher som finansiell service och TV-produktion.
Ingen kan dock ta ifrån honom
äran av att grundligt ha omvandlat
det byråkratiska och trögrörliga
General Electric till ett av USAs
mest beundrade storföretag och honom själv till en av landets verkligt
stora företagsledare.
Karriären till toppen har varit
spikrak och är klassiskt amerikansk. Född i ett enkelt hem, pappan var lokförare, studerade han
snabbt färdigt till kemiingenjör med
doktorsexamen och började inom
GEs plastdivison. För nio år sedan
blev han som 45-åring koncernens
yngste VD.

son. Inom de områden där det inte
finns möjligheter att bli nummer 1
eller 2 blir det försäljning eller nedläggning.
Ett typexempel på en Jack Welchaffär var det stora köpet av amerikanska RCA, för 6,5 miljarder dollar 1986. RCA innehöll ett av USAs
ledande TV-bolag, NBC, en stor
försvarsmaterielsektor och rader av
andra mindre enheter.
NBC inlemmades i GE, som ett
nytt affärsområde med 3,6 miljarder

Aggresiva vikingar
Gruppen han leder kan delvis liknas
vid ett sammanslaget Electrolux
och ABB (Asea och Brown Boveri).
Och för något år sedan uttalade sig
Jack Welch i en interntidning om de
två svenska storföretagsledarna Anders Scharp (Electrolux) och Percy
Barnevik (ABB). De var ytterst farliga och snabbrörliga konkurrenter,
menade han, och liknade dem vid
agressiva vikingar och en attackerande Robin Hood.
Att han nu väljer att samarbeta
med ett annat vikingpar i form av
Björn Svedberg och Ericsson måste
alltså tolkas som ett högt betyg.
Men Jack Welch är alltså kontroversiell. Man har undrat vad det är
för ett företag han skapat egentligen
med sina många köp och omstuvningar. Själv har han sagt att General Electric skall vara världsledande
eller nummer 2 inom sina 14 olika
affärsområden.
Där man inte är det skall koncernen satsa på att nå världstoppen genom samarbete. Det säger något om
planerna tillsammans med Erics-

Jack Welch

rapportstationer från verkstadsgolvet till toppledningen. GEs berömda strategiska planering med ett väldigt pappersflöde bantades till några
A4-sidor per år.
"Det galler att befria de anställda
från pappershögarna", säger han
själv, som helst sköter sin ledaruppgift med ett envist frågande och frågande — efter resultat.
Den traditionella kärnan i koncernen är utrustning för produktion och
transport av elektrisk kraft, motorer, lampor, vitvaror och transportsystem. Här konkurrerar man således med svenskarna Electrolux och
ABB.
Genom ett idogt rationaliseringsarbete har Jack Welch lyckats öka
produktiviteten och skapat mycket
konkurrenskraftiga verksamheter.
"Jack Welch har aldrig sett företag
som han inte tror skulle kunna drivas ännu effektivare", säger man i
huvudkvarteret i Fairfield norr om
New York.
Två av de allra största affärsområdena är Flygmotorer och Rymdteknologi, som närmast är högteknologisk leverantör av försvarsystem. De
har var för sig en omsättning ungefär
i nivå och över Ericssons och är numera stora succéer med nära 35 %
av bruttovinsten på nära 35 miljarder kronor.

Liten division
i omsättning 1988, och försvarssidan
slogs ihop med GEs egen. Resten,
med 41000 anställda, såldes av eller
lades ned.
Den andra käpphästen är att jättelika GE, landets tredje största företag, skall vara ett småföretag. Det låter absurt, men tanken är att fostra
det lilla företagets företräden som
snabbhet och rörlighet, brist på byråkrati, stort engagemang hos personalen, eller med en typisk Welchformulering "vara ett stort företag
med glöden hos ett litet".

Fem lager chefer
Detta har han också sökt genomföra
i verkligheten, bl a genom att helt
sonika skära bort fem lager av chefer
mellan honom själv och verkstäderna så att det nu bara finns fyra olika

SNABBT VÄXANDE MARKNAD
MED OERHÖRDA MÖJLIGHETER

Det område som nu läggs in i
Ericsson-samarbetet är en ganska
liten division i affärsområdet Kommunikation och Service. Tillverkningen omfattar utrustning för mobiltelefoni och mobilradio med huvudkvarter i Lynchburg ifstaten
Virginia. Försäljningen uppgick
förra året till en bit över två miljarder kronor.
General Electric är på tredje eller
fjärde plats vad gäller marknadsandel för terminaler och lönsamheten
är pressad inte minst tack vare hård
konkurrens från japanerna på den
amerikanska marknaden. Koncernledningen har uppenbarligen funnit
det svårt att på egen hand nå världstoppen.
Trots sin storlek och sin ledande
teknik har General Electric till ganska nyligen varit ett till största delen

hemmamarknadsinriktat
företag.
Filosofin att globalisera verksamhetem är alltså ganska färsk.
Under de senaste två åren har G
t ex utvidgat med Hotpoint i Eng
land, landets ledande vitvarutillver
käre, bytt bort sin stora, men dåligt
lönsamma radio- och TV-tillverkning mot franska Thomsons division för medicinsk utrustning och
dessutom ingått ett mycket omfattande samarbete med sin namne i
England General Electric Plc. Det
ger GE ett ordentligt fotfäste i EG
inom flera olika produktområden.
Koncernen har också ingått en rad
samarbeten med andra jätteföretag
som japanska Toshiba och västtyska
Bosch.

Hand i handsken
Även om många inte gillar Jack
Welch, är de flesta numera benägna
att ge honom sin beundran. Genom
sin hårdhet och ständiga krav, på
"bättre, högre och större" har han
gjort General Electric till en modell
för amerikanskt näringsliv. Han har
visat hur man kan tampas med framtidens alla utmaningar i form av bl a
globalisering, ökad konkurrens från
européer och japaner. Ericssons
stora internationella erfarenhet passar som hand i handsken i samarbetet med GE.
Mats Halivarsson

GENERAL ELECTRIC I SIFFROR
General Electric-koncernen i siffror:
(Miljoner dollar)
Omsättning
Bruttovinst
Nettovinst
Balansomslutning
Antal anställda
varav i utlandet

1988

1987

50089
5 715
3 386
110 865
298 000
43 000

48 158
4440
2 915
95 414
322 000
45 000

Omsättning och tffuttovinst per
affärsgren:
(Miljoner dollar)
Rymdteknologi
Flygmotorer
TV- o Radioproduktion
Industriprodukter
Hushållsprodukter
Material
Kraftsystem
Tekniska produkter och
service
Finanssektorn
Övrigt

ti

fr.

sättning

Bruttovinst

5 343
6481
3 638
7 061
5 289
3 539
4 805

640
1000
540
798
61
733
503

4 431
10 655
394

484
1027
168

— Den nya optotekniken kan komma att betyda enormt mycket för den lande utvecklingstakten — på att skisseglobala förståelsen genom att överbrygga språkliga och kulturella bar- ra ett scenario för hur informationssamhället anno 2004 skulle kunna tänkas se
riärer.
D r Michiyuki Uenohara från NEC ser ljust p å den nya optotekniken. ut. I det ingick exempelvis en personligt
H a n t r o r att den kan föra mänskligheten ett steg n ä r m a r e exempelvis komponerad tidning i fyrfärg i den egna
hemprintern, tredimensionella högen d r ö m p r o d u k t som telefonen med automatisk översättning.
skärpe-TV, trådlösa personliga telefoner
Dr Uenohara var en av 188 föredragshållare vid E u r o p a s största och
med brevlådefunktion med mera.
viktigaste konferens på området fiberoptisk kommunikation, ECOC
— Med den evolution vi nu ser inom
89, som nyligen hölls i Göteborg.
fiberoptiken och andra områden kan
Deltagare från hela världen samlades för att diskutera framtiden, dessa visioner mycket väl vara verkligmöjligheterna och utvecklingen inom denna telemarknadens mest ex- het redan inom 15 år. Men de blir verkpansiva del.
lighet bara om kunden erbjuds sådana
produkter och tjänster som han anser är
Inte mindre än 700 delegater från Utan gränser
20-talet länder deltog. Konferensen ar- Dr Michiyuki Uenohara från NEC visa- kostnadseffektiva. Därför krävs, underrangerades för 15: e gången och för för- de hur den dramatiska utvecklingen in- strök Gösta Lindberg, en kontinuerlig
sta gången på svensk mark. 65 deltagare om mikroelektroniken nu får sin paral- dialog mellan de teknologiska möjlighefrån Japan och 68 från USA visar vilken lell inom optoelektroniken med 20 års terna och det reella behovet.
betydelse ECOC tillmäts även långt ut- förskjutning.
anför Europa.
— På 20 år har IC-tekniken gått från En förändring
Fiberoptiken är idag den mest expan- chips med några hundra transistorfunk- Antalet föredrag vid konferensen — 188
siva delen av telemarknaden. Den totala tioner till chips med mer än 1 miljon stycken — var det största någonsin. Av
dem var inte mindre än 56 japanska.
världsomsättningen för fiberoptiska funktioner, sa dr Uenohara.
komponenter uppgick förra året till 40
Ericsson Telecoms Lars Thylén.
Om optoelektroniken får samma utmiljarder kronor. Den årliga tillväxten vecklingstakt som IC-tekniken får vi även internationellt en stor auktoritet på
har under senare år legat på mellan 25 helt nya möjligheter att realisera dröm- området optisk switching, noterade en
och 30 procent och beräknas för de när- mar såsom en telefon med automatisk markant förändring om konferensmaste åren överstiga 30 procent.
översättning. Den nya optotekniken kan bidragen.
— Från att tidigare till övervägande
komma att betyda enormt mycket för
början!
del ha varit orienterade mot teknologi
den
globala
förståelsen
genom
att
man
Och det är bara början, säger Tsviatoch kompojgnter har de systemförankko Ganev, chef för avdelningen för fi- kan komma över språkliga och kulturelrade bidragen nu blivrnflTnSfTlfflMsli1- beroptik inom Ericsson Components. la barriärer, slutade dr Uenohara
Ericssons tekniske direktör Gösta terade han.
När det digitala bredbandsnätet blir
Något helt nytt tyckte sig Lars Thylén
verklighet omkring år 2000 blir tillväxt- Lindberg vågade sig — trots den svinden ännu större som en följd av de utökade kommunikationsmöjligheterna som
då kommer att erbjudas alla abonnenter.
Detta är bakgrunden till European
Conference on Optical Communication, ECOC, som nu samlade 700 deltagare från hela världen till konferens i
Göteborg.
Flera av konferensens inbjudna öppningstalare kom givetvis in på den explosiva utvecklingen inom området.
S-O Johansson, teknisk direktör på Televerket, konstaterade exempelvis att
tillväxten av det svenska telenätet uppgår till omkring 15 procent per år, vilket
innebär en fördubbling vart fjärde år.
— Samtidigt ger den tekniska utvecklingen möjlighet till allt högre överföringshastigheter, sa han. Dagens långdistansförbindelser har hastigheten 565
Mbits/s, vilket motsvarar 8 000 telefonsamtal per fiber. Vi räknar med att den
första förbindelsen med överföringshas- Från produktion av fiberoptiska komponenter på Ericsson Components i
tigheten 2,5 Gbit kan böria användas i Kista, bondning av detektorchip. Fr v Susanne Almqvist, Asa Mattsson och
Sverige 1993.
Michael Zanetti.

inte kunna upptäcka i Göteborg, även
om han i likhet med många andra självklart fann den utveckling som redovisades på området ljusförstärkande fibrer
mycket intressant.
Vad anser han då om vår egen Ericsson-nivå?
— På vissa områden bra och till och
med ledande, på andra områden däremot har vi uppenbara luckor.
I anslutning till konferensen fanns
också en utställning med 20-talet utställare. Bland dem givetvis Ericsson, som
valt att för första gången i en samlad presentation av produkter från Cables,
Components och Telecom visa gräddan
av världens experter på fiberoptisk kommunikation vad man har att erbjuda
marknaden.
Kabel presenterade sin fibertillverkning och demonstrerade sin fibersvets
för skarvning av fibrer. Telecom visade
för första gången offentligt i full drift
Ericssons polarisationsoberoende 4x4
switch i litiumniobat. I demonstrationsanläggningen kunde besökarna själva
styra signalerna från fyra oberoende
videokällor godtyckligt till fyra olika
monitorer.
Tsviatko Ganev med medarbetare utnyttjade exempelvis det lämpliga tillfäl-kt tiii en internationell introduktion av
sina produkter — sändare, mottagare,
transceivers för 2 Mbit/s till 2.4 Gbit/s
fiberoptiska transmissionssystem samt
switchar och modulatorer framtagna för
framtidens fiberoptiska system.

Tuff satsning
Avdelningen för fiberoptik inom Ericson Components är i detta sammanhang
för övrigt värd ett kapitel för sig. Förra
året nåddes en försäljning på 50 miljoner kronor, vilket inte är illa av ett gäng
entusiaster som varit nedläggningshotade mer än en gång. Merparten utgjordes
av intern försäljning inom Ericsson,
men avdelningen har externa kunder inte bara i Europa utan också i USA och i
Japan. (Ett faktum är att av Ericssons totala försäljning i Japan förra året svarade
Tsviatko Ganev och Co. för 20 procent.)
— 1993 ska vi vara en erkänd leverantör av optokomponenter i Europa med
en dryg tredjedel av vår fakturering utanför Ericsson-koncernen, säger — utan att blinka — Tsviatko Ganev.
Kåbe Liden
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Exportfinansiering i
nyckelroll
Finansieringen av våra affärer spelar
ofta en framträdande roll i kampen
mot våra konkurrenter.
Denna betydelsefulla del i vår
verksamhet fungerar oftast "i det
tysta" medan säljsidan tar hem applåderna för ett väl genomfört offertarbete.
— När det gäller industriländerna
är det ofta inget för oss, men de fattiga länderna i Afrika, Latin- och Sydamerika behöver i regel hjälp med finansieringen och det är här vi komEricsson Telecom har startat ett mer in i bilden, berättas Ossie
projekt för att lägga in nya funktio- Everum.
Han leder den verksamhet inom
ner som CENTREX och småstationstillämpningar i sitt största käll- Ericsson Telecom, där sju personer
arbetar med exportfinansiering och
system för AXE.
APT 210 08 R5 blir den nya versio- garantier för att klara ut hur våra
nen i 08-systemet, en volymprodukt kunder i de fattiga länderna ska betasom sålts över i stort sett hela la för de produkter vi säljer till dem.
— Vår policy är att någon annan
världen.
Det nya systemet beräknas vara än Ericsson ska ta den finansiella
klart till nästa höst och FOA (First risken, betonar Ossie Everum. Vi
Office Application) blir en station i ska inte utsätta oss för risken att inte
få betalt för det vi säljer och leDanmark.
Därefter räknar man med att nyle- vererar.
— Som exempel på risktagare
verera minst två miljoner linjer unnämner
han banker, Exportkreditder 1991, samtidigt som man modernämnden (EKN) och privata försäkniserar stationer med äldre system.
— Enbart i Norden räknar vi med ringsgivare.
— Lika ofta som endera av dessa
att modernisera AXE-stationer till
en omfattning av över två miljoner anlitas, kan lösningen vara en komlinjer under de närmaste åren, säger bination av flera av dem.
— Vi är beroende av det stöd vi får
Torbjörn Andersson, regionchef för
av EKN för vår verksamhet, som beNorden inom ETX.
Hela ETX-ledningen ställer hel- rör 1-1 1/2 miljard av ETX's försäljhjärtat upp bakom projektet, där hög ning, säger Ossie.
EKN är en statlig inrättning, som
kvalitet från början är nyckelord för
ger garantier för exportkrediter som
framgång.
Den ekonomiska betydelsen av ett lämnas av en bank. EKN är ofta en
lyckat resultat är enormt stor, efter- förutsättning för att svenska företag
som det nya systemet berör mer än ska kunna göra affärer med fattigare
15 miljoner av de drygt 21 miljoner länder. Finansieringsfrågan ingår
linjer som installerats världen över. ofta som ett krav från kunden.
Krediter som garanteras på något
(Switchen)
av de ovannämnda sätten kallas "exportkrediter".
Vid sidan av detta finns ett system
som administreras av BITS (Beredningen för internationellt tekniskt
samarbete), som handlägger sk Ukrediter eller vad som populärt kallas "mjuka krediter".
BITS' verksamhet är en del av den
Ett antal stora europeiska telekommunikationsföretag, däribland Al- svenska U-hjälpen. BITS ger kredicatel. Ascom, Philips och Ericsson, ter till mycket låg eller ibland ingen
har tecknat ett Memorandum of Un- ränta.
De både tar risk och ger subvenderstanding (Moll) som stöder
DECT-standarden för det framtida tion, och det senare är då U-hjälp
digitala trådlösa persontelefon- och en del av det svenska biståndsanslaget där även SIDA, världsbanken,
systemet.
etc.
får tilldelning från Sveriges reUndertecknarna av MOUn stöder
det DECT-standardiseringsarbete gering.
Det vanliga är att BITS betalar hesom pågår och ska utveckla produkter enligt denna standard för att möj- la eller en del av räntan på krediten
och även hålfer banken skadelös om
liggöra dess igångsättning 1992.
Undertecknarna begär dessutom en kund inte betalar.
De stora länderna för finansiering
att fä en bekräftelse av de frekvenser
som ska användas så att denna tid- via EKN, BITS, etc. är Mexiko, Venezuela, Argentina, Kina, Algeriet,
plan kan hållas.
DECT står för Digital European Tunisien, Marocko, Pakistan, UruCordless Telephone och är en tråd- guay och Colombia. (Switchen)
lös telefon som alternativt kan användas på kontor ansluten trådlöst
till en företagsväxel, eller som man
kan ringa med på stan, eller slutligen
som man kan använda för hemmabruk.
Flera experter tror att DECTtelefonen är föregångaren till den äkta persontelefonen som kommer att Bagdad, Geneve, Beijing, Teheran,
spela en betydande roll i hur vi kom- Singapore, Alger, Hannover, Shangmer att kommunicera i framtiden.
hai — ett antal stora städer på olika
En trådlös telefon, kallad DECT håll i världen — vad har de gemen900 som är utvecklad av Ericsson samt?
Paging Systems, kommer att introJo, alla är eller har varit samduceras på den svenska marknaden lingsplatser för internationella och
under 1990 som trådlös växelan- nationella utställningar inom teleknytning.
kom-området.
UtställningsverkMan förväntar sig att flera företag samheten inom Ericsson Telecom
kommer att ansluta sig till denna samordnas av Lars Bernring.
DECT-grupp som kan leda till att
Nästan alla utställningsprojekt,
DECT-standarden kommer att inför- som Ericsson Telecom deltar i, är
as även utanför Europa.
koncerngemensamma, dvs de drivs

Systemlyft
för största
källsystemet

Ericsson
stöder Europastandard

Vår viktiga
utställningsverksamhet

av flera affärsområden med en central administrativ instans.
Eftersom det en tid saknats resurser centralt, har man fördelat ut
driftansvaret på affärsområdena.
Därigenom har Lars Bernring blivit
projektansvarig för ett flertal utställningar.
Som sådan ser Lars till att en fungerande monter finns på plats i rätt
tid. Detta innebär t ex att ta kontakt
med mässarrangör, upphandla monterbyggnation, beställa el, tele, hotellrum, producera utställningens
budskap, se till att material skeppas
till platsen m.m.
Det kräver med andra ord att man
kan hålla många bollar i luften samtidigt.
Kostnaderna fördelas mellan deltagande affärsområden efter storlek
på satsningen i den aktuella utställningen. Normalt kostar det runt
10.000 kronor per kvardratmeter
monteryta. (Switchen)

Processor nr
500 levererad
Älvsjöfabriken inom ETX har levererat sin 500:e APZ 212, den kraftfullaste processorn för AXEsystemet. Den gick till British Telecoms station i Chelmsford nordost
om London.
Sedan man började tillverka APZ
212, som från början var tänkt som
en specialapplikation för särskilda
ändamål, tog det två år att komma
upp i 100 exemplar.
Nu har man lyckats fyrdubbla produktionstakten genom att tillverka
ytterligare 400 st de senaste två åren,
och ytterligare 500 processorer beräknas behövas fram till 1991.
— Vi skulle göra något som var
världsbäst och det gjorde vi, kommenterar chefen för ETX's systemkonstruktionsdivision Kjell Sörme
och betonar samtidigt att denna processor är något som våra kunder behöver i ett alltmer hårdnande konkurrensklimat. (Switchen)

Components
och Inpower i
samarbete
Ericsson Components kraftdivision
och InPower Ltd med tillverkning i
Irland offentliggjorde vid en presskonferens i London den 4 september
ett samarbete inom området
DC/DC-omvandlare. Genom detta
samarbete kommer InPower att få
rätt att tillverka och sälja den serie
15 W kraftmoduler, PKC, som
Ericsson Components presenterade
förra året. Därigenom får kunderna
en andraleverantör till denna uppmärksammade produkt. Ericsson
Components kommer att kunna utvidga sin produktgrupp modulkraft
från nuvarande 40 W genom att ta
upp InPowers, DC/DC-omvandlare
upp till 200 W i sitt program. InPower, som är ett relativt nytt företag, bildades för att i Europa tillverka och marknadsföra modulära
DC/DC-omvandlare, baserade på
den speciella resonanta teknologi
som utvecklats av Victor Corporation i USA. (Kompo Kraft)

Matenkät
Visste du att lunchverksamheten i
Stockholm Sydväst omsätter hela 70
miljoner kronor per år? Detta inklusive dryckesautomaterna.
— Mat är en fråga som borde intressera de flesta, och samtidigt är
det bra att våra medarbetare får veta
att företaget bryr sig om matfrågan.
Det säger Rolf Nilsson, chef för
den enhet inom ETX som bl a ansvarar för matfrågorna inom Stockholm
Sydväst.
Han berättar för Switchen om den
enkät som genomförts om lunchverksamheten inom Ericsson SSV.
Enkäten hade främst två syften: att
hitta sådant som kan bli bättre och att
få underlag för en konstruktiv dialog
med våra entreprenörer. Den ge-

nomfördes under försommaren och
resultatet har nyligen sammanställts.
Totalt sett över alla de tre faktorerna mat, service och miljö var ungefär två tredjedelar nöjda och mindre
än en fjärdedel missnöjda.
Klart överbetyg fick främst matsalarna i Sätra och Årstadal. AV HFmatsalarna var man mest nöjd med
den Övre södra — hela 84% nöjda
och bara 11% missnöjda (resten svarade varken/eller).
Enkäten gav många synpunkter på
åtgärder som bör vidtas, och Rolf lovar att man ska återkomma med ytterligare enkäter för att följa upp att
dessa åtgärder givit önskat resultat.
(Switchen)

Nytt bolag för
trådlösa system
Ett nytt försäljningsbolag för trådlösa kommunikationssystem har bildats, Nira Sverige AB. Bolaget ingår
i Ericsson-koncernen och tillhör
Ericsson Raging Systems-gruppen
som idag är världsledande inom området lokal personsökning.
Nira Sverige AB har bildats för att
stödja introduktionen av trådlösa
system på den svenska marknaden
för företagskommunikation.
Idag marknadsförs personsökare
under familjenamnet Teletracer, allt
från enkla söksystem till kompletta
informationssystem med fullständiga textmeddelanden, mottagna i små
enheter i kreditkortsformat.
Redan 1990 kommer också trådlösa telefoner, DECT 900, att introduceras. De gör det möjligt för företag
att ersätta de trådbundna anknytningarna med portabla trådlösa telefoner. Dessa kommer även att kunna
nyttjas utomhus, t ex på flygplatser
och i köpcentra via så kallade telepunkter. De kan också användas i
hemmen.
Nira Sverige AB erbjuder den
svenska marknaden stöd och kompetens vid införandet av 90-talets
trådlösa kommunikationssystem.

Imagekampanj
i Västtyskland
Affärsområdena Radiokommunikation, Publik Telekommunikation
och Företagskommunikation har
just inlett en gemensam kampanj i
Västtyskland. Det är första gången
som man gör en gemensam satsning
av detta slag. Genom annonser, olika
pressarrangemang och bearbetning
av vissa nyckelpersoner vill man göra Ericssonkoncernen mer känd i
landet. För Radiokommunikation är
det viktigt att få en bra plattform då
Västtyskland snart ska välja leverantör till GSM dvs det pan-europeiska
digitala mobiltelefonnätet.
För Publik Telekommunikation är
Västtyskland en intressant marknad
då landets telekommunikationer nu
avmonopoliseras. Företagskommunikation finns redan i Västtyskland,
men är fortfarande tämligen okänt
hos de flesta företag. Ericssonkampanjen kommer att pågå till början
av nästa år.

Avveckling
i Piteå
MBL-förhandlingarna avseende avveckling av Piteå-divisionen inom
Töckfors Verkstads AB (TVAB) har
avslutats, och en nedläggning kommer att ske. Cirka 160 personer
berörs.
Samtidigt startar ett nytt bolag,
som skall ägas och drivas av den nuvarande divisionschefen i Piteå, Assar Spets. Det nya bolaget, som tar
över inneliggande orderstock, kommer att sysselsätta cirka 50 personer.

Nätbyggnadsarbeten i Bangkok. Med den nu erhållna beställningen
har Ericsson Thai fått order kring 800 miljoner kronor.

Ny stor beställning till
Ericsson Thai
En ny stor beställning värd 175 miljoner kronor har tagits hem av Ericsson Thai Networks CO., Ltd (ENT),
som ingår i Affärsområde Kabel och
Nät.
Ordern kommer från TOT (den
thailändska teleförvaltningen) och
avser ytterligare utbyggnad av telekommunikationsnätet i landet. Arbeten kommer att utföras på ett
50-tal platser i nordöstra Thailand
samt i sex stora stadsdelar av
Bangkok.

— Vi har nu ytterligare befäst vår
ställning som nätbyggare i Thailand,
säger Bo Hildingsson, som är chef
för ENT. Vi rankas som nummer ett
av TOT även i jämförelse med de japanska konkurrenterna.
— Projektet genomför vi med vår
egen väl intrimmade organisation.
Inom ENT har vi nu ca 240 medarbetare. Vi lånar dessutom in ett
60-tal personer från underentreprenörer. (Network News)

7

UTSIKTEN
AV MATS HALLVARSSON

Mobiltelefonin rusar vidare på den amerikanska
marknaden mot nya popularitetshöjder. Men för en
gångs skull börjar branschen nu också vädra framtidsbekymmer. Det är inte bara kapacitetsproblem utan också priser och regleringshot.

P

lötsligt har det dykt upp en
del moln på mobiltelefonins himmel i USA. Det är inte
bara angenäma bekymmer som
fortsatt väldig efterfrågan och
verkliga kapacitetsproblem i Los
Angeles, New York och andra
stora städer. Där kan det nu vara
svårt att få kontakt i brist på lediga linjer.
Branschen befarar att myndigheterna kan komma att ändra
spelreglerna för både etableringar och priser i denna tillväxtsektor som hittills varit ovanligt
fri från ingripanden.

I

somras spred sig ett rykte att
den amerikanska kongressen
funderade på en lagstiftning som
skulle låta ytterligare konkurrenter ge sig in i marknaden. De
etablerade driftsbolagens aktier
föll kraftigt på börsen.
Det är ingen orimlig tanke.
Mobiltelefonidriften i USA är ett
slags duopol. Marknaden är indelad i olika "divisioner" där
"Division 1" omfattar de 30
största städerna."Division 2" de
30 näst största städerna osv. I
varje stad eller marknadsområde
har två driftsbolag fått licens för
"ädel tävlan".

O

ch konkurrens har det blivit, men det finns också en
stark koncentrationstrend i branschen. Framgångsrika driftsbolag har köpt upp andra i angränsande eller avlägsna driftsområden till allt högre priser.

AKTIE
R U T A N
P Ericssons halvårsrapport togs
emot med begeistring av börsen.
Prognosen om en helårsvinst på
över 3 miljarder fick B fria aktien
att slå nytt kursrekord på 830 kr
och stiga med hela 10 % under en
enda dag, något ytterst ovanligt för
ett bolag på 16-i-topp-listan. Därefter har kursen gått lite fram och
tillbaka under och över 800kronors nivån. I mitten på september låg den klart över 800 kr.
Den snabba kursuppgången i
augusti (ca 35%) innebär att kursen nu stigit med närmare 120% i
år jämfört med 33 % för generalindex. Majoriteten av analytiker
överraskades av det fina resultatet
på 1,7 miljarder årets första sex
månader och fortsätter att rekommendera köp av Ericsson.

Därtill kommer de ökande kapacitetsproblemen.
England,
som har ett liknande, nationellt,
system har redan aviserat att ytterligare två driftsbolag skall få
licens vid sidan av de existerande
två. Skulle det bli verklighet
även i USA innebär det en press
på vinsterna.
Tankar är också i luften om att
myndigheterna kan vilja reglera
priserna. Idag är driftsbolagen i
allmänhet helt fria att sätta sina
priser och de är inte låga. Ett månadsabonnemang kan kosta
30-40 dollar plus upp till en halv
dollar för en minuts samtal. I Kalifornien funderar myndigheterna just nu på ettförslagsom skulle sänka priserna med uppskattningsvis 20%.

D

essutom måste driftsbolagen göra något — kostsamt — för att höja kapaciteten i
systemen. Efterfrågan är så stor
att lösningen tycks bli en framflyttning på flera år för introduktionen av digital mobiltelefoni.
Det skulle kraftigt öka kapaciteten och kvaliteten i systemen,
men till stora kostnader för ny utrustning — och lägre priser för
konsumenterna.
De nya signalerna kan förebåda besvärligare tider för mobiltelefonin i USA. Inte så att efterfrågan skulle dämpas.
Nej, det är fråga om en tillväxt
på många tiotal procent per år i
många år till med bl a nya varianter av mobil kommunikation,

klara sammansmältningen mel- ning per anställd — har ökat med
lan så olika kulturer, och hur ca 5 % per år, och skall fortsätta
skall de klara att sköta och ut- så, enligt koncernchefen Phiveckla två helt olika system, Al- lippe Gluntz.
Samma typ av rationaliseya och ändrade spelregler catel E 10 och ITTs System 12?
Den nya gruppen fick sin juri- ringar har strömlinjeformat hela
skulle skaka om de etablerade aktörerna och sannolikt öka diska hemvist i Holland, sitt hu- produktionsnätet runt om i värlkonkurrensen ytterligare, inte vudkontor i Bryssel i Belgien, den, som inte står Ericsson efter.
bara i driftsledet utan även i leve- men blev ganska snart franskdo- Alcatel har verksamhet i 100 olirantörsledet, där Ericsson befin- minerat. Ägarmajoriten finns ka länder och de två telesystemen
ner sig. Det är bl a mot denna nämligen hos det stora franska E 10 och System 12 har sålts till
bakgrund som man skall se konglomeratet CBE med 61,5 %. 76 olika länder, lika många som
Ericssons AXE-system.
Ericssons färska samarbete in- ITT behöll 37%.
om mobiltelefonin med USAjätten General Electric.
önsamheten var skral i den
m det långsiktiga problenya konstellationen, men
met med underhåll och utstorleken imponerade: försälj- veckling av de två olika systemen
uppgick till 80 miljarder har informationen varit ganska
Det är snart tre år sedan ningen
franska franc, antalet anställda tunn. Philippe Gluntz har sagt
Ericssons ärkerival på till 140000 och världsmarknad- att nästa generation växelprovärldsmarknaderna,
sandelen till 14%.
dukter kan komplettera existeITT kastade in handdu- Nu snart tre år senare kan man rande nät. Det är inte fråga om
ken och slog ihop sin tele- konstatera att den allra värsta att ersätta E 10 och System 12,
skepsisen har kommit på skam. utan gemensam vidareutveckkommunikationssektor
Alcatel har gjort stora framsteg
med franska Alcatel. både lönsamhetsmässigt och ling.
Det är alltså en ganska optiDärmed bildades Euro- strukturmässigt och har i stort mistisk bild som tecknas av Alpas största telekomgrupp sett hållit sin marknadsposition i catel och siffrorna för 1988 motsäger den inte. Försäljningen
— med rätt stor skepsis världen.
har trimmat gan- gick tillbaka en smula, tack vare
hos konkurrenterna. Hur skaKoncernen
duktigt och bl a sålt flera avyttringar, till 78 miljarder
står det till idag? — Jo verksamheter
som inte direkt franc. Nettovinsten blev 2 560
tack, bra!
hörde samman med telekommu- miljoner franc, en ökning med
nikation, bl a radio och TV- över 14%, och antalet beställda
divisionen
till finländska Nokia linjer blev 6 miljoner, 15% bättre
et var en första klassens
samt
persondatortillverkningen.
än 1987.
sensation när samgåendet
mellan ITTs telekommunika- Antalet anställda har därmed
tionsdel och franska Alcatel blev krymttillca 120000.
lcatel säger sig nu ha40%
klart i slutet av 1986.
av den europeiska publika
ationaliseringar har tagit marknaden och nära 70% av
Den hårda konkurrensen, inte
fart genom sammanslag- kontorsväxelmarknaden. Därtill
minst från Ericsson, och en svår
och dyrbar utveckling av System ningar av parallella verksamhe- kan man skryta med att vara värl12, fick ärkerivalen sedan sek- ter som t ex försäljningen av pro- dens största kabeltillverkare tack
lets början, ITT, att lämna tele- dukter och system till kontors- vare dotterbolaget Cable de
marknaden, t ex växlar, tele- Lyon. Därmed är Alcatel Ericskommunikationssektorn.
Sammanslagningen med fran- foner, faxar osv. Den stora kabel- sons huvudkonkurrent i Europa.
ska Alcatel mötte en hel del verksamheten har också trimskepsis i branschen: hur skall de mats. Produktiviteten — försäljt ex ultrasmå ficktelefoner för
fotgängare, som i England kallas
Telepoint.
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Introduktion i Schweiz
ökar internationellt
ägande i Ericsson
— Jag hoppas att detta
kommer att öka det internationella ägandet i Ericsson, för vi
är verkligen ett internationellt
företag. Så avslutade vår koncernchef Björn Svedberg sitt
anförande när Ericssonaktien
vid månadsskiftet augustiseptember introducerades i
Zurich och Basel i Schweiz.
Det var en nöjd Björn Svedberg som
tillsammans med vice vd CW Ros besökte investerare och analytiker i Zurich torsdagen den 31 augusti. En
vecka tidigare hade detfinahalvårsresultatet presenterats. Ett halvårsresulERICSSONS AKTIEFONDER
tat som medförde ett kraftigt uppsving
på alla de börser där Ericssonaktien är
Aktiesparfonden
Allemansfonden
noterad.
Andelskurs Förmögenhet Andelskurs Förmögenhet
Björn Svedberg återkom naturligt(mkr)
(mkr)
(kr)
(kr)
vis till halvårsresultatet när han be31 dec 1987
31,7
70
27,1
147
skrev dagens Ericsson och vårt läge i
31 dec 1988
52,2
5<M>
förhållande till våra konkurrenter.
135
343
— Vi är det mest internationella te31 juli 1989
63,8
215
75,8
569
leföretaget med aktiviteter i mer än 80
31 aug 1989
285
82,6
980
763
länder. Vi har vårt ursprung och huvudkontor i ett litet land med begränAndelskursen har under 1989 ökat Fondernas innehav av Ericsson B- sad och skyddad hemmamarknad.
med 111% i Allemansfonden och fria hade vid utgången av augusti
— Därför har det alltid varit nöd122 % i Aktiesparfonden.
ett marknadsvärde på 816 kr/aktie. vändigtförEricsson att gå in på andra

marknader för art få volym i tecknade
order.
— På världsmarknaden för publik
telekommunikation är vi nummer fyra
räknat efter installerade lokala linjer.
Men vad som är viktigt att lägga märke
till där är att Ericsson är det enda företaget av dessa fyra stora som visar ökning i antalet installerade linjer. Det
beror just på detta att vi inte är beroende av en enda hemmamarknad.
Björn Svedberg kom naturligtvis
också in på bl a Ericssons framgångsrika satsning på mobiltelefoni och det
nya samarbetet med General Electric.
De internationella perspektiven på
Ericsson blev i sig en introduktion till
varför nu Ericssonaktien noteras på
ytterligare två börser. Sammanlagt är
vi nu noterade på elva börser i Europa
och USA.
Ungefär 30 procent av Ericssons totalt ca 40 miljoner aktier ägs av aktieägare i andra länder än Sverige. De
börser där Ericsson B fria noteras,
förutom Stockholm, är Dusseldorf,
Frankfurt am Main, Geneve, Hamburg, London, Oslo och Paris, samt i
form av ADRs (American Depository
Receipts) genom NASDAQ-systemet i
USA. Den största omsättningen sker
utanför Sverige, då främst i London
och New York.
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Olivia - frihetens ficktelefon
föddes i en källare
För några veckor sen presenterade Ericsson sin
nya pocket telefon. Nästan hälften så stor som
den gamla kallas den nu för den första riktiga
ficktelefonen. Och det är sant att det först nu
börjar bli möjligt att stoppa telefonen i en ficka.
Men det var en äventyrlig väg fram till målet.
Man bestämde nämligen långt i förväg hur liten
telefonen skulle vara. Och sen gällde det att lösa
uppgiften tekniskt. Vilket gick efter stress in i
det sista.
- Vi började med Olivia, som
vi döpte telefonen till efter en
bekant, redan innan den förra
pocketen kom ut för ungefär
två år sen, berättar Nils Rydbeck, chef för utvecklingsavdelningen på mobiltelefondivisionen i Lund.
*4>å bestämde vi hur stor den
nya skulle vara. 0,3 liter ungefär sa vi. Själv satt jag nere i
källaren med mina barn och
försökte få fram en modell.
(Barnen gjorde förstås själva
högvis med modeller)

Gjord i Lund
Nils Rydbeck berättar också att
bortåt 50 man varit med om
framtagandet av Olivia. Däribland en kärntrupp på cirka tio
man. Nästan allt arbete har utförts i Lund.
Huvudutvecklingen har tagit
ungefär ett och ett halvt år. Det
började med att man mer eller
mindre på vinst och förlust beställde mikrochips som det
bara måste gå att få fram. Och
mycket riktigt hade man bedömt utvecklingstakten korrekt. Chipsen kom fram och
allt annat löste sig också.

Olivia markerar en ny generation mobiltelefoner för Ericsson. Utmärkande drag är förutom mindre volym, format
och vikt en resurssnålare konstruktion. Som innebär nästan
dubbelt så lång drifttid på en
batteriladdmng (det eviga problemet med alla ficktelefoner)
samt bättre mottagnings- och
sändningskapacitet.

bete med byrån Ted Bates,
som har kontor överallt i världen, har lett fram till ett koncept som accepterats av alla. Vi
har just gjort en rundresa tillsammans med Ted Bates till
alla våra aktuella marknader.
Ur grundkonceptet görs lokala anpassningar. Men det är
varumärket som ska säljas.
Produkterna lever ju allt kortare tid.
— Stora annonskampanjer
drar igång och vi kommer verkligen att agera som en marknadsledare, försäkrar Leif
Dahl.

Så långt har vi alltså kommit
nu. Telefonen börjar få fickstorlek, men ingen tror väl att
det stoppar här. Nils Rydbeck
har själv visionen av något betydligt mindre.
— Telefonen borde inte vara
större än en vigselring. Eller en
klocka.
Men det dröjer nog en tid innan vi kommer dit. Telefonen
Utvecklingschefen Nils Rydbeck tv och divisionschefen Flemming kommer väl att krympa vartanÖrneholm visar Oliviaffiedett par föregångare.
nat eller vart tredje år och med
kan bläddra igenom 99 numFicktelefonen kommer lik- samma takt på krympningen
mer på nolltid mm.
som den gamla HotLine pocket som nu är vi där om 30 år ungeOlivia är den första modellen att tillverkas i Kumlafabriken. fär.
Om det inte händer något rei den nya generationen för det Där arbetar nu cirka femhundra personer med att producera volutionerande innan dess.
Lars Cederquist
mobiltelefoner, både pocket
och de större combimodellerna.

Frihetsdrömmen
Med den allt mindre mobiltelefonen närmar man sig drömmen om total frihet. Något som
också märks allt tydligare i
marknadsföringen av HotLine.
Den nya fotomodellen (som
ersatt
superdetektiven (?) HarKärntruppen st fr v Dag Mårtensson, Mats Lindoff, Kjell Granry)
ger
ett mer avslappnat inlund, Stefan Persson, Carl-Magnus Hansson och Lars-Åke Nilstryck.
Han
vistas företrädesvis
son. Sittande Mats Pettersson, Paul Marsåter, Bengt Larsson samt
ute
i
naturen.
På ensliga platser
Anders Larsson.
som andas lugn och frihet.
Telefonen är 18 cm och vä- sk NMT-900-systemet. Ett sys— Den förra figuren vi hade
ger 420 gram. Ljudsignalen kan tem som används för mobiltele- slog inte rätt an på alla marknaställas in i flera lägen, knapp- foner i Sverige, Danmark, der, förklarar Leif Dahl, chef
satsen är modifierad, du hante- Norge, Finland, Schweiz och för
marknadskommunikarar telefonen med en hand, du Holland.
tionen i Lund. Vårt nya samar-

Holland
köper

Det nederländska PTT
(post o tele) köper vår nya
ficktelefon. De har undertecknat ett sk letter of intent
med mobildivisionen i
Lund. Överenskommelsen
är värd minst 20 miljoner
kronor bara under 1990.
— Det här är en perfekt
start för vår modell och det
visar att vi har levererat en
bra produkt, säger Flemming Örneholm, chef för
divisionen i Lund.

