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Därför jobbar man så 
effektivt i Lynchburg 
Winshare och Just-in-time är nyckelord på Ericsson/GE:s fabrik i 
sydstaten Virginia. Reportage på sidorna 4-5. 

Teknikern det 
surrar om 
Han är systemerare men har också 
ett annat jobb med mycket surr och 
ett och annat stick. Sidan 17. 

Damer 
med ruter 
Kvinnliga chefer blir allt van
ligare. Stiftelsen Ruter Dam 
är ett intressant initiativ för 
att förbättra möjligheterna 
för kvinnor i karriären. Här 
delar äldre erfarna manliga 
toppchefer med sig av sina 
erfarenheter till en utvald 
skara kvinnor. SID 12-13 
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Ökenland 
i förvandling 
Sultanatet Oman på Arabis
ka halvön genomgår en revo
lution på kommunikations
området. Här har Ericsson 
installerat ett av världens 
modernaste telefonsystem. 
För 20 år sedan hade landet 
bara 200 stamlinjer i sitt 
gamla telefonnät! MITTEN 

"Hallo, this is 
Hongkong..." 
Brianne Lee, sekreterare på Ericsson 
Communications Ltd, Hongkong, ringer 
med en HotLine-telefon frän en gata i 
Hongkongs affärscentrum. Mobiltelefon
nätet, som invigdes i september förra 
året har idag 10 000 användare och 
antalet abonnenter växer mycket snabbt. 
Reportage sidan 16. Foto: Gunilla Tamm. 
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KOMMENTAREN 

INKÖP - EN ALLT VIKTIGARE FUNKTION 
I nom vårt affärsområde Radiokom

munikation köpte vi förra året varor 
och tjänster för ca fyra miljarder kro
nor. För 1990 räknar vi med en ökning 
till över fem miljarder. Vi köper allt 
mer av vårt produktionsvärde och för 
närvarande är ca 60-70 procent av till
verkningskostnaderna inköpta varor 
och material. Vår egen förädlingsgrad 
har succesivt minskat och är nu nere i 
ca 30-40 procent. Trenden fortsätter. 

Detta gäller främst produktionen 
men även vårt utvecklingsarbetet för
ändras i takt med tekniken. Det krävs 
ofta stora investeringar för att kunna 
utveckla en del komponenter och vi 
måste lägga en del av vår utveckling 
hos andra. Vi köper också komplicera
de byggbitar till våra produkter, t ex 
mikroprocessorer, kraftmoduler, del
system etc. Det blir även vanligare att 
köpa arbetskraft, konsulter. I takt med 
att vi köper allt mer och minskar vårt 
eget förädlingsarbete ökar betydelsen 
av goda inköp. 

För inköpsfunktionen på vårt affärs
område BR har vi två huvudprinci

per för vår organisation och vårt 
arbetssätt. 

• Vi ska utnyttja styrkan hos Ericsson. 
Denna styrka ligger i att vi är ett stort, 
framgångsrikt och högteknologiskt 
företag. Denna princip innebär centra
lisering. 
• Inköpsarbetet ska utföras nära 
"verkligheten" dvs nära uppdragsgiva
ren. Detta betyder decentralisering. 

Dessa två principer är förenliga om 
vi följer gemensamma regler, använder 
gemensamma administrativa system 
och kommunicerar och informerar 
effektivt. Stark ledning, samarbete, 
gemensam information och professio
nalism är hörnstenarna i vår organisa
tion. Med professionalism menar vi att 
vi i vårt arbetet ser till helheten, lägsta 
kostnad för företaget. 

F rån min tid som divisionschef 
minns jag att jag var angelägen att 

kunna påverka supportfunktionerna i 
det dagliga arbetet. Det var ju ändå för 
divisionerna jobbet skulle göras. Det 
centrala inköpet var svårt att påverka. 
När jag fick ansvaret för inköp blev det 
möjligt för mig att påverka både 
arbetssätt och placeringen av inköps
enheterna. Det är två saker som är vik
tiga, närheten till verksamheten och att 

använda kraften hos Ericsson. De är 
delvis motstridiga men jag anser att vi 
funnit en arbetsform, som klarar att 
uppfylla båda delarna. 

V arje division har fått en egen in
köpsavdelning, som sitter tillsam

mans med lämpliga enheter på divisio
nen, som regel konstruktions- och 
marknadsenheterna. Vi har vidare för
stärkt fabriksinköpens befogenheter 
och kompetens för att de ska kunna 
arbeta självständigare än förut. 

Centralt finns ledningsresurser och 
stöd till supportenheterna samt inköps
resurser för datorer och konsulter. Här 
finns också avdelningarna för Kompo
nentteknik samt Transport & Spedi-
tion. På samma sätt som för divisioner
na finns det en styrgrupp för Inköp. 

I nom Inköp har vi kunnat konstatera 
ett utmärkt samarbetsklimat med 

Ericsson-GE Mobile Communications, 
ECU, Lynchburg. Vi har haft flera kon
takter och utbyter erfarenheter och 
åsikter samt påverkar varandras 
arbetssätt på ett mycket stimulerande 
sätt. I Tokyo har vi två inköpsenheter, 
Ericsson Purchasing (Japan) AB och 

GE:s Far East Mobile Operation. Även 
mellan dessa företag har samarbetet 
kommit igång. Vi har många leverantö
rer gemensamt med GE och ska till
sammans arbeta för att få ännu bättre 
villkor. 

N ästa steg blir att befästa arbetssät
tet i BR:s inköpsorganisation och 

se till att vi får med alla BR-bolagen. I 
årets inköpsförhandlingar kommer vi 
att samarbeta med ETX för flertalet 
standardkomponenter. Vi får därmed 
mera tid att arbeta med de komponen
ter, som är viktiga just för oss samtidigt 
som vi drar nytta av ETX volymer. 

Vi ska även arbeta för att få en bättre 
koncernsamverkan. Det finns en stor 
potential för förbättringar inom in
köpsfunktionen hos Ericsson. Utma
ningen ligger i att kunna få en tillräck
ligt effektiv styrning av och kommuni
kation mellan de olika enheterna. 

Jan Tufvesson 
Inköpsdirektör 

Polen intresserat 
av mobiltelefoni 
I Polen precis som i flera andra länder i 
Östeuropa ser man mobiltelefoni som ett sätt 
att snabbt erbjuda telefoni inte bara till 
mobila utan även till fasta abonnenter. Dess
utom öppnas möjligheter för privatisering av 
driften. 

- Därför har det under den senaste tiden i 
Polen bildats ett antal konsortier med 
utländska driftbolag som ansöker om opera
törstillstånd för mobiltelefonnät. Flera av 
dessa konsortier har visat intresse för ERA 
som leverantör. Det berättar Christina Call-
mer, som är marknadskoordinator på B-divi-
sionen. För ett tag sedan var Christina och 
ERAs VD Kurt Hellström tillsammans med 
ett av dessa konsortier i Gdansk, där de 
besökte Solidaritet och träffade Lech Wale
sa. Inom Solidaritet anser man att det är vik
tigt att landets telenät förbättras så fort som 
möjligt. 

Solidaritetsledaren Lech Walesa och ERAs VD 
Kurt Hellström träffades i Gdansk. 

"Olivia" gör succé 
i Schweiz 
Ericsson mobiltelefoner 
både pocketmodellen och 
de fast installerade biltele
fonerna har framgångar i 
Schweiz. Det berättar 
Jonas Jonasson, vice VD 
för Ericsson AG, Schweiz. 

- För några månader sedan teck
nade vi ett samarbetsavtal med 
Emil Frey, den största bilförsäl
jaren här i Schweiz, berättar 
Jonas. I år ska Ericsson leverera 
1 600 mobiltelefoner (NMT 900), 
en order som är värd 16 miljoner 
kronor. 

- Emil Frey är ingen ny kund 
men vi har inte tidigare haft 
något fast samarbetsavtal, säger 
Jonas. Företaget, som kan jäm
föras med Philipson i Sverige är 
totalagent för många stora bil
märken och finns på 300 platser i 
Schweiz. 

Det betyder att HotLine 
mobiltelefoner kan installeras 
på alla dessa platser av personal, 
som utbildats av Ericsson. ^_ 

Genom samarbetet med l i ^ P 
Frey finns HotLine med på alla 
bilmässor i Schweiz. På den 
senaste bilmässan i Geneve visa
des Ericssons mobiltelefoner 
ett tiotal montrar. 

- Pockettelefonen "Olivia' 
som introducerades förra året 
har blivit en rejäl succé. Under 
årets två första månader sålde vi 
för mer än halva årets budget 
Fram till idag ligger vi 200 pro 
cent över budget, så här i 
Schweiz ser vi mycket positivt på 
framtiden, slutar Jonas. 

GT 
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Birgitta Danielsson, Lisa Olsson, Marie Beck-Friis och Anette Åhgren i montern på CeBIT i Hannover. Foto: Håkan Sjödin. 

Premiärflickorna på CeBIT 
^ o r andra året i rad deltog ERA 
V t i i ECS pä den stora dala- och 

kommunikationsmässan i Han
nover så någon premiär var det 
inte. Det var det däremot för 
fyra av flickorna på B-divisionen 

^ É "i arbetade i montern hela 
mässveckan. 

Kul, lärorikt och tröttsamt för 
fötterna, tycker Birgitta Daniels
son, Marie Beck-Friis, Lisa Ols
son och Anette Åhgren. Birgitta 
och Marie är sekreterare och 
Lisa och Anette tekniker. 

- Många tyska besökare var 
intresserade av att jobba för 
Ericsson i Västtyskland. Jag har 
med mig ett 20-tal namn hem. 
Det är personer som jag tror kan 
vara av intresse för oss. Dess
utom var det många som jag 
hänvisade direkt till Ericssons 
kontor i Diisseldorf. Det berät-

^fcr Marie, som är sekreterare på 
^^rsonal på B-divisionen. 

Lisa arbetar med cellplaner
ing för mobiltelefonsystem och 

på mässan var hon teknisk sup
port till säljarna. 

- På engelska eller tyska 

demonstrerade jag Propac, det 
system som vi använder när vi 
beräknar var radiobasstationer-

Fr v Nils Ingvar Lundin, Ericssons informationsdirektör, Klaas von 
Ehren, inköpschef på västtyska Bundespost och Bernt Högberg, mark-
nadskoordinator på B-divisionen. Stort intresse för mobiltelefoni i all
mänhet och mobiltelefoner i synnerhet. Foto: Nils Backman. 

na ska placeras. Bland besökar
na fanns gamla och nya kunder 
och mycket intresserade kon
kurrenter, berättar Lisa. 

Ericsson skilde sig från de 
flesta utställande företag genom 
att vi hade flera kvinnliga tekni
ker med på mässan. 

- Årets Cebit-mässa var inte 
bara större till ytan, det var 
också större intresse från besö
karna, säger Håkan Sjödin, en av 
B-divisionens deltagare i mon
tern. 1 år var Ericsson mer väl
känt än förra året. Den image -
kampanj som startade i höstas 
och pågick till början av året har 
haft effekt och ökat västtyskar
nas kunskap om Ericsson. 

Förutom mobiltelefoni visa
des Mobitex och DECT 900, den 
trådlösa digitala kontorstelefo
nen. En ny mobil dataterminal 
presenterades också. 

GT 

Läs mer om CeBIT-mässan på 
sidan 8. 

^FTERLYSNINGH 

Vilka har eller bör ha radio
tillstånd från Televerket 
Har du eller bör du ha ett 
radiotillstånd från tele
verket? Kontakta i så fall 
snarast Sigge Lundberg, 
som försöker skapa ord
ning i tillståndsfrågan. 

Det får inte vara så att 
Ericsson betalar tusentals 
kronor om året för till
stånd som inte längre be
hövs. Eller att det saknas 
tillstånd som verkligen 
behövs. 

Här på ERA och ECS har vi 
sådan verksamhet att vi måste ha 
tillstånd från Televerket Radio 
(nedan kallat Tvt) för "Prov och 
demonstration av radiosända
re". Detta gäller alla typer av 
radiosändare, såsom mobilradio, 
mobiltelefoni, radiolänk, trupp
radio mm. 

Befintliga tillstånd används 
också av vår importspedition 
gentemot tullen vid införsel av 
radioutrustning till Sverige. Har 
vi inget Tvt-tillstånd får vi inte 
ens in de produkter som vi själva 
en gång exporterat, t ex för ser
vice eller retur av annat skäl. 

I samband med bolagsdel
ningen ERA-ECS aktualisera
des den här frågan genom att 
ECS då behövde ett eget till
stånd. För ändamålet försökte 
jag inventera de tillstånd som 
finns på ERA för att se vad i 
dessa som skulle föras över till 
ECS. 

Det visade sig av olika skäl 
vara omöjligt att spåra dem på 
företaget, eftersom de är några 
år gamla och ingen längre tycks 
veta var de finns. 

Försvunna tillstånd 
För dessa "försvunna" tillstånd 

kommer varje år fakturor från 
Tvt med gamla, inaktuella, eller 
till och med obefintliga referen
ser. Fakturorna landar lite 
slumpmässigt på olika ställen i 
företaget och det har visat sig att 
man, utan att säkert kunna veri
fiera behovet, betalar dem för 
säkerhets skull därför att "vi 
måste nog ändå ha tillstånden". 

Som exempel på detta fann 
jag ett tillstånd som vi fortfaran
de betalar cirka 5 500 kr/år för, 
trots att behovet av tillståndet 
upphört sedan flera år! 

För att bringa reda i den här 
frågan har jag fått uppdraget att 
centralt inom BR, för ERA och 
ECS, ta hand om de tillstånd vi 
behöver och se till att de har rätt 
omfattning. 

Tillstånden sägs upp 
Jag vill därför på detta sätt försö
ka nå alla som har ett Tvt-till

stånd av något slag hos sig, eller 
tror sig behöva ett. Var vänliga 
och kontakta mig. antingen 
genom ett skriftligt meddelande 
eller per telefon 08-75:706 11. 

Efter utgången av juni 90 
kommer alla tillstånd för ERA/ 
ECS som går att återfinna hos 
Tvt, men som inte går att identi
fiera och inte är uppenbart 
oundgängliga att säga upp. 

Därför är det viktigt att du hör 
av dig. 

Sigge Lundberg 

PS! Du som läser detta (alla gör 
tyvärr inte det) för gärna budska
pet vidare till den eller de perso
ner på din division som du tror 
kan beröras. DS 

Hur sfär 
Ide» fi«? 

Håkan 
Gustafsson 
chef för Mönster
kortfabriken, 
Kumla 
-Tack fint. Jag började mitt 
arbete här den första december 
så nu tycker jag att jag kommit in 
i jobbet. 

- Du kommer närmast från 
Gävle, vad arbetade du med där? 

- Under fyra år var jag pro
duktionsdirektör på Ahlgrens 
Tekniska Fabrik i Gävle. Där 
tillverkas konfektyr och mest 
känt är nog Läkerol, AKO-mint 
och Ahlgrens "bilar". 

- Från halspastiller till mönster
kort, hur känns det? 

- Åren i Gävle ser jag som en 
annorlunda period eftersom jag 
tidigare arbetat inom elektro-
nikbranschen. Jag är civilingen
jör från KTH, maskinlinjen och 
har även ett förflutet inom Erics
sonkoncernen. Under en tid var 
jag produktionschef för tillverk
ningen av telefonapparater vid 
fabriken i Karlskrona. Jag har 
även sysslat med industrialise
ringsfrågor i Bromma för Erics
son. 

- Vilken betydelse spelar Möns
terkortfabriken för ERA/ECS 
och tror du att fabriken kommer 
att expandera? 

-Tillverkningen av mönsterkort 
är viktig eftersom det är grunden 
i så många av ERAs och ECSs 
produkter. Vi har enbart interna 
kunder dvs B-, C-, F- och G-divi-
sionen. Fabriken har idag ca 160 
anställda och vi kommer inte att 
bli fler. Jag ser det som en rejäl 
utmaning att klara utvecklingen 
framöver. Det är nödvändigt för 
oss att bli ännu effektivare. 

- Berätta lite om privatpersonen 
Håkan Gustafsson. 

-1 samband med påsken flyt
tade hela familjen till Örebro 
innan dess pendlade jag från 
Gävle. Jag kommer från början 
från Södermanland, är gift och 
har två söner, tre och fem år 
gamla. Fritiden tillbringar jag 
med familjen, smågrabbarna tar 
en hel del tid i anspråk. Ibland 
springer jag en runda i skogen 
eller spelar tennis men familjen 
kommer i första hand. 

GT 



Ericsson/GE:s 
fabrik i USA lig
ger i Lynchburg, 
Virginia på ame
rikanska östkus
ten. Där arbetar 
cirka 2 0 0 0 per
soner med de
sign, produktion 
och leverans av 
terminaler och 
system inom 
mobil kommuni
kation. 

Pat Murphy 
från USA till nya 
I -divisionen i Kista 
- Bra, jag har väl mest suttit på 
en massa möten, men jag börjar 
nu förstå Ericssons system och 
produkter. 

- När kom du till Sverige och hur 
länge ska du stanna? 

- J a g började den 19 februari 
och stannar ett par år är det 
tänkt. Jag är än så länge den 
enda från ECU här. 

- Vad ska du egentligen göra 
här? 

- J a g (och vi i gruppen) ska 
bygga upp ett nytt gemensamt 
produktsortiment för ameri
kanska och svenska bolaget när 
det gäller mobilradio. Utifrån 
kundernas krav, de reella beho
ven. 

- När är arbetet klart? 

- Det blir aldrig klart. Det pågår 
ständigt. Det skapas hela tiden 
nya produktgenerationer. Men 
vi har nu börjat i en ände (det 
gäller att snabbt nå resultat) och 
arbetar med att göra en ersättare 
till Ericssons handburna radio 
P 300. Den baseras på en Lynch-
burgdesign, M-PA och just nu 
pågår konstruktion av ny pro
gramvara. Ett gäng i Kista och 
ett i Lynchburg jobbar tillsam
mans. Vi siktar på att vara färdi
ga i år och får då se hur försöket 
slår ut. 

- Du kommer från GE? 

- Jag har jobbat på Lynchburg-
fabriken i fem år, är marketing 
manager (produkfrågor) och är 
Bachelor of Industrial Manage
ment och MBA (motsvarar vårt 
civilekonom). Jag har bred bak
grund från industriell produk
tion. 

- Vad tycker du om Sverige? 

- Bra. Alla har varit väldigt 
hjälpsamma. Både i jobbet och 
när det gäller att hitta bostad, att 
shoppa mm. Jag tycker också om 
alla laga (!) och äta svensk mat. 
Jag läser svenska nu (men törs 
inte prata än) och kör en Saab. 

LC 

Den blågula svenska flag
gan vajar bredvid den 
amerikanska utanför 
Lynchburgfabriken i 
Virginia USA. Den forne 
GE-fabriken har i och 
med Ericssons och Gene
ral Electrics samarbete 
inom mobil kommunika
tion blivit svensk-ameri
kansk. 

De anställda väntar sig mycket 
av samarbetet. Horisonten vid
gas. Kombinationen av Erics
sons världsledande marknads
position och tekniska kunnande 
med GE:anläggningens effekti
vitet och framgångsrika winsha-
resystem ska både kunna hävda 
sig i Europa och ta upp kampen 
med "storebror" Motorola på 
den amerikanska marknaden. 

Effektivitet, engagemang, en
tusiasm, öppna dörrar mellan ar
betare och chefer. Så skulle man 
mycket kort kunna karaktärise
ra det winshare-system som ge
nomsyrar hela fabriken. Ett 
"vinstdelnings"-system där de 
anställda bl a delar på vinsten 

Inez Jennings trivs. Hon har ar
betat 3 0 år i fabriken och har sex 
veckors semester. Tillbringade 
nyligen en vecka i Florida. 

från lönsamma förslag på för
bättringar. 

Men winshare är något myc
ket mer än bara ett stimulerande 
bonussystem. Det är något av en 
revolution. Alla drygt 2000 an
ställda berörs. De 1200 arbetar
na vid montering, kontroll, pack
ning mm är uppdelade på cirka 
60 lag, team, som alla arbetar på 
att förbättra rutiner inom sina 
arbetsområden. 

Men innan vi berättar mer om 
systemet (som är förutsättning
en för fabrikens hela existens 
och en succé), några ord om själ
va fabriken. 

Den började byggas under 
slutet av 50-talet. Har sen vuxit i 
flera omgångar. Är nu ca 630 000 
kvardatfot (57 000 kvadratme
ter) stor. Själva fabrikslokalen 
ger ett mäktigt intryck. Högt i 
tak. Den vilar i ett gyllene ljus. 
Vid varje produktionssektion 
finns tavlor som visar sektionens 

- Alla tjänar på winshare, säger Sam 
A. Hedrick, winshare-systemets ko-
ordinator och eldsjäl. De anställda 
engagerar sig, fabriken blir lönsam 
och kunderna får bättre produkter. 

Den normala arbetstiden är från 7.30 till 16 .00 , 
(ovan) fabriken har en egen cafeteria där en lunch 
kostar 2 -3 dollar (nedan). 

Winshare engagerar på fabriken i Lynchburg 
aktuella produktionssiffror etc. 
Samt demonstrationsbord där 
någon, t ex team-ledaren, de
monstrerar och berättar om pro
dukterna för de kunder som 
kommer på besök. Detta är en 
stor del av winshare-systemet, 
att de som tillverkar produkter
na själva står för demonstratio
nerna. Kunderna imponeras och 
frågar om detaljer. Winshare-
andan och kvalitetsarbetet har 
till och med blivit ett försälj
ningsargument. De fabriksan-
ställda reser även ut på mässor 
och demonstrerar sina produk
ter. 

Till fabriken i Lynchburg hör 
en avdelning i Florence, som le
vererar mönsterkort. Där arbe
tar bortåt 150 man. 

På slätten 
Fabriken ligger på slätten söder 
om själva staden Lynchburg, 
nära flygplatsen. Strax intill finns 
en fotbollsplan som den lokala 
idrottsklubben förfogar över. 
Västerut, bakom hotell Hilton 
där de flesta svenska Ericsson-

- Ericssons 
styrka är 
det globala 
perspekti
vet, vi är 
bra på 
stora voly
mer, säger 
marknads
chef John 
Yoon. 

Ericssons basstationer (gällande 
det existerande mobiltelefon
systemet, inte det digitala) byggs 
just upp och ska vara igång i 
andra kvartalet. 

I tillbyggnaden där tekniker 
och marknadsfolket sitter finns 
training romms, rum där man tar 
emot kunder och lär dom syste
men. Till exempel nyligen tekni
ker från Jordanien, som lagt en 
stor order på mobilradio. 

På fabriken tillverkas ett fler
tal olika produkter för mobil 
kommunikation. Produkterna 
indelas i Business/Industrial, 

Ericsson och General Electric 
I augusti 1989 inledde Ericsson och 
General Electric ett samarbete inom 
mobil kommunikation. Ett Joint ven
ture-bolag bildades, Ericsson GE 
Mobile Communications Holding. 
Det omfattar grovt respektive före
tags avdelningar som sysslar med 
mobil kommunikation (doflÉw ej 

Public Service och Mobiltelefo-
ni. B&I och PS handlar alltså om 
landmobil radio. Public Service 
som servar polis, brandkår etc j y ^ 
klarl störst med cirka 45 p r o t v ^ P 
av försäljningen, de övriga är 
jämnstora. 

Kunderna är alltifrån små an
vändare som köper ett par mo
bila eller handburna terminaler 
till de som behöver stora kom
plexa datorkontrollerade system 
med datakommunikation. 

- Samarbetet kommer troligt
vis att banta produktsortimen
tet, men öka volymerna, säger 

Ericssons icke-amerikanska mobilte
lefonsystem) och ägs till 60 procent 
av Ericsson och 40 av GE. VD för 
bolaget, som har kontoret i New Jer
sey, är Åke Lundqvist. Företagen 
kompletterar varandra när det gäller 
marknader och produkter. Fabriker
na fiaos i Kumla och Lynchburg. 0 

Dennis C Connors, produktions
direktör på fabriken. 

Revolutionen 
^P>i de anställda betydde infö

randet av winshare-systemet 
1987 en revolution. Det tog 
kanske ett par månader innan 
man märkte att det inte bara var 
ett nytt "kvalitets-projekt" eller 
liknande som ledningen försökte 
sälja. Winshare-systemet lycka
des där de andra gått bet, det 
lyckades skapa engagemang och 
frigöra resurser hos de anställda. 

Sam Hedrick, winshare-syste

mets koordinator och eldsjäl, ger 
bakgrunden. Han berättar om 
hur han själv arbetat i 30 år i 
fabriken, att han varit överallt, 
skött sitt och gjort det han skulle 
osv. 

I början av 80-talet kom några 
svåra år och 1986 gav stora för
luster. Situationen blev plötsligt 
prekär. Jobben och hela fabikens 
existens var i fara. Något måste 
göras. Det gällde att möta kon
kurrenternas (japanernas) effek
tivitet. Att höja den egna kvali
teten och få alla anställda att 
engagera sig i arbetet, inte bara 
få betalt för sina åtta timmars 
arbetsdag. 

Stommen till winshare-syste
met fick man utifrån, men sen 
kom arbetet med att anpassa det 
till fabiken i Lynchburg. 

-1987 var medelåldern i fabri
ken 42 år, de flesta hade jobbat 
bortåt 20 år i företaget, berättar 
Sam Hedrick. Hur skulle vi 
kunna få alla engagerade? Jag 
visste att det kunde gå. Jag slogs 

besökare bor, reser sig bergen, 
österut blir landskapet kulligare. 
Fabriken genomgår förändring-
är. Man har lagt om hela produk
tionsflödet från längsgående 
nord-sydriktning till tvärsgående 
öst-väst. Den nya "linen" för 

En tvåhundraårig gammal tobaksstad 
Ericsson/GE:s fabrik ligger i 
Lynchburg i sydstaten Virginia. 
En stad lite vid sidan av allfarvä-
garna, vid foten av bergskedjan 
Appalacherna med utsikt mot 
"the Blue Ridge" (där en vacker 
landsväg slingrar sig söderut uppe 
på bergskammarna). 

Lynchburg är gammal med 
amerikanska mått. Firade nyli-
gern sitt 200-årsjubileum och 
uppkallades efter kväkaren John 
Lynch som 1757 startade färje
trafik över James River. Kring 
färjeläget växte samhället upp 
och under tobaksboomen grun
dades så staden. 

Här bor 60 000 invånare, eller 
dubbelt så många om man räk
nar med omgivningarna. Mycket 
konservativ stad. Bara några 
miles från platsen där sydstats
generalen Lee kapitulerade 

under inbördeskriget. 
Inte någon nöjesstad, men en 

bra plats att växa upp på, menar 
många. Här är bostäderna rela
tivt billiga även om det naturligt
vis finns dyrare områden. I 
Tobakskungarnas gamla "palats" 
delar nu flera familjer på utrym
mena. 

Lynchburg ligger på sju kullar 
(som Rom), har ett universitet 
och fyra colleges vilket betyder 
rätt många ungdomar, men kan 
också betecknas som en 
industristad. 

Brottsligheten är låg och över
allt syns staten Virginias symbol, 

Dogwood-trädet med sina vita 
blommor. 

i ett år för att bevisa att jag 
kunde klara saken. I december 
88 blev jag koordinator och nu 
ser jag mina arbetskamrater 
växa, ta ansvar. Den som vill 
kan. Vi har lyckats skapa ett 
system som frigör oanade resur
ser. Och verksamheten har blivit 
lönsam. Alla vinner på winshare. 
Både de anställda, kunderna och 
företaget. 1989 gav 4000 idéer 
och 53 miljoner (i svenska kro
nor). 

Rivna gränser 
- Nu har vi äntligen fått en röst. 
Nu får vi gehör för våra idéer. Vi 
har inte längre någon byråkrati 
som hindrar oss, vi talar med 
varandra över gränserna, vi blir 
kreativa och vi trivs, säger flera 
av de anställda. 

Winshare innebär kort att 
samtliga anställda delar på vins
ten från de lönsamma förslagen 
på förbättringar. Verksamheten 
bygger på ett 60-tal team med 
var sin teamledare och var sitt 
arbetsområde. Själva idéarbetet 
sker på fritid, luncher eller kväl
lar. Team-ledarna röstas fram av 
de egna team-medlemmarna. 

Man träffas en gång i veckan. 
Förslag och idéer diskuteras och 
bedöms de som intressanta arbe
tar man vidare på dem. Teamen 
har pengar för idéverksamheten 
och administrativa och tekniska 
hjälpresurser. 

- Bonuspengarna är inte det 
viktigaste för oss, berättar flera 
av teamledarna när de samlas till 
intervjun. Det här gör vi nu för 
vår egen skull, hela arbetet har 
blivit så annorlunda. Förr var vi 
isolerade och visste knappast 
vad våra arbetskamrater syssla
de med. 

- J a g kände inte någon av er 

GW Thomas på mekaniska avdelningen har arbetat i 
2 9 år och ingår i Fixers winteam (ovan), Joyce Durie 
(nedan) packar 3 5 0 HotUne mobiltelefoner, dvs GE 
telefoner, per dag. Produktion av Ericssons bassta
tioner för mobiltelefon, j USA förbereds som bäst i 
fabriken. 

lunchrast, två tiominutersraster. 
Fem veckors semester eller 

sex veckor för de som jobbat 
över 30 år. (Den sjätte veckan 
ska emellertid inte ges i fortsätt
ningen). Fabriken stänger i två 
veckor på sommaren och få tar 
mer än två veckors semester i 
rad. Arbetstiden är 7.30-16.00 
Man prövar just ett andraskift på 
kvällen. Helgjobb om nödvän
digt. 

Könsfördelningen är 60 pro
cent kvinnor i fabriken och 90 
procent män på teknik- och 
marknadssidan. Personalomsätt
ningen är låg, de flesta på 
fabriksgolvet har jobbat i drygt 
20 år. De enda som slutar är de 
som går i pension, i stort sett. På 
säljar- och marknadssidan är 
omsättningen högre. 

Man satsar mycket på hälso
frågor, har t ex system som belö
nar motion, hur mycket man gått 
etc. Kan jämföras med de svens
ka motionskorten. 

Man har aldrig haft någon 
fackförening på fabriken i 
Lynchburg. 

GE News heter nyhetsbladet 
som kommer ut en gång i veck
an. Dessutom har man just bör
jat med nyhetssändningar per 
video. De ska komma en gång i 
kvartalet. Full utrustning och 
egen studio finns i huset. 

Samarbetet med Ericsson har 
ännu inte märkts så mycket i 
fabriken. Men de anställda har 
stora förhoppningar om en ljus 
framtid. Och Elsie Foster har 
skrivit en dikt om Ericsson. 

Text och foto: Lars Cederquist 
Foto även: John Peniche, 

redaktör för GE News 
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1 
tidigare, säger Lonnie Harper 
och Helen Kittenger på dataav
delningen fyller i med att hon 
förut kände sig som en fullkom
lig främling när hon gick igenom 
fabriken. 

Men så är det inte längre. 
Kontaktvägarna har blivit korta. 
Både på jobbet och vid sidan av 
jobbet. Man har nu ett gemen
samt liv. 

Egna hus 
Lynchburg är en typisk ameri
kansk stad som byggts utifrån 
bilen. Utbredd. Ett höghus. Här 
är relativt billigt att bo. Många 
har egna hus. 

Den genomsnittliga arbetarlö
nen ligger på cirka 20 000 dollar 
per år. Sen tillkommer drygt 
1000 dollar genom winshare. 

Fabriken har en cafeteria där 
man kan äta för 2-3 dollar. Inga 
rabattkuponger. Halvtimmes 

Thanks " Ericsson," We Needed This 

K - is for eagerly waiting to see; 
what our JV has in store for me. 

K - is for riches I know we will gain; 
'cause they tell me with "Ericsson" 
we are in good hands. 

I - is for the interest you have shown in us; 
and for this we thank you so much. 

C - is for the courage we have shown 
through the years; 
never, never, giving in to our fears. 

S - is for sincerity and serious minded we are; 
always reaching for the highest star. 

S - is for steadfastness, until the task is done; 
working from dawn till setting sun. 

() - is for onward we will go; 
there is no better team we know. 

N - is for now: our future looks bright; 
"Ericsson" we know we can do it right. 

Written by: Elsie Foster 

- För ett år sen visste 
jag inte mycket mer om 
Ericsson än att det var 
svenskt, säger Elsie 
Foster som nu skrivit 
en dikt om Ericsson. 
Elsie är klart positiv till 
samarbetet vilket ock
så framgår av dikten. 
"Med Ericsson är vi i 
goda händer", som hon 
skriver. 
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"Tid att blicka 
framåt" 

1980 -talet har inte 
precis varit nå

gon dans på rosor för Ericsson. 
Under "de svåra åren" var det 
många som tvivlade på vår stra
tegi, på vår affärsidé och på vår 
styrka. Men det var också många 
som trodde på oss, som inte 
övergav oss när vi kämpade med 
svårigheterna. 

Därför är det mycket glädjan
de, både för mig personligen 
och i min egenskap av VD, att 
kunna lämna VD-skapet ett år 
då koncernen rapporterat sitt 
bästa ekonomiska resultat nå
gonsin och då Ericsson befinner 
sig på fortsatt ekonomisk upp
gång! Vi som arbetar inom kon
cernen har byggt en god bas för 
att företaget ska kunna bli ännu 
bättre! 

1989 blev ett verkligt mär
kesår. Vi uppnådde mycket goda 
resultat över stor bredd inom 
koncernen. Renodlingen av 
verksamheten fortsatte och or
ganisationen förbättrades ytter
ligare. Affärsområdena Nät
byggnad och Kabel omstruktu
rerades till det gemensamma 
Kabel och Nät. Inom radiokom
munikationsområdet inledde vi 
ett joint venture med General 
Electric som avsevärt stärker vår 
ställning inom det området -
inte minst på den enorma Nord
amerikanska marknaden. 

De här strukturella förbät
tringarna är ett par exempel på 
hur Ericsson nu fokuserar sin 
verksamhet på telekommunika
tion. Där har vi ett brett och 
djupt kunnande att ta tillvara 
och vidareutveckla. Hälsotill
ståndet för denna vår kärnverk
samhet är mycket gott - 1989 
svarade den för mer än 75 proc 
av vår totala fakturering och för 
övervägande delen av rekord
vinsten. 

D en allt överskuggande 
händelsen under 1989 var 

genombrottet för AXE i USA. 
Ericsson har satsat massor av 
dollar och massor av mantim
mar föratt nå fram till målet: Ett 
starkt fotfäste på den nordame
rikanska kontinenten. 

Nu är vi där: Ericsson har in
tagit en täml igen säker plats som 
leverantör till fem av de sju re
gionala Bell-bolagen och till 
MCI. Med 25 proc av markna
den är vi ledande inom system 
för mobiltelefoni. Vår digitala 
företagsväxel MD110 har skör
dat goda framgångar. Vi har 
gjort ett definitivt genombrott 
inom mobil datakommunika
tion. Allt talar för att det första 
slaget om USA nu är vunnet. 
Hädanefter kan vi räkna USA 

som en lönsam marknad för 
Ericsson. 

Blickar vi framåt i tiden kan 
vi se stora möjligheter framför 
oss. Någon gång förra året pas
serades en viktig milstolpe i te-
lefonins historia. 114 år efter 
det att Ericsson grundades och 
telefonen uppfanns, kopplades 
den 500 miljonte abonnenten 
in på det globala telefonnätet. 
Om några få, korta år kommer 
antalet redan att vara fördub
blat - så snabbt går utveckling
en idag! 

Samtidigt som marknaden 
växer i rasande takt kommer 
alltfler företag i telebranschen 
att slås ut. Vi som är kvar -
Ericsson och några till - kom
mer att kunna dela på en stor 
och växande marknad under 
90-talet. 

Särskilt intressant för vår del 
är att en mycket stor del av till
växten kommer att ske på 
marknaden för mobiltelefoni 
och persontelefoni - där vi är 
som allra starkast! 

U tvecklingen går i allt 
större utsträckning mot 

persontelefoner - det vill säga 
man ringer till personer, snara
re än platser. Här har vi vår 
stora chans i framtiden - vi 
behärskar redan flera av de tek
niker som kan användas för att 
möta marknadens krav. 

Ericsson har redan utvecklat 
det första systemet för person
telefoni i kontorsmiljö - det 
mest intressanta marknadsseg
mentet. Vår nya persontelefon 
DCT 900 är kopplad till en 
trådlös företagsväxel, varifrån 
en medarbetare lätt kan nås, 
varhelst han eller hon befinner 
sig inom företaget. 

Persontelefonen är både lät
tare och billigare än dagens 
ficktelefoner. I takt med att 
tekniken byggs ut, kommer 
dessa telefoner att kunna an
vändas på allt större avstånd. 
Det verkliga genombrottet för 
persontelefonen ligger fram
för oss! 

F inansiellt, tekniskt, orga
nisatoriskt och psykolo

giskt är vi inom Ericsson 
mycket väl förberedda när det 
gäller att ta vara på alla de 
möjligheter som väntar. Fak
tum är att det är vi som går i 
täten! 90-talet blir ett oerhört 
spännande decennium! 

Björn Svedberg 

Bo Hedfors - ny chef för T-divisionen inom ETX. 

"Kunskapen - en 
resurs att värna om'* 
Många tycker att han ser 
ut som en arg hårding. 
Själv vill han framhålla 
humorn som ett av sina 
viktigaste vapen. Bo 
Hedfors är den nye 
chefen för T-divisionen 
inom ETX. 

Ny chef för T-divisionen inom 
Ericsson Telecom är från den 1 
april Bo Hedfors. Han ersätter 
Kjell Sonne som tagit över chef-
sskapet för EPA, Telecoms dot
terbolag i Australien. 

Inom T-divisionen arbeta man 
med basteknologi - byggsätt, 
komponenter, provningsteknik 
och konstruktionshjälpmedel. 
Divisionen följer och utvecklar 
också koncerngemensamma stan
darder. 

- Vi tillhör Ericsson Telecom 
men resultatet av vårt arbete ut
nyttjas av hela koncernen, fram
håller Bo Hedfors. 

Bo Hedfors har 22 år inom 
Ericsson bakom sig. Han har varit 
verksam inom tre olika affärsom
råden. Efter examen från Chal
mers Tekniska Högskola i Göte
borg, började han på installation-
savdelningen inom dåvarande 
LME/X. Där arbetade han med 
utvecklingen av först AKE, sedan 
AXE och MD110. En kort tid 
1987 var Bo sektorschef på för
svarssidan i Kista - nu ERE, men 
1988 kom han tillbaka till BX-
världen som chef för sektor sy
stemkonstruktion. 

- Dessutom har jag haft tre ut
landsuppdrag, i Holland, Dan
mark och USA, berättar Bo. 

Stora projekt 
Bo Hedfors har arbetat mycket 
med stora projekt. I fem år var han 
på Ellemtel med om att utveckla 
AXE 10 och han ansvarade för 
programvaruleveranserna och 
driftsättningen av världens första 

Möt 
Bo Hedfors, 
T-divisionens 

nye chef 
AXE-station - i Södertälje 1977. 

Under ytterligare fem år ledde 
Bo Hedfors utvecklingsarbetet 
med MD110, idag EBC:s stora 
världsprodukt. 

Stark ledning 
T-divisionen arbetar just nu med 
ett antal stora, väldefinierade 
projekt inom AXE, transportnät 
och drifts- och stödsystem 
(TMOS). 

Samtidigt jobbar man mycket 
med visioner och framtidtankar 
där man - bl a i samarbete med 
Ellemtel - lägger stor vikt vid til
lämpad forskning för att förbere
da ny teknologi och metodik för 
framtida produktutveckling. 

För Bo Hedfors, som ska leda 
det här arbetet, är ledarskap ett 
viktigt nyckelord. 

- Jag är mycket intresserad av 
ledarskap, att jobba med männi
skor som en viktig resurs, och i 
grupparbete. 

En förutsättning för detta är, 
enligt Bo, en satsning på en kraft
full divisionsledning: 

Utblick i världen 
Produktutvecklingen genomförs 
i projektform, och just ordet pro
jekt är Bo Hedfors' nyckelord för 
vår framgång. Ett annat är kom
petensutveckling. 

- På det senare området måste 
vi vara intresserade och lyhörda 
för framtidens trender så att vi 
utnyttjar det nytänkande som 
kommer. 

Utöver chefsskapet för 2 500 
medarbetare på T-divisonen, 

samordnar Bo också arbetet med 
standardutveckling på våra dot
terbolag ute i världen. 

- Det är oerhört viktigt att vi 
samarbetar över gränserna, spe
ciellt eftersom en tredjedel av våra 
BX-ingejörer finns utanför Sveri
ge-

Biand allt som är på gång inom 
divisionen, dröjer Bo sig gärna 
kvar en stund vid utveckingen av 
ett nytt byggsystem för att klara 
modern teknik med fiber och nya 
komponenter. 

- Den första tillämpning^! 
kominer i DCC-projektet, d ä r ^ 
nu har fått fram en prototyp och 
tillsammans med västtyska part
ners genomför ett viktigt projekt. 

Bo efterlyser också en större af-
färmässighet i T-divisionens A 
bete. ™ 

- Det behövs ett medvetande 
om och ett engagemang för pro
duktutveckling, framhåller han. 

Hård humorist 
Bo Hedfors är medveten m att han 
ibland betraktas som en arg hår
ding. 

- Jag ser kanske så'n ut, men 
det sitter nog mest i skägget, sä
ger han. Visst vill jag se att det 
händer saker och visst kan jag bli 
arg. men i svåra situationer ser jag 
ofta humorn som ett vapen. 

Jag vill skapa en fin atmosfär av 
gott samarbete omkring mig, såväl 
i jobbet på hemmaplan. 

Hemma i Segeltorp med famil
jen - hustrun Anita som är biblio
tekarie, en flicka på 16 år och en 
grabb på 12 - försöker Bo finna 
aktiviteter som alla kan delta i och 
tycka om. 

- Fastän jag reser mycket i job
bet, reser vi mycket och upplever 
saker tillsammans. Det är ju inte 
någon skatt på minnen, som jag 
brukar säga. 

- Inte än, i alla fall, skrattar han. 

Text och foto: Alf Öst 
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Ericsson har fått en order värd över 6 miljarder kronor för leverans av AXE och kraftutrustning till 
Mexico. 

Östeuropéer behöver 
inte vara spioner! 

Artikeln om industrispionage i 
förra numret av Kontakten har -
med all rätt - rört upp känslorna 
hos de medarbetare inom kon
cernen som har rötter i Östeuro
pa. 
Joakim von Braun, som inter
vjuades, är en person med be

stämda åsikter i frågan. Artikeln 
återgav hans uppfattning om fa
ran för industrispioner och är för
stås inte något officiellt ställ
ningstagande i frågan från vare 
sig Kontaktens eller koncernens 
sida. 

Joakim von Brauns åsikter är 

lite kontroversiella. Hans var
ningar för kontakter med arbets
kamrater av östeuropeiskt ur
sprung får därför tas för vad de är 
- en persons åsikter om risken 
för att bli mer eller mindre omed
vetet inblandad i industrispiona
ge-

Digiphonen fick en succéstart i samband med Mexico-avtalet. Den 
är i sig ett under i effektiv produktutveckling - från idé till färdig 
produkt på 14 månader. 

Framgångar 
i Mexico 

Den 5 april släpptes nyheten om en miljardorder på 
AXE och kraftutrustning till Mexico. Ordern var ett 
första avrop i ett femårigt avtal som är värt mer än 6 
miljarder. Ytterligare en viktig order till Mexico blev 
klar kort därefter - den omfattar inte mindre än 
800 000 telefonapparater. 

Teleindustria Ericsson, vårt dot
terbolag i Mexico, har på kort tid 
kammat hem två stora och viktiga 
order från det mexikanska tele
verket, Telefonos de Mexico 
(Telmex). De båda orderna befä
ster Ericssons starka ställning i 
landet - vår marknadsandel 1989 
låg på 70 proc. 

Nyligen tecknades ett femårigt 
ramavtal mellan Ericsson och 
Telmex om leveranser av teleu
trustning. Avtalet kom till stånd 
sedan Telmex gjort en noggrann 
utvärdering av marknadens leve
rantörer i syfte att om möjligt öka 
antalet leverantörer - Ericssons 
enda större konkurrent i Mexico 
är sedan långt tillbaka franska 
Alcatel. Trots dessa ambitioner 
blev det Ericsson som fick den 
viktiga ordern. Den beräknas vara 
värd mer än 6 miljarder kronor, 
vartill kan läggas förväntade följd-
order på kraft- och transmission
sutrustning för ytterligare någon 
miljard. 

Ramavtalet och förväntade 
följdorder är en del i en kraftfull 
satsning på att bygga ut de mexi
kanska telekommunikationerna. 

Det första avropet enligt femårs-
avtalet, omfattar AXE och kraftu
trustning för leverans nästa år och 
till ett värde av drygt 1,1 miljar
der kr. 

Stärkt position 
-Femårsavtalet är ett bevis på vår 
tekniska och kommersiella kon
kurrenskraft, säger Jan Stenberg, 
VD för Ericsson Telecom. Det 
befäster vår position som huvud
leverantör i Mexico, där Ericsson 
varit ledande leverantör av både 
publik och privat teleutrustning i 
mer än 80 år. 

Teleindustria Mexico har ca 4 
600 anställda i landet. Bolaget 
arbetar med konstruktion och till
verkning av både maskin- och 

AXE och 
telefoner 

för miljarder 
programvarusystem samt instal
lation av utrustning. En del av 
produktionen exporteras, framför 
allt till andra länder i Latinameri
ka. 

Pangdebut för Digiphon 
I kölvattnet på den stora AXE-
ordem kom några dagar senare 
ytterligare en viktig order till 
koncernen. Det var affärsområde 
Företagskommunikation, Erics
son Business Communications, 
som kammade hem den. Ordern 
omfattar inte mindre än 800 000 
telefonapparater, varav merpar
ten är av en helt ny typ - döpt till 
Digiphon. 

Tala om smakstart för en ny 
telefonapparat! Idén till Digiphon 
kläcktes inom EBC för inte mer 
än 14 månader sedan! Det hand
lar om en helt ny generation av 
hemtelefoner, utvecklad av 
EBC-s holländska dotterbolag på 
rekordtid. 

Ordern till Telmex är den stora 
beställningen på den nya appara
ten. Tillverkningen kommer att 
ske vid en av Ericssons fabriker i 
Mexico. 

Jan Lövberg, chef för Telefon
divisionen inom EBC, är förstås 
glad över succéstarten: 

- Jag ser Mexico-ordern som 
en bekräftelse på att den nya tele
fonen ligger rätt både vad gäller 
pris och kvalitet. Jag är övertygad 
om att Digiphon kan bli en bra 
konkurrent till det rika utbudet av 
telefoner från Fjärran Östern. Den 
har redan väckt stort intresse i 
Europa. 
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CeBIT - här samlas eliten 
inom telekommunikation 

Ericsson syntes verkligen 
väl ppå årets CeBIT-
mässa i Hannover, en av 
världens största data-
och kommunikations-
mässor. Vår monter i 
hall 17, var större än 
någonsin, och speglade 
hela Ericssons verksam
het. 

Ericsson 
syntes bättre 
än någonsin 

CeB IT-mässan pågår varje år i 18 
olika utställningshallar och det är 
svårt att föreställa sig mässans 
storlek om man inte varit där. 
Tänk er att en av hallarna är lika 
stor som hela Älvsjömäsan i 
Stockholm och att det varje år 
kommer över en halv miljon be
sökare. 

Det är viktigt för Ericsson att 
vara med på den här mässan. 
Under de åtta dagarna som Ce
BIT pågår samlas alla människor 
som har intresse för telekommu
nikation i Hannover. Därför är 
CeBIT ett effektivt sätt för före
tag att få kontakter. Många kun
der, presumtiva kunder, besluts
fattare och konsulter finns på plats. 
Istället för att flyga över halva 
jordklotet för möten, träffas man 
på mässan. 

Styrkedemonstration 
För bara tre år sedan var CeBIT-
mässa enbart ett åtagande för 
Ericsson Information Systems. 
Men eftersom Västtyskland blivit 
en så viktig marknad för Ericsson 
fanns alla affärsområden, utom 
försvarssystem, representerade i 
år för att visa Ericssons bredd, 
styrka och kompetens. 

För första gången på CeBIT 
visades AXE-skåp "live" och bl a 
demonstrerades intelligenta trans
portnät, Flexnode, TMOS drifts-
och övervakningssystem för pu
blika telenät och Business Com
munications Concept - företags
tjänster inom publika nät. Ur stra
tegisk synpunkt var detta det mest 
intressanta vi hade att visa, vid 
sidan om mobiltelefoni och 
Mobitex. 

Ericsson Compontents var med 
för första gången på mässan. De 
visade det senaste inom strömför
sörjning och kylning av telefon
stationer. Affärsområdet Kabel 
och Nät visade fibersvetsar och 
Ericsson Business Communica
tions demonstrerade telefoner, 
företagsväxeln MD110, datanä
tet ERIPAX och modem. 

Vår monter, som låg i hall 17, 
var imponerande både i storlek 
och utförande. Ytan på drygt 1 200 
kvadratmeter var uppdelad i två 
våningar. På bottenvåningen fanns 
receptionen och där visades våra 
produtker. Den hade i år utökats 
med ca 200 kvadratmeter så att 

CeBIT-mässan i Hannover är en av världens största data- och 
kommunikationsmässor. Varje år samlas över en halv miljon 
människor i de 18 olika utställningshallarna. 

Ericsson Telecom och Ericsson 
Radio Systems skulle få plats med 
sina produkter. Telecoms contai
ner med AXE-skåp och det nya 
kylsystemet krävde utrymme, 
liksom det CAD-y stem för beräk
ning av radiobasstationer som 
Ericsson Radio Systems demon
strerade. I fjol visade dessa två 
affärsområden sina bilder enbart 
på bild. 

Personalutrymmen 
Övervåningen i montern bestod 
av pesonalutrymmen, konferens
rum, pressrum och en bar där 
kunderna erbjöds förfriskningar. 

Personalen var uppdelad i två 
gäng, ett för de första mässdagar
na och ett för de sista. Omkring 80 
personer arbetade samtidigt i 
montern. Och projektledaren för 
Ericssons deltagande på CeBIT, 
Gustaf Lagerberg, hade bara lo
vord att säga om personalen. 

Många celebra besökare dök 
upp. Den tyske kommunikations
ministern, Cschwartz-Schilling, 
som guidades runt av C W Roos, 
stannade 20 minuter i vår monter. 
Han tittade främst på intelligenta 
nät, mobiltelefoni och Mobitex. 
Inköpschefen för Bundespost 
stannade också han länge i mon
tern - för att se på AXE-tjänster. 
Som vanligt fick Ericsson också 
besök av Sveriges diplomatkår i 
Bonn samt av Svenska handels
kammaren i Dusseldorf. 

Någon presskonferens hölls inte 
år eftersom Ericsson inte pre

senterade några nyheter. Däremot 
inbjöds de tyska och internatio
nella journalisterna till en press
mottagning en av kvällarna, där 
Lena Hyllsten, pressansvarig för 
Ericsson Telecom, Lars Jonsteg, 
informationschef på Ericsson 
Radio System och Hans-Peter Ott, 
pressansvarig för Ericsson Busi
ness Communications i Västtysk
land, var värdar. Drygt 50 journa
lister dök upp och många värde
fulla kontakter knöts under kväl
len. 

Uppskattad service 
En mycket uppskattad service som 
Ericsson gav sina viktiga och pre
sumtiva kunder var tillträde till 
ett s k Customer Business Center 
i vår monter, där en värdinna tog 
hand om dem. Därifrån kunde de 
ringa sina telefonsamtal och läm
na sina tillhörigheter för att sedan 
i lugn och ro gå runt på mässan. 

- Detta var ett mycket bra sätt 
att skapa good will, konstaerar 
Gustaf Lagerberg, som nöjt til
lägger att Ericssons deltagande 
på CeBIT var en stor succé. Vi 
fick många kontakter av genom
gående hög kvalitet. Och nu bör
jar det egentliga arbetet - att ta 
hand om alla kontakter vi fått. 

Text: Lena Öberg 
Foto: City-Press 

och Pressens Bild 

Ericssons monter i hall 17 var imponerande både till storlek och 
utförande. I nedervåningen visades de olika produkterna, med 
övervåningen rymde personalutrymmen, konferensrum och en bar 
där kunderna erbjöds förfriskningar. 

Tyske kommunikationsministern Schwartz-Schilling, i blått, var 
mycket intresserad av Ericssons mobiltelefoniprodukter. C W 
Roos, t h, var ministerns guide i montern. 
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Framme vid målet. Efter fyra dagars bilkörning genom Europa är Eva Wedberg framme vid barnsjukhuset i Bukarest. 

Ericsson stödde Evas 
hjälpresa till Rumänien 

Eva Wedberg arbetar på 
Ericsson Radios fabrik i 
Gävle. När hon tog ini
tiativet till att själv åka 
ner med kläder och lek
saker till ett barnsjukhus 
i Rumänien fick hon stöd 
från sina arbetskamra
ter. Fabriksledningen 
stöttade med bilkostna
der, personalen svarade 
för merparten av insam
lingen. 

- Det var en skakande upplevelse 
att komma till Rumänien, berättar 
Eva, som tillsammans med sin 
morbror körde nonstop fram och 
tillbaka en vecka i början av mars. 

Eva har aldrig tidigare kört 
hjälptransporter. Men när hon fick 
se ett TV-inslag om hur barnen 
hade det i Rumänien, tog hon ini
tiativet till en spontan insamling 
till ett barnsjukhus i Bukarest. 

Fabrikschefen Anders Norlin 
reagerade positivt på Evas upp
vaktning. Eva fick ersättning för 
hyrbil, bensin, logi och lön för de 
dagar hon var borta. Personalen 
bidrog med barnkläder, leksaker 
och pengar till inköp av bl a apo
teksvaror. 

Resan uppmärksammades i lo
kalpressen och rubrikerna efter 
hemkomsten berättade om Evas 
upplevelser: "Jag är skakad", 
"Rumänska barn fick hjälp av 
Eva". 

Lång resa 
Insamlingen i Gävle gav 4 485 kr 
som Eva använde till inköp av 
barnmat och apoteksvaror. Med 
dessa och övriga insamlade gåvor 
i bilen anträdde Eva den långa 
färden söderut. Det var fredagen 
den 2 mars och det skulle ta fyra 
dagars tröttsam körning innan Eva 
nådde fram till Rumänien. 

Resan genom Rumänien ner till 
Bukarest blev ett äventyr. Vägar-

"När jag 
gick runt i 
barnsalen i 

Bukarest blev 
jag så ledsen 
att jag brast 

ut i gråt" 
na var dåliga och det var svårt att 
hitta hotell för övernattning. Fat
tigdomen i landet gjorde sig hela 
tiden påmind. Bensin till bilen 
krävde kuponger som polisen 
skrev ut. 

En tankning i staden Devagick 
riktigt illa: Efter några minuter 
stoppade motorn. Det visade sig 
att bilen tankats med diesel istäl

let för bensin. En militärbil hjälp
te med bogsering till en läske
drycksfabrik där tanken tömdes 
innan ett nytt besök på macken, 
där det denna gång fanns riktig 
bensin i pumparna. 

Väl mottagna 
Torsdagen den 8 mars kunde änt
ligen hjälpsändningen levereras 
till sjukhuset. Mottagandet där var 
hjärtligt. Bilen tömdes på lOminu-
ter och svenskarna bjöds sedan på 
kaffe och te. Eva fick en vit hya
cint som erkänsla för sin insats 
och för att det denna dag var den 
internationella kvinnodagen. 

Med tolkens hjälp får Eva höra 
översköterskans berättelse om 
sjukhuset. Barnen där är hittebarn 
som vårdas av sociala skäl. En del 
har förlorat föräldrarna i olika 
sjukdomar. De går att adoptera. 
Alla barn satt i sina sängar. De 
verkade lättskötta men efterbliv
na - inte så välutvecklade som 
våra egna svenska barn. De är 

små till växten och en del ligger 
som kollin, helt apatiska. 

- Jag gick runt i barnsalen en 
extra gång, minns Eva. Doktorn 
berättade om barnen och jag blev 
ledsen och brast i gråt. Doktorn 
tröstade och berättade om sitt eget 
engagemang: 

- Vi älskar barnen, men jag har 
gråtit i 20 års tid! 

Stannade en timme 
Efter en timmes vistelse på sjuk
huset var Evas mission uppfylld. 
Återresan till Sverige tog fyra 
dagar. På hemvägen genom Eu
ropa mötte Eva många hjälptrans
porter som var på väg ner mot 
Rumänien. Väl hemma igen fick 
hon också kontakt med flera an
dra som planerat insamlingar. 

- Men mitt stora mål, att åka i 
spetsen för en jättearmada ner till 
Rumänien blev inte av, förklarar 
Eva. Jag var för tidigt ute och 
tiden var tydligen inte riktigt mo
gen då. 
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Fakta om Oman 
Statsskick: Sultanat 
Regent: Sultan Qaboos bin Said 
Huvudstad: Muscat 
Yta: Cirka 300 000 krr>2 (jfr Sverige 450 000 km2) 
Folkmängd: Cirka 1,5 miljoner 
Språk: Arabiska (affärsspråk engelska) 
Religion: Islam 
Ekonomi: Helt dominerad av oljan. Medveten policy att försö
ka minska oljeberoendet genom satsningar på framför allt jord
bruk, fiske, turism samt små och medelstora industrier. En 
tredjedel av budgeten går till försvaret. 
Utrikespolitik: Policy av alliansfrihet. Traditionellt nära kon
takter med engelsmännen. Amerikanska baser i landet sedan 
1980. Diplomatiska förbindelser med Sovjet sedan 1985. 
Undervisning: Ej obligatorisk, idag går dock närmare 80 pro
cent av alla barn i skola. År 1970 fanns bara tre skolor, 1990 
drygt 600. Sultan Qaboos unviersitet invigdes 1986, första av
gångsklassen går ut 1991. 
Vägar och transporter: År 1970 fanns bara 10 km asfalterad 
väg, idag över 400 mil. Dessutom ytterligare 1 600 mil 
grusvägar. För 20 år sedan fanns inga bilar, idag finns cirka 
270 000. 

Ett sekels 
utveckling på 

några år 
Text: Lena Sallin, Foto: Bela Unger 

I sultanatet Oman på Arabiska halvöns östra spets står svenskt kunnande för 
halva telekommarknaden. 

Ericsson Telecom och Ericsson Network Engineering har i samarbete installera^ 
ett av världens modernaste telefonsystem i ett land som för bara 20 år sedan hadV 
endast 200 telefonlinjer. 

För närvarande arbetar Ericsson med installation av en order värd 115 MSEK 
omfattande AXE-stationer, transmission och nät och så sent som för några veckor 
sedan fick vi ytterligare tilläggsbeställningar. åk 

Den snabba utvecklingen av ett 
modernt Oman tog sin början en 
sommardag år 1970. 

Det var då Sultan Qaboos bin 
Said besteg tronen genom en pa
latskupp mot sin far, som tidiga
re hållit Oman stängt för väster
länningar. 

Oljan störst tillgång 
I ett land där utbildning och häl
sovård inte existerade, där anta
let kilometer asfalterad väg upp
gick till tio och det enda fort-
skaffningmedlet var kamelen, var 
behovet av infrastruktur - och 
därmed telekommunikationer -
oändligt stort. 

Här valde också den nye sul
tanen att sätta in stora resurser, 
främst med hjälp av de oljepeng
ar som är landets största tillgång. 
På 20 år har landet tagit klivet ur 
"medeltiden" och in i dataåldern. 

-Vad vi jobbar på just nu är 
ett så kallat Turn-Key-projekt, 
dvs ett totalprojekt som omfattar 

alla beståndsdelar från planering 
och projektering, leveranser och 
installation, berättar Sune Lars
son som är chef för Ericsson 
Oman (ett BN-bolag) sedan i juli 
1989. 

-Vi skall vara klara med detta 
projekt i november, tillägger han. 

Ericsson har haft verksamhet 
i Oman sedan mitten av 70-talet. 
Då drev vi ett stort ARF-projekt, 
i vilket vi bl a byggde torn för 
radiolänkanläggningar och stora 
koaxialkabelsystem. 

Det största kontraktet genom
förde vi mellan 1985 och 1988, 
då vi arbetade med ett stort pro
jekt för 26 000 linjer digital AXE, 
nät och transmission til ett komp
lett telekommunikationssystem. 

Vi installerade även en trä
ningsstation för utbildning av den 
lokala förvaltningens personal. 

Några intressanta siffror kring 
detta jätteprojekt: 
* En specialchartrad jumbojet 
flög 100 ton materiel från Frank

furt till Omans huvudstad Mu
scat. Ombord fanns 32 ton kabel 
med en längd av 78 km, 16 ton 
kabelskåp och distributionsposter, 
15 ton kabelvarningsmaterial, 13 
ton kabelbrunnsramar och lock 
samt 24 ton nätmaterial. 
* 1 675 telefonstolpar skeppades 
från Söderhamn till Muscat. 
* Ytterligare 300 ton materiel 
gick med båt, bl a 110 km kabel, 
240 ton nätmaterial och förstås 
digital AXE-teknik. 

Orderns totala värde låg runt 
en halv miljard och fördelade sig 
med cirka två tredjedelar på 
Ericsson Telecom och en t r e d j ^ 
del Ericsson Network EngineW 
ring. De senare fick även en til
läggsorder på 32 miljoner. 

Klart på 18 månader 
Sex digitala AXE stationer sk iA 
le installeras i Sur, Ibri, I b n ^ 
Sohar och Nizwa (två stationer). 
Dessutom mer än 25 RSS:er (ut
brutna abonnentsteg), transmis-

Sh^äE? 
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Fortfarande har bara 5 % av befolkningen telefon så köerna vid telefonkioskerna blir ofta långa. 

• 

sionsutrustning för radio, PCM-
kabel och nätbyggnad. 

Allt skulle vara klart på 18 
månader - tidsramarna var tuffa, 
speciellt med tanke på att landet 
består av mycket öken och berg 
med ibland ganska besvärliga 
förhållanden för transporter och 
nätbyggnad. 

På mobiltelefonsidan projek
terades ett nät för 4 500 abon
nenter som hittills fått cirka 2 
000 anslutningar. 

-Det är inte så konstigt att 
tillväxten inte är snabbare, kom
menterar Sune Larsson. Här sit

t e r man inte som i den industria
l i s e r a d e världen fast i bilköer. I 

Muscat, där den mesta affärs
verksamheten bedrivs, har folk 
nära till varandra och till sina 
hem. 

^fc Behovet att ringa från bilen är 
^^åledes litet, i alla fall ännu så 

länge. Man kan oftast vara hos 
sin affärspartner på max tio mi
nuter. 

Sune Larsson, chef 
för Ericsson i Oman, 
tror på en fortsatt 
stadig tillväxt av 
telekommunikation i 
landet. 

Sune Larsson tror på en fort
satt stadig verksamhet i Oman 
för Ericsson. Vår andel i landets 
telekommunikationer ligger strax 
under 50%, och Siemens har den 
drygt halva resterande delen. 

-Men telekommunikationer 
har inte längre riktigt samma 
prioritet som tidigare. De byar 
där idag inget installerats ligger 
långt från Muscat och saknar 
ibland vägnät. Eftersom vägar, 
utbildning och hälsovård priori
teras högst, dröjer det innan det 
blir aktuellt med nyinstallationer. 

-Tills vidare inriktar vi oss på 
att utöka där vi redan finns, kon
staterar Sune Larsson som tycker 
att omanierna är bra kunder och 
arbetsmiljön utmärkt. 

-Familjen trivs! Det räcker 
som ett sammanfattande betyg. 

Flyttas i drift 
I Al-Wasil, en transmissionsk
nutpunkt, arbetar installatörerna 
Javaid Akhdar och Muhammad 

Yousef med installation av en ny 
RSS. 

Transmissionsutrustningen i 
Al-Wasil skall flyttas från en 
container till en helt ny byggnad, 
ett komplicerat jobb som skall 
utföras medan stationen samti
digt är i drift. 

I detta område finns idag 30 
abonnenter. Den nya utrustning
en ger möjlighet till 226 nya 
abonnemang och om ett par år 
blir kapaciteten 512 linjer. 

Totalt har idag endast fem pro
cent av Omans befolkning tele
fon. 

-Allt fler människor får upp 
ögonen för telekommunikatio
nens betydelse och möjligheter, 
så vi kan med tillförsikt satsa 
vidare på att redan installerade 
anläggningar kommer att behöva 
utökas. 
-Men för dagen har vi inga 
planer på att ge oss in i nya 
sektorer i Oman, avslutar Sune 
Larsson. 

Installationsarbete vid anläggningen i Al-Wasil. 

Installatörerna Muhammad Yousef och Javaid Akhdar. 

I denna moderna del av Muscat ligger ambassader och större 
företagskontor. Här finns Ericsson och halvdussinet andra svenska 
bolag. 
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Gudrun och Karin 
Vad beror det på att kvinnor så sällan hamnar på högre chefsposter i tekniska 
företag? Beror det på fördomar, att tjejerna inte får chansen, eller beror det på 
att kvinnorna inte ser på sin karriär på samma sätt som män. 

Gudrun Hallbeck, chef för Information System Service på Ericsson Telecom 
delar med sig av sina erfarenheter, efter ett år med Ruter Dam, till en av 1990 års 
Ruter Damer, Karin Nygård-Skalman på Kabel och Näts produktionsenhet i 
Hudiksvall. De har inte riktigt samma bild av kvinnligt ledarskap. 

- Fördelarna med Ruter Dam är många, 
för det finns skillnader mellan kvinn
ligt och manligt ledarskap som det är 
viktigt att fokusera, framhåller Gu
drun Hallbeck som nu fått lite distans 
till "sitt" år. 

Det ställs högre krav på kvinnor än 
på män inom företagsvärlden. Idag 
går fler kvinnor än män någon form av 
högskoleutbildning. Men medan män 
fortfarande kan gå den långa vägen 
inom ett företag, har kvinnor i ledande 
befattningar nästan alltid en akade
misk examen. 

- Jag tror att vi kvinnor försöker 
hävda oss mer nu, säger Gudrun. Det 
finns en gnista i oss och ännu mer blir 
det i de nya generationerna. De som 
idag är tonåringar ställer högre krav 
än vad vår generation gjort. 

- Kvinnor är oftast inte så status-
fyllda i jobbet. De är inte drivna av 
karriärsstegen på samma sätt. 

Måste ta för sig 
- Det som driver de flesta kvinnor 
som blir chefer, tror jag är viljan att 
kontrollera, att själva ta ansvar och 
göra resultat, inte maktpositionen i 
sig. 

- 1 och med att det finns en skillnad 
mellan manligt och kvinnligt ledar
skap är det viktigt att kvinnor inte tar 

- Vi måste 
fortsätta att 

vara kvinnor! 
efter männen. Vi ska fortsätta vara 
kvinnor och bli bra ledare på vårt sätt, 
säger Gudrun. 

Ett problem är att många duktiga 
tjejer är lite rädda för att "ta för sig". 

-Det hjälper inte att bara vara duktig, 
säger Gudrun. Killar gör reklam för 
sig på ett helt annat sätt. De säger 
sällan nej till avancemang, medan 
kvinnor ofta är rädda för att de inte ska 
klara av ett chefsskap. 

Många kvinnliga chefer är oroliga 
över att de inte kan lika mycket som 
sina medarbetare. Att vara självsäker 
är inte att hävda att man kan allting, 
utan att våga erkänna att de som finns 
på avdelningen kan mer inom sina res
pektive områden. 

Gudrun har under Ruter Dam-året 
fått tillfälle att se saker och ting ur 
andra synvinklar. Vid sammankom
sterna med Ruter Dam har mycket 
intressant om kvinnligt och manligt 
ledarskap kommit fram. 

- Det har bland annat visat sig att en 

del egenskaper som jag sett 
som individuella, funnits hos 
de andra Ruter Damerna också 
och alltså är typiskt kvinnliga, 
inte personliga. 

- Det gör att man ser på pro
blem som uppstår på ett helt 
annat sätt, säger Gudrun. Därför 
var det så väldigt bra att Ruter 
Dam bara vänder sig till tjejer. 

[Bakgrund j " Stiftelsen Ruter Dam verkar för att 
främja chefsutveckling för kvinnor. Inom 

Ruter Dam medverkar årligen ett 30-tal företag, som vart och ett 
väljer ut Ruter Dam och en mentor. Mentorn, en högre chef, ska 
fungera som samtalspartner och hjälp åt en Ruter Dam. Under 
det år man är Ruter Dam deltar man också i seminarier med flera 
svenska företagsledare. Företagsbesök och andra sammankom
ster anordnas också. 

Gudrun Hallbecks mentor under 1989 var Christer Nilsson, 
Linjeflyg. Karin Nygård-Skalmans mentor under 1990 är Hans 
Cavalli-Björkman, SE-banken. Förutom Karin, är Ann Bäck
man på Ericsson Telecoms S-division utnämnd till Ruter Dam 
under 1990. Hennes mentor är Anders Lindström, före detta vd 
för Bacho och Carnegie. 

Ericsson Runt | 

Stolpe in för 
Ericsson i 
Mauritius 
Svenska telefonstolpar kommer i 
framtiden att sätta sin prägel på det 
paradisiska öriket Mauritius i Indi
ska Oceanen. Ericssons stororder 
på ett teleprojekt på dessa öar inne
bar nämligen också att inte mindre 
än 15 235 telefonstolpar nyligen 
skeppades ut i Uddevalla hamn - en 
Ericsson-leverans av det mer ovan
liga slaget! 

Stolparna, av impregnerad svensk 
kärnfuru, har Ericsson Network Eng
ineering köpt av Televerket. De motsvarar 
mer än halva det normala årsbehovet för 
Televerkets svenska linjeinstallationer! 
Aldrig förr har så många stolta svenska 
furor lämnat landet på en gång! 

Varje stolpe var individuellt utvald av 
William Penton, en numera pensionerad 

ruter i 
-Jag vet inte mycket om Ruter Dam 

och jag har ingen aning om vad det här 
året kommer att innebära, säger Karin 
Nygård-Skalman efter den första in

troduktionsveckan med Ruter 
Dam. Jag är känner en viss 
tveksamhet inför idén och 
mina förväntningar är inte 
särskilt högt uppskruvade. 

Karin Nygård-Skalmans 
första vecka som Ruter Dam 
ägnades åt att skriva ned 

målen för året. 
- Då tvingades jag tänka till 

lite. Det jag hoppas på är att få 
träffa andra personer i liknande 

situationer och jämföra min egen 
förmåga med deras. När det gäl

ler min mentor, Hans Cavalli-
Björkman, direktör för SE-bank

en, ska det bli intressant att se hur 
han tänker. Ja, jag är nyfiken helt 

enkelt och det var av nyfikenhet som 
jag tackade ja. Och förhoppningsvis 
ska det här göra mig tjU en bättre chef. 

Bara möjligheten anfå medverka i 
ett chefsutvecklingsprogram stärker 
självförtroendet och ger uppmuntran. 

En del olika 
- Det finns naturligtvis olikheter i hur 
jag behandlar kvinnor och män. När 
jag tänker efter så uttrycker jag mig 
klarare när jag pratar med män än jag 
gör med kvinnor. Vad det beror på vet 
jag inte, skrattar Karin. 

- Jag har också respekt för kunska
per och resonerar mig gärna fram till 
lösningar. Att diskutera för att få igen
om idéer är nog typiskt kvinnligt. 

Att göra karriär tycker inte Karin är 
så viktigt, mer att kunna få igenom 
idéer. Jag gör en sak i taget och håller 

Gudrun Hallberg, chef för Information System Service och 
f d Ruter Dam. 

Karin Nygård-Skalman, chef på Kabel och Nåts produk
tionsenhet i Hudiksvall och ny Ruter Dam. 

- Jag hoppas 
bli en 

bättre chef! 
på så länge jag tycker det är roligt. 
Men självklart är det lättare att få ge
nomslag för idéer i en chefsställning. 

Karin springer ofta ute i verkstaden 
och pratar med männen som arbetar 
där. Det har aldrig varit några pro
blem. 

- Om de har protesterat mot något 
jag sagt har det inte berott på att jag är 
tjej. Att kunna kavla upp ärmarna och 
hoppa in i produktionen har inte att 
göra med om man är tjej eller kille! 

Ut i djungeln 
Något som borde kunna ge problem är 
kontakter med utlandet, där kvinnliga 
chefer är än mer ovanliga än i Sverige. 
Men inte heller här har Karin märkt 
något. 

- Jag har haft kontakt med kunder 
och medverkat på mässor. Det har 
varit nervöst, men det har gått bra. 

Ibland kan förtroendet bli så stort att 
det blir besvärande. 

-Förtvåårsedan åktejag till Mexico 
för att tillsammans med dotterbolaget 
tala med en kund. De skulle köpa 
luftkabel av oss. 

Med ett litet plan flög vi ut till plat
sen som låg vid mexikanska golfen. 
Det var olidligt varmt och luftfuktig
heten låg på 90 procent. 

Slet i veckor 
- För att göra en bra presentation hade 
jag slitit i veckor med ett overhead-
material, men dotterbolaget ville inte 
låna ut OH-projektorn. De trodde att 
de aldrig skulle få tillbaks den. 

Jag fick rita och förklara så gott jag 
kunde för det tiotal äldre herrar som 
representerade kunden. 

Efter föredraget ville de att jag, som 
inte kan något alls om kraftledningar, 
skulle följa med ut för att se var led
ningarna skulle hängas upp. 

De frågade ut mig om vad jag trodde 
var bästa sättet att få upp luftkablarna. 
Snacka om förtroende. 

- Det gäller att ta situationen som 
den kommer! 

Text: Helena Liden 
Foto: Maria Petersson 

Uddevalla hamn dominerades helt av telefonstol
par de dagar rekordtransporten lastades. 

medarbetare vid Ericsson, som tillsammans 
med en representant för televerket rest runt 
till olika upplag och granskat stolpar. 

Lastningen i Uddevalla blev ett skåde
spel som satte sin prägel på hela hamnen. 
Överallt stod det järnvägsvagnar med tele
fonstolpar - sammanlagt 92 st. Stolparna 

lastades ombord i ett västtyskt fartyg 
som just nu är på väg söderut. Resan, via 
olika hamnar i Afrika, tar 5 veckor i an
språk. 

(Ledaren) 

Teknologer vill ha 
jobb på Ericsson 
Tidningen Dagens Industri har gjort en un
dersökning bland landets teknologer och 
ekonomer om vi lka företag man helst skul
le vilja arbeta i. Erics
son ligger bra till som 
arbetsgivare -koncer
nen rankas som tvåa 
av teknologerna och 
som trea bland landets 
blivande civilekono

mer. 
Bland landets eko

nomer är SAS den 
mest lockande arbets
givaren, följt av ABB 

Besparing: 6.6 
miljoner om året 

I förra numrets artikel om momstävling
en föll tyvärr ett ord bort. Av texten kun
de man få intrycket att 6,6 miljoner kro
nor innebar den totala besparingen sedan 
momstävlingens start. Istället är det så 
att 6,6 miljoner kronor sparas in årligen. 

och - som god trea - Erics
son. Den hedrande tredjeplaceringen inne
bär en rejäl uppryckning sedan förra året, 
då en liknande undersökning genomför
des. Då rankades Ericsson som den åtton
de mest eftertraktade arbetsplatsen. 

Landets blivande civilingenjörer tycker 
också allt bättre om det högteknologiska 
Ericsson. Andraplaceringen efter ABB -
etta också i fjor - innebär en uppryckning 
från femte platsen sedan 1989. 

Ericsson är det företag som gått mest 
framåt i undersökningen, men det är ock

så en koncern som 
relativt många av de 
tillfrågade säger sig 
inte känna tillräck
ligt väl. Hela 21 pro
cent bland teknolo
gerna och 12 procent 
av ekonomerna sade 
sig inte känna till 
Ericsson. Ett faktum 
som manar till efter
tanke. 

Kabel lät närmare marknaden 
Den 2 april 1990 infördes en ny 
organisation av nätsektorn inom 
affärsområde Kabel och Nät 
(BN). Den nya organisationen 
innebär att marknadsansvaret 
delas upp på sju bolag. 

Ericsson-koncernens strategiska planering 
inför 90-talet, ESP-90 (Ericsson Strategi
cal Planning), innebären strävan att skapa 
bättre balans mellan affärsområdenas ex
port- och hemmamarknader. En annan 
viktig strävan är att arbeta närmare kunder 
och marknader. Dessa tankar genomsyrar 
den omorganisation av affärsområde Ka
bel och Näts nätsektor som nu genomförts. 

Omorganisationen innebär att den Erics-
sonägda italienska Sielte-gruppens resur
ser ska tas i ökat anspråk för exportsats
ningar. Ericsson Network Engineering AB 

(ENS) kommer att koncentrera sina resur
ser på verksamhet i Norden, där expan
sionsmöjligheterna är mycket goda. Båda 
företagen har ett mycket stort teknikkun
nande och kan vid behov ge teknisk sup
port till alla övriga enheter inom BN-s 
nätsektor. 

Regionala bolag 
Den nya organisationen innebär att nätsek-
tron internationellt delas upp i sju olika 
bolag: 

ENS har marknadsansvaret för Norden. 
BD är Bertil Strid och huvudkontoret finns 
i Stockholm. 

ENI (Ericsson Sielte International S.p. A.) 
är ett marknadsbolag som ägs gemensamt 
av ENS, Sielte och Setemer. Bolaget är 
verksamt i Afrika och ansvarar också för 
transmissionsprojekt i Mellanöstern som 
inte är knutna till teleförvaltningar. VD är 

Jan Sjöberg och huvudkontoret finns i Rom. 
ENK (Ericsson Telekomiinikasyon A.S.) 

har Turkiet, Irak och Iran och turkisktalan
de områden i Sovjetunionen som verksam
hetsområde. VD är Johan Bruce, huvud
kontor i Istanbul. 

ENO (Ericsson Network Engineering Pte 
Ltd) har sitt huvudkontor i Singapore. 
Verksamhetsområde är Fjärran Östern, 
Indien, Pakistan, Sri Lanka och Mauritius. 
Chef är Kurt Bernhardsson. 

Bolagen i Storbritannien, ENE (Ericsson 
Engineering Ltd) och Spanien, RIE, FOE 
och ITE (Redinco-gruppen) ansvarar för 
sina respektive egna marknader. Chef för 
ENE i London är Kaj Nielsen och för RIE 
i Madrid Gerhard Skladal. 

Det nybildade nätbyggnadsbolagetTMN 
(Telemontaje Ericsson S.A. de C.V.) i 
Mexico har i första hand ansvar för den 
egna marknaden. På sikt kan en eventuell 

expansion i övriga Latinamerika bli ak
tuell. Chef är John E. Vesterlund. Huvud
kontoret finns i Mexico City. 

Ny stab 
För att samordna marknadsföringen mel
lan de olika regionerna och enskilda bola
gen har en affärsområdesstab inrättats i 
Sundbyberg. Staben ansvarar även för 
marknadsföring och inbrytning i områden 
utanför de som redan inmutats av de olika 
bolagen. Det gäller t ex Östeuropa, Grek
land och Portugal, affärer med Mellan
österns teleförvaltningar samt nyetablering
ar i länder som Mexico, England och Spa
nien. Staben får Jan Eckerud till chef, medan 
Göran Andersson blir ansvarig för projekt
finansieringsfrågor inom staben. 

All personal vid ENS erbjuds arbete i det 
nya omorganiserade ENS, i Marknadssta
ben, ENI eller inom projektverksamheten. 
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90-talets vapen: 
Kunskap och kompetens 

För en tid sedan anordnades den första kunskaps
mässan i Göteborg, Kunskap och Framtid. Under 
fyra dagar samlades experter, informationsfolk, per
sonalmän, chefer, utbildningsansvariga och många 
andra för att diskutera framtiden ur ett kunskaps
perspektiv. Parallellt med mässan anordnade Erics
son Radar Electronics en mycket uppskattad semina
rieserie, med bland annat de två kända föreläsarna 
Edward de Bono och Chris Parker. 

yy 

Chris Parker: 
Förändring är det bästa 
utvecklingsverktyget" 

Ska det verkligen vara nödvän
digt att anordna en hel mässa om 
kunskap, och kompetens? Ja 
uppenbarligen, eftersom 126 
huvudutställare och 135 samut
ställare samsades på de 2 700 
kvadratmetrarna. 110 olika kon
ferenser, förutom ERE:s semina
rieserie, lockade drygt 6 000 del
tagare. 

Däremot visade det sig att be
sökskaran i mässhallen mestadels 
utgjordes av likasinnade som 
också ställde ut. Den stora succén 
var konferenserna och semina
rierna. 

Ericsson Radar Electronics se
minarieserie var betydligt mer 
konkret upplagd än flertalet an
dra seminarier på mässan. Den 
vände sig också delvis till en annan 
målgrupp. 

Karin Rappman och Catharina 
Johansson som arbetat fram se
minarieserien hade fokuserat på 
chefsrollen och på förändringar 
företag och varför dessa är nöd 
vändiga. 

Förutom Chris Parker och Ed 

ward de Bono, medverkade Bo 
Ekman, styrelseordförande i SIFO 
och tidigare vice VD i Volvo, 
samt ERE:s vice VD Bengt Hal-
se, tillsammans med Lennart 
Rydén och Anders Berglie från 
Human Resources Development, 
som föreläsare. 

Chris Parker, från management
skolan IMD i Lausanne gjorde 
succé under seminarieserien. På 
ett pedagogiskt och övertygande 
sätt förklarade han olika förän
dringsmekanismer i organisatio
ner och företag och varför dessa 
är nödvändiga för att företaget 
ska överleva. 

Med hjälp av olika tekniska 
hj älpmedel, som rökmaskiner och 
ljudeffekter höll han seminarie
deltagarnas uppmärksamhet på 
topp. 

- Förändring är det bästa ut
vecklingsverktyg som finns om 
det används på rätt sätt, och det 
sämsta om det används dåligt, 
konstaterade Chris Parker. 

Chris Parker menar att förän
dringar i värderingar och en för

ändring mot mer globala företag 
ställer andra krav på organisatio
ner och ledare än tidigare. 

- Gamla termer som överord
nad - underordnad försvinner, 
karriärvägar måste göras om och 
hela organisationen måste göras 
mer horisontell, eftersom männi
skor idag vill kunna gå till jobbet 
och påverka. 

- Hur ska vi kunna få ledare att 
gå med på att göra sig själva 
onödiga? undrade Chris Parker. 
Jo, vi måste göra om organisatio
nen. 

Men många organisationer och 
företag förändras inte, trots att det 
är nödvändigt. 

-Framgång kan föda självbelå
tenhet, säger Chris Parker. Män
niskor blir feta och lyckliga. När 
grupper förblir oförändrade i mer 
än två år sjunker kreativi
teten och nya idéer kom 
mer inte lika lätt längre. 
Medlemmarna i grup-

Antalet utifrån kommande besökare på utställningen 
var inte särskilt stort. Det var i stor utsträckning 
utställarna själva som cirkulerade mellan montrarna. 

Anders Berglie, tv, och Lennart Rydén vid ERE föreläste 
också vid de seminarier ERE ordnat. 

pen börjar ta saker för givet, de 
börjar tycka om varandra och und
vika konflikter. 

Chris Parker menar också att en 
organisation alltid har en nedgång 
efter en framgång, problemet är 
att se till att det inte går för långt. 

Varningar 
En lång rad varningssignaler talar 
om när det är dags att förändra 
organisationen. 

- Problemet är att det oftast är 
så små saker att det känns fånigt at 
ta upp dem. 

Som exempel tog Chris Parker 
företaget Kodak, där man som ett 
mått på hur det står till med kun
drelationerna, tittar på kaffekon
sumtionen och hur många tidning
ar som går på cirkulation i företa
get. Kodak menar att det finns en 

direkt koppling. 
En svällande stab kan 

vara ett tecken på ned
gång i organisationen, 
klumpiga administrati
va rutiner där ingen törs 

fatta beslut är ett annat. 
Chris Parker menar att 

dialogen i företaget måste 
gå "Top-down, bottom-

up", det vill säga 
både uppifrån och 
nedifrån. Beslu
ten ska vara 
snabba och kon
trollen mini
mal. Dessutom 
är det viktigt 
att sträva mot 
def in ie rade 
mål. 

Med Chris 
Parkers feno
menala sätt att 
örklara fick 

han processen 
att låta enkel och 
självklar, men 
många företag 
visar att det inte 
alls är lika lätt 

att genomföra förändring. 
- Många ledare tror tyvärr att 

förändringar börjat så fort de 
bestämt sig för att förändra. De 
mäter resultatet innan alla hunn^k 
anpassa sig och sätter sedan iMiSr 
med nästa projekt. 

- Det här är det bästa argumen
tet för information nerifrån och 
upp i en organisation. 

- Om vi fortsätter att se organi
sationen som uppbyggd i olika 
nivåer, stadier som ska gås igen
om, blir det problem. 

Text: Helena Liden 

Edward de Bono: 'Tänk kreativt!" 
Edward de Bono hävdar 
att kreativt tänkande är 
en förutsättning för 
framgång, att vi måste gå 
utanför de vanliga tanke
banorna och lära oss 
hitta mer orationella sätt 
att lösa problem. 

Ett exempel på det är en av flera 
historier som han berättade, un
der de två dagar han föreläste: 

En man satte regelbundet in 
1 000 dollar på en bank. En gång 
när han kom för att som vanligt 

sätta in 1 000 dollar, fanns inte 
bara bankdirektören, utan också 
en FBI-kille med i banken. 

De undrade hur han kunde ha 
en så regelbunden inkomst trots 
att han inte hade något jobb. 
Misstanken var att han sysslade 
med narkotika. 

Vadslagning 
- Jag spelar, förklarade mannen, 
jag slår vad med människor. 

- Men hur kan det ge dig en så 
regelbunden inkomst? undrade 
bankdirektören? 

- Jag slår bara vad om säkra 

.. .eller bank
direktören 
som blev 

dragen vid 
näsan 

saker, sa mannen. 
Bankdirektören skrattade och 

menade att det inte var möjligt. 
Vem kunde veta vad som var 

"säkra" saker. 
-Jag slår vad med dig om 1 000 

dollar, sa mannen, att nästa gång 
jag kommer hit är din näsa gjord 
av trä. 

Kunde inte förlora 
Nu blev det riktigt lustigt tyckte 
bankdirektören. 

- Självklart, svarade han. Det 
här kunde han inte förlora. Han 
skulle tjäna 1 000 dollar, enkelt. 

När mannen efter två veckor 
kom tillbaka hade han en vän med 
sig. Bankdirektören satt tillbaka
lutad i sin stol och skrattade: 

- Där ser du! Min näsa är inte 
gjord av trä och du har förlorat 
1 000 dollar. 

- Nja, nu är det så att jag är 
sådan att jag tycker om att kon
trollera saker själv, sa mannen 
och gick fram till bankdirektören, 
tog ett stadigt grepp om näsan och 
vred om. 

Då svimmade hans vän. Bank
direktören undrade förvånad vad 
som hänt med vännen. 

- Jo, det är så att jag slog vad 
med honom, om 2 000 dollar, att 
jag skulle gå in här och vrida om 
näsan på bankdirektören! 
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- En bra ledare ska göra sig själv onödig, var Chris Parkers budskap. 

AKTIE 
R U T A N 

Marknaden visade ett ökat intres
se för Ericsson-aktien i början av 
april och kursen höjdes några tior 
på rykten om nya stororder. 
Annars var kursutvecklingen 
under mars lika tråkig som börsen 
i sin helhelt. Affärsvärldens ge
neralindex gick ned med 5,7 proc 
i mars och Ericssons B-aktie följde 
med ungefär i samma takt. Hittills 
i år hade B-aktien backat 6 proc 
vid månadsskiftet. 

Nedgången uttrycker inget 
långsiktigt misstroende mot Erics
son-aktien. De flesta analytiker 
som följer koncernen tror på goda 
vinster åren framöver. De vanli
gaste rekommendationerna är 
"köp" eller "behåll". Däremot är 
skepsisen stor om den svenska 
ekonomins och därmed börsens 
framtid. 

Ericssons fonder: 
Under första kvartalet har 685 
personer anmält sig för sparande 
i Allemansfonden. De totala in
sättningarna i fonden uppgick till 
ca 3,1 Mkr, varav överförande 
från annat allemanssparande ut
gjorde 1,8 Mkr. 

Ericsson B,lt 
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ERICSSONS AKTIEFONDER 

Datum Allemansfonden Aktiesparfonden 
Andelskurs Förmögenhet Andelskurs Förmögenhet 

(SEK) (MSEK) (SEK) (MSEK) 

1988-12-31 
1989-12-31 
1990-02-28 
1990-03-30 

135 
304 
300 
280 

52,2 
94,1 
90,6 
83,6 

343 
825 
81 
77 

56,0 
77,1 
71,6 
66,6 

UTSIKTEN 
AV MATS HALVARSSON 

Sverige är världens billigaste teleland. Den slut
satsen kommer OECD fram till i den första jäm
förande studien i sitt slag någonsin. OECD har 
jämfört priser, utbud och service i de 25 medlems
länderna - och det svenska Televerket klarar sig 
med den äran. 
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O ECD, Organization for 
Electronic Cooperation 

and Development, aren samar
betsorganisation för världens 
västliga industriländer och där
med synonym för de "rika och 
mäktiga" länderna i världen. 

Organisationen gör bl a olika 
studier för att jämföra medlem
marnas ekonomier. De är tänk
ta att tjäna som underlag för be-
slutfattare och politikerför eko
nomiskt reformarbete. Tele
kommunikationsstudien är den 
första i sitt slag och tog 18 måna
der att genomföra. Behovet kän
des stort att få en jämförelse 
mellan telestandarden, kostna
der, priser och service inom tele
kommunikation, en framtids
bransch som blir alltmer bety
dande i framtidens ekonomi. 

En viktig huvudslutsats är att 
det uppenbarligen inte finns 
några positiva samband mellan 
stora telenät och effektiv och 
billig service. De "långa serier
nas lag" gäller inte riktigt inom 
teleservicesektorn. 

Det är nämligen de små, ut
vecklade länderna som bjuder 
på bäst service till låga kostna
der. Holland och de nordiska 
länderna placerar sig nästan ge
nomgående bland de mest ef
fektiva och billigaste. 

Se på tabellen här intill: För 
affärsanvändarna är telekostna
derna i Sverige bara 60 proc av 
OECD-s genomsnitt och hälf
ten eller ännu mindre om man 
jämför med stora länder som 
Frankrike, Italien, Japan och 
Spanien! I stort sett gäller sam
ma relationer för vanliga "hus
hållssamtal". 

En annan slutsats är att värl
dens telekommunikationsmark
nader kommer att må mycket 
bra av den nu snabbt ökande 
konkurrensen inom servicesek
torn. 

När det gäller t ex genom
snittskostnaderna för hyrlinjer 
(vanligt bland stora företag) är 
de dubbelt så höga i Schweiz 
som i Sverige. Nederländerna 
är billigast vad gäller vanliga 
samtal inom landet, tätt följt av 

Sverige. I den japanska supere
konomin är det mer än dubbelt 
så dyrt att ringa. 

Länderna använder sig också 
av mycket olika prissättningar. 
Ofta får abonnenten betala en 
avgift för den fasta utrustning
en och sedan samtalsavgifter. I 
Nederländerna är det mycket 
billiga samtalsavgifter, bara 29 
proc av OECD-s genomsnitt, 
medan Kanada ligger 64 proc 
över genomsnittet. 

Rapporten berättar också att 
den genomsnittliga kostnaden 
för ett telefonsamtal i OECD-s 
25 medlemsländer är 38 ameri
kanska cents, d v s ca 2:30 kr. 
Det kan jämföras med det ge
nomsnittliga mobiltelefonsam
talet som kostar ca 10:50 kr. 
Billigast är det att mobiltelefo
nera i Skandinavien, dyrast i 
Italien. 

R 'apporten påpekar också 
lätt marknaderna omvand

las snabbt tack vare avregle-
ringar och ökad konkurrens. Ett 
utslag av detta, som debatteras 
en hel del, är att televerken 
börjar ta ut priser som verkli
gen täcker kostnaderna för 
samtal. 

Hittills har det ofta varit så att 
långdistanssamtalen har varit 
"för" dyra och subventionerat 
lokalsamtalen. Men sedan någ
ra år tillbaka sjunker avgifterna 
på långdistanssamtal och ökar 
för lokalsamtalen. I England har 
man gått mycket långt i "kost-
nadsbaserad prissättning". 
Sedan 1980 harpriserna på lång
distanssamtalen sänkt med 60 
proc, medan lokalsamtalen bli
vit 40 proc dyrare. 

OECD rekommenderar nu 
sina medlemsländer att se över 
organisationen av teleförvalt
ningarna. Slutsatsen utmynnar 
i att bryta upp monopolen, öka 
konkurrensen och skapa min
dre enheter som antingen är 
regionala eller inriktade på sär
skilda servicemarknader. 

(Mats Halivarsson är 
freelance-medarhetare) 

Telecoms Costs Compared 
Business Service Charges 

De sammanlagda uttagen ur 
Allemans- och Aktiesparfonder-

na var under samma period ca 6,4 
Mkr respektive 5,6 Mkr. 
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Mobiltelefoni i Hongkong 

Tuff utmaning på tuff marknad 
I Hongkong finns en stor 
marknad för mobiltele
fonsystem samtidigt som 
det radiotekniskt är ett 
av de svåraste platserna i 
världen att installera ett 
system på. Mycket häng
er på cellplaneringen och 
det är ERA duktiga på. 

I augusti förra året berättade vi 
här i ERA Nyheter om en tråkig 
långtradarolycka i södra Små
land som dessbättre fick ett lyck
ligt slut i - Hongkong. En lång
tradare välte och i lasten fanns 
en AXE-växel till det mobiltele
fonsystem i Hongkong, som 
skulle tas i drift den sista juli. I 
vanliga fall tar det ca sex måna
der att få fram en ny växel men 
efter bara sex veckor klarade 
ETX en ny leverans. 

- Här hos vår kund, Pacific 
Link, finns växeln nu. Och invig
ningen av systemet behövde 
bara flyttas fram till slutet av 
september, berättar Charles 
Henshaw och visar AXE-växeln. 
Charles arbetar på Ericsson 
Communications Ltd (ECH) i 
Hongkong och är projektledare 
för mobiltelefoni. 

Robert I iiiiiarssoii är ansva
rig för alla uppdrag för mobilte
lefoni i Hongkong, Macao och 
Kina. Totalt arbetar 15 personer 
med mobiltelefoni i dessa länder 
och arbetet administreras från 
Hongkong. 

IE-TACS 
Det finns idag fyra olika mobil
telefonsystem i Hongkong. Tre 
av dem är TACS-system och det 
fjärde är ett AMPS. Det var i 
oktober 1988 som Pacific Link 
Communications skrev kontrakt 
med Ericsson på ett IE-TACS-
system. IE står för "international 
expanded" och Hongkong är hit
tills den enda plats i världen med 

detta utökade IE-TACS-system 
och för Ericsson är det en viktig 
referens. 

IE-TACS-systemet har dock 
medfört en del bekymmer efter
som det från början inte fanns 
några terminaler dvs telefoner 
till det systemet. Detta har man 
dock löst och efter modifiering 
finns nu bl a HotLine för IE-
TACS. 

- Nätet har idag 30 radio
basstationer och för ett tag sedan 
fick vi beställning på en utökning 
med 13 radiobasstationer, berät
tar Rolf Granström, som är VD 
för ECH. 

Skyskrapor och berg 
Radiotekniskt är Hongkong ett 
svårt område med både skyskra
por, höga berg och hav. Det är 

alltså mycket viktigt att hitta rätt 
platser för radiobasstationerna 
dvs siterna. 

- Ungefär hälften av alla siter 
finns i Golden Bowl dvs det 
område som utgör affärsdistrik
tet på ön Hongkong och fastlan
det Kowloon, berättar Charles 
Henshaw. 

Mellan ön Hongkong och 
Kowloon går trafiken i en 

tunnel. För att få radiotäckning 
hela vägen kommer det att bli en 
site i var ända av tunneln. Hong
kongs flygplats ligger på Kow-
loon-sidan och nästan "mitt i 
stan" och därför är det förbjudet 
att bygga alltför högt. Det bety
der att antennerna till mobiltele
fonsystemet inte får placeras hur 
högt upp som helst. Men det kan 
också vara andra problem som 
golfklubbens nybyggda klubb
hus, där man satt upp en antenn. 
Det uppskattades inte av golf
spelarna och troligen måste 
antennen flyttas något. Under 
juli till september drabbas 
Hongkong ofta av tyfoner, som 
kan medföra så starka stormvin
dar att det råder utegångsförbud 
under en eller annan dag. För attÄ) 
mobiltelefonsystemet inte s k a ^ 
slås ut finns det batteribackup på 
varje site. 

Kina och Macao . 
I november 1987 öppnades ett" 
TACS-mobiltelefonsystem i Pearl 
River-deltat i södra Kina. Det 
har s k one way roaming vilket 
betyder att hongkongborna kan 
åka över gränsen och fortfaran
de använda samma mobiltelefon 
som hemma. 

Två timmars båtfärd från 
Hongkong ligger Macao, den 
lilla portugisiska kolonin. I 
november -88 togs mobiltelefon
systemet här i drift och även det 
är levererat av Ericsson. Nätet 
har runt 1 500 abonnenter av 
vilka de flesta är kinesiska 
affärsmän. Macao besöks av 
turister och spelare. Här finns^^ 
både hästkapplöpning och g o t t ^ 
om kasinon. De hongkongbor 
som tycker om att spela (och det 
är många) tar med sig mobiltele
fonen till Macao för även här 
finns det roaming till/från Hong^ 
kong. 

Text och foto: Gunilla lamm 

Ett "levande" system 
- 1 september när det nya 
Ericsson-systemet invigdes hade 
det drygt 3 000 abonnenter. 
Det växer nu mycket snabbt 
och idag finns det 10 000 an
vändare i nätet, som har en 
kapacitet på 40 000 abonnen
ter. Det berättar Vaughn 
Kaloust, teknisk chef på 
Pacific Link Communications 
Ltd, Hongkong. 

Ericssons kund, systemope
ratören Pacific Link, ägs till 50 
procent av det asienbaserade 
multinationella företaget First 
Pacific Company Limited, till 
30 procent av det amerikanska 
telekommunikationsföretaget 
Millicom och till 20 procent av 
svenska Comvik. 

- 1 Hongkong finns det tre 
mobiltelefonoperatörer och 
fyra system. Vi har nu flyttat 

över abonnenter från vårt 
gamla system till det nya, säger 
Vaughn Kaloust, som är över
tygad om att mobiltelefonerna 
har en lysande framtid i Hong
kong. 

-1995 kommer hälften av 
alla telefonsamtal här att vara 
någon form av trådlös kommu
nikation, säger han. 

I Hongkong är man snabb 
när det gäller att börja använda 
elektroniska hjälpmedel för 
jäktade affärsmän. Telefaxen 
hade stort genombrott för en 
del år sedan. Sedan kom per
sonsökaren och antalet person
sökare per invånare är idag en 
av världens högsta och nu 
ökar mobiltelefonerna mycket 
snabbt. Så mycket som över 90 
procent av mobiltelefonerna i 
Hongkong är handburna. 

Vaughn Kaloust är nöjd med 
samarbetet med Ericsson. 

- Ni leder utvecklingen 
inom mobiltelefonin och vi har 
fått ett system med hög kvali
tet, säger han. Hongkong är ur 
radiokommunikation ett be
svärligt område med stora krav 
på placeringen av siterna. Det 
har ni klarat utmärkt tack vare 
en bra cellplanering. Vi har ett 
"levande" system, som hela 
tiden förbättras samtidigt som 
det får allt fler abonnenter. 

Yngre affärsmän 
Den typiske mobiltelefonan
vändaren är en affärsman mel
lan 25^15 år. Han har en poc-
ketmodell, som han flitigt 
använder när han promenerar 
eller åker taxi mellan olika 
affärsuppdrag. Det är ont om 

*JM^ . 
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Charles Henshaw och Vaughn Kaloust vid växeln på Pacific Link. 

parkeringsplatser i Hongkongs 
kontorscentrum och att använ
da bil i tjänsten gör nästan 
ingen. Däremot är det mycket 
gott om taxibilar och de all
männa kommunikationerna är 
väl utbyggda och fungerar per
fekt. 

Genom ett dotterbolag har 
Pacific Link direktförsäljning 
av mobiltelefoner. Ericssons 
HotLine Pocket har nyligen 
börjat säljas men är ännu ett 

"litet" märke. De av Pacific 
Link mest sålda är Mobira, 
NEC och Toyocom. Motorola 
har en hög marknadsandel 
men deras mobiltelefoner säljs 
av en konkurrerande operatör. 
Kunderna når man bl a genom 
TV-reklam, annonser och affi
scher i tunnelbanan samt 
genom ett stort antal butiker 
som är specialiserade på tele
kommunikationsprodukter. 
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En tekniker 
med bisyssla 
Snälla bin, finns det såda
na? Enligt Lennart Löf-
gren- som utöver sin 
"bisyssla" arbetar som 
systemerare på BT/LDK i 
Mjärdevi - går det i allafall 
bra att vårstäda bikuporna 
utan handskar. 

Fast då finns det förstås 
lite knep att ta till. 

• ) e t började med att Lennart 
Löfgren köpte honung av gran
nen som odlade bin, men för 
sjutton år sedan började han 
med egna bisamhällen, och idag 

tk;u de vuxit till sju stycken. I bin 
Räknat handlar det i runda tal om 
över 100 000. 

Lennart har biodlingen som 
hobby, men eftersom det blir en 
del honung per år säljer han till 
både butiker i närheten och till 
arbetskamraterna i Mjärdevi. 

- Det brukar bli ett par tre 
hundra kilo honung varje år. 
Men ifjol hade jag rekordår med 
hela 400 kilo, säger Lennart. 

Nu är det inte bara biodling 
som sysselsätter Lennart och 
hans fru på den gamla torpargår-
den, ett par mil utanför Linkö
ping. Här finns också katter, två 
avelskaniner och höns att se 

tefter. 
W För att hinna med är Lennart 

ledig en dag i veckan från syste-
merarjobbet i Mjärdevi. Där 
arbetar han just nu i GSM-pro-
jektet, det nya digitala mobilte
lefonsystemet för den europeis
ka marknaden. 

Godkänd honung 
Han sköter hela hanteringen 
från biodling, beredning, tapp
ning till distribuering av honung
en. Genom medlemsskapet i 
Sveriges Biodlares Riksförbund 
(SBR) får han etiketter med sitt 
namn som bevis på att honungen 
är kontrollerad och godkänd. 

Vårstädningen börjar då vär
men kommer och i år har det bli
vit tidigare än vanligt. Då går 
Lennart igenom alla samhällen 
för att se så de överlevt vintern 
och undgått att bli angripna av 
några sjukdomar. Han bygger 
också ut kuporna så att bina har 
gott om plats att föröka sig på. 

Eftersom det inte blivit någon 
riktig värme är bina lite slöa och 
enligt Lennart också "snälla". 
Han har visserligen både overall 
och slöja på sig, men det skyddar 
knappast när han med bara hän
der föser undan en hel hoper bin 
från en vaxram för att visa upp 
bidrottningen. 

- Bin reagerar med att tappa 
aggresiviteten om dom utsätts 
för rök, därför börjar jag med att 

Lennart Löfgren, BT/LDK, har biodling som sin hobby. Så här års tar 
han itu med vårstädningen. 

röka kuporna innan jag öppnar 
dem. Då blir de snälla att hands
kas med. 

Nåja. 

Ett bistick 
Efter genomgång av de sju biku
porna - och ett bistick - kan 
Lennart nöjt konstatera att alla 

samhällen ser ut att ha klarat 
vintern bra. Bara det nu inte slår 
om och blir kallt igen tror han att 
bina kan börja producera 
honung tidigt. Då blir det än en 
gång en riklig skörd. 

"Let it be" ett bra honungsår 
får vi väl önska. 

Text & foto: Helena Andersson 

Presentera i färger 
Hos Pia Karlsson och Britt-
Marie Andersson på X/LB A kan 
du nu få hjälp med att ta fram 
dina overhead-presentationer i 
färg. Resultatet med Macln-
tosharna blir bra och möjlighe
terna är många. 

- Att använda sig av de resur

ser som finns inom huset blir 
både billigare och går dessutom 
snabbare, menar Pia och Britt-
Marie som gärna ser att vi vän
der oss till dom. 

Du hittar dom på ERA, Kista, 
i Borgarfjordshuset. 

HotLine och Expressen 
har bästa bussreklamen 

För några veckor sedan avgjor
des Sveriges bästa bussreklam 
1989. Första pris delades av 
Ericsson HotLine och tidningen 
Expressen. "Guldbussen" som 
tävlingen kallas är den enda 
reklampristävlingen i Sverige, 
där målgruppen dvs allmänhe
ten är enväldig jury. Så mycket 
som 75 procent av de som tillfrå
gades i undersökningen kom 
ihåg reklamen för HotLine på 
bussarna. Expressen fick samma 

siffror. 
- Jämfört med Expressen är 

HotLine en nykomling eftersom 
vi bara funnits i drygt tre år. 
Trots det är vi rätt välkända hos 
allmänheten och det är ett gott 
betyg för vår marknadsföring, 
säger Hans Bennerheim, ansva
rig för marknadskommunikation 
mobiltelefoner på Ericsson 
Radio Systems Sverige AB. Till
sammans med Urban Falkmar
ken på reklambyrån Welinder, 

som utformat annonsen, mottog 
han för ett tag sedan Guldbuss-
diplom. 

HotLine-reklamen har funnits 
både på bussarnas långsidor och 
på baksidan. Totalt rörde det sig 
om 1 017 bussar i hela Sverige 
och man kunde på detta sätt nå 
88 procent av Sveriges befolk
ning. 

1 höst blir det en ny reklam
kampanj för HotLine och även 
där ingår reklam på bussarna. 
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Pengar att hämta 
Inom Ericsson pågår en stor kundfordringsklampanj 
som fått "namnet" AR 20, Account Receivable pro
gramme. Den innebär att kundfodringarnas andel av 
faktureringen ska vara maximalt 20 procent. 

Vår ekonomidirektör Sten Fornell ger i den här dis
kussionen med Sture Jansson, projektledare för AR 20, 
ledningens syn på vad kampanjen ska ge för resultat. 

Sture Jansson: Kampanjen har 
startats av Ericsson Treasury 
Services på initativ av Verkstäl
lande Ledningen. Vad vill man 
åstadkomma? 

Sten Fornell: Man vill ytterligare 
förbättra koncernens finansiella 
läge. 

Sture: Under de gångna åren har 
det varit flera olika kapitalratio-
naliseringsprojekt, finns det 
verkligen möjligheter till ytterli
gare förbättringar? 

Sten: Ja absolut! En analys av 
våra kunders betalningsmönster 
visar att man borde kunna få ned 
kundfodrigarna till en nivå så att 
de utgör maximalt 20 procent av 
faktureringen, AR 20. Denna 
målsättning borde vi kunna 
uppnå inom något år och skulle 
ge ett frigjort kapital på ca 4 000 
MSEK per år. Med en årlig ränta 
på 10 procent innebär det en 
räntevinst på 400 MSEK, vilket 
är en avsevärd förbättring av det 
finansiella läget. 

Sture: Om man ser till de betal
ningsvillkor som ERA och ECS 
har gentemot sina kunder så 
borde AR 20 vara en rimlig 
målsättning. Vad skulle det inne
bära i frigjort kapital? 

Sten: Om vi utgår ifrån budget 
för 1990 så utgör ER As kund-
fodringar ca 27 procent av faktu
reringen. Motsvarande för ECS 
är ca 23 procent. För bolagen till
sammans innebär AR ett frigjort 
kapital på ca 300 MSEK per år 
och med 10 procent ränta en rän
tevinst på ca 30 MSEK. 

Sture: Hur ligger Ericsson till 
internationellt sett? 

Sten: Koncernens kundfodring-
ar under 1989 utgjorde 32 pro
cent av faktureringen. Som en 
jämförelse ligger både Siemens 
och Motorola på 16 procent. 

Sture: Det borde alltså finnas 
stora möjligheter att uppnå en 
förbättring? 

Sten: Ja. Det finns redan ett 
engagemang i dessa frågor. Ett 
engagemang som det gäller att 
sprida ännu bredare och att for
mulera rimliga målsättningar. 
Flera divisioner har redan upp
nått påtagliga förbättringar. 

Sture: Du tänker kanske på B-
divisionen, där man bl a genom 
bättre ekonomisk information 
till sina marknadsförare lyckats 
få ned sina kundfodringar rätt 
ordentligt. 

Sten: Ja, det är ett bra exempel 
på vad man kan åstadkomma. 
Ett annat exempel är G-divisio-
nens största projekt under 
1986-89. Här lyckades man styra 
betalningsflödet och undvek 
därmed att kundfodringarna 
steg i höjden. Vad man gjorde 

Illustration: Gunnar Englundh. 

• kontrakt 
• logistik 
• kvalitet 
• leveranser 
• installationer 
• fakturering 
• credit management 
Vad säger du om det här? 

^é0 

Sture Jansson och Sten Fornell diskuterar hur kundfordringarna kan 
hållas nere. Foto: Björn Seger. 

var att sammankalla alla berörda 
parter i betalningsflödet och till
sammans tog man fram aktivi
tetslistor, listor över dokument 

Sten: Det finns nog ingen enkel 
väg att uppnå AR utan man 
måste gå fram på bred front. Det 
finns både engagemang och kun-

som krävdes samt klarlade an- skaper för att angripa proble-
svarsfördelningen. 

men. Det gäller att fånga upp 
och ta tillvara det som redan 
finns samt att samordna så att 
alla får del av detta. Ett exempel 
på en satsning på bred front är 
arbetet inom den s k Deming-
gruppen. C-divisionen har inom 
ramen för denna grupp startat 18 
projekt som spänner över större 
delen av divisionens verksam
het. Man inriktar sig huvudsakli
gen på projektstyrning. Detta är 
en totalsatsning som även borde 
ge mycket positiv effekt på 
kundfodringar. 

Sture: Om vi tvingas prioritera, 
vilket problemområde ska vi då i 
första hand angripa? 

Sten: God kvalitet är något som 
är mycket viktigt och en nödvän
dig förutsättning för att hålla 
nere kundfodringarna. Kvali
tetskrav ska inte enbart ställas 
på produktionen i våra fabriker 
utan även på verksamheter som 
är av mer administrativ karaktär. 
Med god kvalitet undviker man 
att skapa problem i nästa steg i 
flödet. Som exempel kan man ta 
införandet av inköpssystemet 
CAP, som kommer att innebära 
att man får en enhetlig hantering 
av inköpen. Genom att man får 
en bättre kvalitet i leveranspla

nerna så leder detta i slutänden 
till en bättre kvalitet på vår, 
egna leveranser. • 

Sture: Det är ju meningen att 
respektive division ska presente
ra en handlingsplan. Vad anser 
du att man bör tänka på ini^^ 
denna görs upp? ^^ 

Sten: Mycket av det som vi nu 
diskuterar finns det redan aktivi
teter kring. Det gäller alltså att 
samordna dessa frågor på bred
den och gärna tänka i banor om 
kvalitetens betydelse i dessa 
sammanhang. 

Sture: Kampanjen ska resultera i 
olika åtgärdsprogram. Vad bör 
man tänka på där? 

Sten: Åtgärderna ska direkt eller 
indirekt leda till att kundfod
ringarna minskar. Kostnaderna 
för förbättringsåtgärderna måstj^ 
dock ställas i relation till det f r^^ 
gjorda kapitalet och de ränte
vinster som vi kan göra annars 
får vi en resultatförsämring. 

Jag kommer att följa utveck
lingen med stort intresse o e ^ ^ 
hoppas att alla som berörs av 
kampanjen ställer upp helhjärtat 
så att vi även här kan ta upp 
kampen med Motorola. 

Sture: / de instruktioner som 
skickats ut från Ericsson Trea
sury Services sägs att man främst 
är ute efter bokomliggande fak
turor till de höga kundfodringar
na. Man har också specificerat ett 
antal problemområden: 

Order från 
spanska 
flygvapnet 
SATESA, som är ett BR-bolag i 
Spanien, har erhållit en order 
värd ca 40 miljoner kronor till 
spanska flygvapnet. Det gäller 
switchingdelen (MXD 2000) till 
en flygledningscentral utanför 
Madrid. 

Specifikationsfasen inleddes 
redan 1986 och efter två års 
arbete var specifikationen klar. 

Två konkurrerande joint ventu
res bildades för detta uppdrag. 
Det ena är SATESA-Page Ibe-
rica och det andra Ceselsa-Alca-
tel. Efter ungefär ett år avgjor
des kampen och kontraktet gick 
till SATESA-Page Iberica. 

- Vårt åtagande innebär bl a 
att tillgodose kundens speciella 
krav vad gäller utveckling av 
programvara, berättar Björn 
Almqvist, som är regionalt 
marknadsansvarig. Vissa delar 
av arbetet kommer att ske på G-
divisionen i Kista och andra 
delar på SATESA i Spanien. 

I december -91 ska systemet 
vara installerat och driftsätt. 

Demodisplay ut i världen 
På ett telemuseum i Vene
zuela står en. I receptionen 
hos B-divisionen i NCC-
huset står en annan. En 
tredje har Matra i Frankri
ke visat på Sircommässan i 
Paris. Den fjärde har just 
återkommit från Saudi-
com-mässan i Saudi Ara
bien. 

Det handlar om ERAs fyra 
stycken demodisplayer som ska 
turnera världen runt och visa hur 
våra mobiltelefonsystem funge
rar. 

De microprocessorstyrda de-
modisplayerna, som är självin-
struerande och utrustade med sk 
"flytande ljus" mäter 1,2x1,2 
meter och ska användas i mäss-
och utställningssammanhang. 

På CeBIT:90-mässan i Hanno
ver, den 21-28 mars, var en av 
displayerna på plats. Med hjälp 
av displayerna hoppas man få en 
dialog med besökarna och kan 
med hjälp av dessa på ett lättfatt
ligt sätt förklara hur systemet 
arbetar. 

En av ERAs fyra demo-displayer 
som kommer att visas på mässor 
världen över. Foto: FJK. 

Tre situationer 
I tre steg visas olika situationer 
och hur mobiltelefonsystemet då 
fungerar. Första exemplet visar 
vad som händer då en fast abon
nent ringer upp en mobiltelefon 
inom samma växelområde. 

Det andra visar vad som sker 
då en bil ringer upp en annan bil 
i ett nytt växelområde. 

Sista exemplet visar hur 
AXE-växeln letar upp en mer 
signal-stark basstation för en bil 
som förflyttar sig mellan två 
olika basstationsceller. 

Till telemuseum 
Tillsammans med ETX har ERA 
skänkt en av de fyra demo-
displayerna till kunden i Venezu
ela. Där finns den att beskåda på 
ett nyöppnat telemuseum. 

HA 
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Kista 

P Ni ringer på XX men han svarar inte och har inte läm
nat något meddelande. Jag försöker med sekreteraren... 
Jag ser att hon är på möte till klockan 16... Tyvärr vet jag 
inte om NN är utomlands, det finns ingen uppgift... 

Så låter det när jag gör studiebe
sök här i vår växel i Kista. 

- Ja , det är trist att behöva 
svarar så men vad ska vi göra när 
så många slarvar med att koppla 
sina telefoner. Vi arbetar på ett 
telekommunikationsföretag och 
jag tror att de som ringer hit för
väntar sig extra god servicve, 
säger Ingerth Karmaa, som är 
ansvarig för våra växeltelefonis
ter. 

Hösten -84 installerades 
1D110 på ERA i Kista och med 

den fick vi tillgång till många 
olika tjänster - tjänster som vi är 
mer eller mindre duktiga på att 

^nvända. 
P - O m alla kodade sina telefo
ner när de går på lunch, är på 
kurs, möte, semester eller 
tjänsteresa, skulle vårt arbete 
underlättas väsentligt, säger 
Ingerth och förklarar: 

- Många tror att det räcker att 
ha telefonen kopplad till sekre
teraren. När hon går på möte 
eller blir sjuk så vet vi i växeln 
ingenting om chefen. Även om 
man har telefonen kopplad till 
någon annan bör man alltså själv 
koda in möte, tjänsteresa osv. Då 
kan vi i växeln ge den upplys
ningen när samtalet kommer hit 

till växeln, något som sker auto
matiskt efter fem signaler. 

100 samtal i timmen 
Våra sex telefonister tar i 
genomsnitt emot 100 samtal i 
timmen, som kommer in på 
757 00 00. Till det kommer 120 
samtal i timmen, samtal som 
kopplas ned till växeln för att 
ingen svarar och 09-samtal, dvs 
då vi själva ringer växeln. 

220 samtal i timmen låter inte 
så mycket men det är ett 
genomsnitt. Mitt i veckan mellan 
10 och 11 på förmiddagen och 15 
och 16 på eftermiddagen är den 
stressigaste tiden med betydligt 
fler samtal. 

- XX svarar inte och sekrete
raren är på kurs. Ska jag försöka 
med någon annan på avdelning
en. Ingerth får upp en lång rädda 
med namn på sin bildskärm och 
börjar ringa på den ena efter den 
andra men ingen svarar. Samti
digt blinkar displayen på hennes 
tangentbord, ett extern samtal 
väntar, två väntar... Irritationen 
växer i mig och sekunderna 
känns långa. Ingerth fortsätter 
sökandet samtidigt som hon tar 
ett externt samtal... Eva på 
andra sidan växelbordet säger 

Ingerth Karmaa är ansvarig för 
våra växeltelefonister. 

till Ingerth att hon på omvägar 
fått veta att alla på avdelning XX 
är på möte. 

- Du ser, så här är det alltför 
ofta, suckar Ingerth. 

Kina och USA 
Även om dålig telefondisciplin 
hos en del av oss anställda gör 
jobbet tungt för våra telefonister 
så finns det också det som är 
positivt. Dit hör kontakterna 
med utlandet. 

- Hej, du söker AA. Han är 
upptagen i telefon, vill du att jag 
påskyndar, undrar Jane Åhman 
som just tagit emot samtal från 
en ERA-medarbetare i Kina. 
Medan hon kopplar blir det 
småprat om vårvädret i Sverige 
och Kina. 

- Jag har jobbat här ungefär 
ett år och under den tiden har 
det blivit allt fler utlandssamtal 
och det är kul, säger Jane. På för
middagarna har vi kontakt med 
Kina, Taiwan och Hongkong och 
på eftermiddagarna är det USA 
och Kanada. Samtalen till USA 
har blivit allt fler efter samarbe
tet med GE. Inte mindre än 22 
olika kortnummer finns det till 
olika platser och personer i 
USA. 

Ros eller kaktus 
I växeln har man startat en liten 
kampanj för att vi ska bli dukti
gare på att själva koda och kopp
la våra telefoner. 

- Den som fått en ros sköter 
sig utmärkt men den som fått en 
kaktus måste skärpa sig, säger 
Ingerth och berättar att växeln 
gärna hjälper till att lära ut hur 
man kodar och kopplar telefo
nen. 

Kaktus, ros, koppla, telefon... 
Plötsligt slår det mig, här sitter 
jag i växeln och gör reportage 
om nyttan av att koda sin tele
fon. Min egen telefon... hm. 

- Hej, och tack. Nu ska jag 
skynda mig tillbaka för att skriva 
reportaget, säger jag och rusar 
upp till redaktionen och min 
"okopplade" telefon. 

Gunilla 

Företagshälsovården 
informerar 

Kurs i hjärt-lungräddning 
En åtta-timmars kurs i hjärt-lungräddning kommer att arrangeras 
under våren i FHVs regi. 

Du, som är intresserad, hör av dig till Syster Inga, tfn 70117 eller 
70119. 

Nytt från biblioteket 
Är du intresserad av att hänga med vad biblioteket skaffar sig för 
nyförvärv, så sätt upp dig på sändlistan! 

Nyförvärvslistan kommer ut fyra gånger per år och vem som vill 
kan sätta upp sig på sändlistan. 

Varje dag sätts dessutom bibliotekets "Färskvara" upp på 
anslagstavlan utanför restaurangen i Kista. 

Årets ERA-seglingar 
Vårseglingen äger rum 9 juni. Anmälan senast 1 juni. Höstseglingen 
blir den 25 augusti. Mer info av Bo Frykberg, tfn 757 00 82. 

Hur tar du 
dig till 
jobbet? 

Maud Bjuhr, 
KSS: Falun W/ 
- Jag bor en mil bort och åker bil 
varje dag eftersom det är ganska 
dåliga bussförbindelser. Nu un
der våren kommer jag kanske att 
cykla ibland. Jag ska också för
söka samåka med någon efter
som bensinen blivit så dyr. 

Torbjörn Solve, 
C-div, Lund 
- Det varierar mellan bil och 
cykel. Jag bor en halv mil från 
jobbet så det dyrare bensinpriset 
påverkar mig inte så mycket. På 
våren och sommaren är det 
skönt att cykla. 

Annelie Carlsson, 
Radiofabriken, 
Rumla 
- Jag bor bara ett stenkast från 
fabriken och promenerar hit. 
Det är skönt. Tidigare bodde jag 
på landet och då åkte jag buss 
eller bil. 

Christer Goldring, 
Linköpings
fabriken 
-Jag försöker cykla året runt 
och har skaffat en mountain bike 
för det. Det ska vara storm och 
regn eller kallare än -10° för att 
jag ska ta bilen till jobbet. 

Gösta Lindqvist, 
B-div, Kista 
- Jag har sju mil till jobbet och 
åker bil. Det är enda alternativet 
såvida jag inte ska ta "omvägen" 
runt stan med buss och pendel
tåg. Nu börjar bensinen bli så dyr 
att jag borde försökra samåka 
med någon. 



Begränsad eftersändning 
Om adressaten begärt eftersändning på grund av definitiv avflyttning ska tid
ningen återsändas till ERA, DMIS, 164 80 Stockholm med uppgift om den nya 
adressen. 
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Ett PR-lyft för Ericsson 
För snart ett år sedan skapades 
den nya Ada-Europe-föreningen. 
Ada-Europe är en intresse
organisation med målsättning att 
introducera programspråket 
Ada och underlätta dess spridan
de. 

Till ordförande och president 
valdes Toomas Kaer på ERE i 
Mölndal, ett faktum som innebär 
väldigt bra PR för ERE. 

ERE-man 
ordförande 
i Europeisk 

dataförening 
Ada är ett nytt programspråk för stordatorer 
som tros få väldigt stor betydelse i framti
den. Toomas Käer har varit med i arbetet 
med Ada sedan 1982. Han har suttit i styrel
sen för den svenska Ada-föreningen och 
varit representant vid utarbetandet av ISO-
standardiseringen av programspråket. 

- Jag har fått många kontakter under de 
här åren, berättar Toomas. Jag har engage
rat mig i många frågor. Antagligen har detta 
gjort att jag ansågs lämplig som president. 
Dessutom har jag fint stöd av företaget. 
Inom ramen för vårt datorproduktförsörj-
ningsprogram. DPF, har jag fått medel att 
kunna syssla med detta. Det är ju väldigt bra 
PR för ERE att vi satsar på Ada. 

- De kontakter som jag får genom Ada 
Europe är oerhört värdefulla i mitt jobb som 
marknadsförare av D80A, efterföljaren till 
JAS-datom och världens enda Ada-dator 
för flygburna tillämpningar. 

ERE långt framme 
- Vi har fått god respons 
på D80A. Den är urvald 
som kandidat till EFA-
radarn. Just nu finns da
torn i Houston Space Cen
tre. I maj får vi en utvärde
ring av vad de tycker om 
den. Enligt folket på 
NASA ligger vi tre år före 
alla andra! Jag är ganska 
säker på att den utvärde
ringen kommer att öppna 
nya dörrar och att vi 
kommer att kunna göra 
stora affärer. Men det är 
långt kvar. Det är frustre-
rande att gå och vänta. Man ser möjligheter 
överallt men beslutsprocessen är lång. Det 
gäller att hålla ut och ha tålamod. 

Toomas Kaer tror att Ada-språket kom
mer att bli ett av världens vanligaste pro
gramspråk. Detta mycket på grund av att det 
amerikanska försvaret backar upp språket. 
Dessutom är Ada standardiserat. 

EG-pengar 
Ada följer ANSI-standard och internatio
nell standard. Därför finns det regler som 
säger att språket ska revideras inom tio år. 
Revideringen, som sköts från USA, har redan 
påbörjats. I Europa är det en av Toomas 
viktigaste uppgifteratt samordna förslag till 
revideringar från Ada-Europe. Inom Ada-

Det stora lyftet för stordatorspråket Ada - det har slagit igenom inom 
rymdforskning och försvarstillämpningar. Ada kan också komma att 
innebära ett verkligt lyft för ERE i Mölndal. Toomas Kaer (lilla bilden) är 
ordförande i Ada-Europe, en intresseförening som arbetar för att 
introducera och sprida det nya stordatorspråket. 

Europe arbetar ett antal arbets
grupper med detta just nu. 

En annan viktig uppgift för 
Toomas är att skaffa fram 

sponsorer till verksamheten. EG har just 
lovat 50 000 ECU (cirka 350 000 SEK), 
men det skulle behövas nästan lika mycket 
till. EG betalar för verksamhet som är direkt 
knuten till EG-länder. Toomas önskar sig en 
mer generell sponsring utan den låsning 
som EG-pengarna ger. 

Långsiktiga fördelar 
Den tredje viktiga arbetsuppgiften är förstås 
att öka användningen av Ada. De stora 
fördelarna med Ada ser man om man plane
rar långsiktigt. Andra språk kan vara bekvä
mare för ögonblicket, men system ska un
derhållas under mycket lång tid. Där upp
står kostnader. Ada, däremot, innebär stan
dardisering, förvaltning och underhåll på 

lång sikt. I Sverige används Ada av svenska 
försvaret, t ex i det nya stridsledningssyste
met. 

- Jag måste ha företagets stöd och god
kännande för att kunna arbeta med Ada. Jag 
tycker jobbet är väldigt intressant, men det 
kräver också mycket av mig. Som det nu är 
gör jag det mesta Ada-jobbet hemma på 
kvällar och helger. 

- Å andra sidan är potentialen på mark
nadssidan när det gäller D80A enorm. Den 
respons jag får ute i världen är obeskrivlig. 
Faller något av de här projekten in kommer 
det att ändra på mycket här på ERE. Men det 
är ju mycket tack vare min Ada-verksamhe-
ter som jag fått de här kontakterna. 

Toomas Kaer hoppas slippa hamna i en 
valsituation; Ada eller ERE. 

Text: Maud Umaerus 
Foto: Pressens Bild 

Telefonens 
popularitet 

är välförtjänt 

T
elefonen är på 
ropet ju st nu. Inte 
bara ficktelefoner 
- "yuppienaliar" 
kallas de i Stock
holm - utan tele
foner i högsta all
mänhet. "Tele

kommunikation är ett framtidsområ
de" skriver affärspressen. Och Sveri
ges Radio ägnade nyligen en hel för
middag åt telefonen. 

Det är därför inte särskilt oväntat att 
en undersökning visat att Ericsson 
just nu är ett av de företag som unga 
ekonomer och teknologer helst skulle 
vilja arbeta i. Ekonomerna har säkert 
lyssnat till börsanalytikernas positiva 
omdömen om koncernens framtida 

TILL 
SIST 
AV LARS 

GÖRAN HEDIN 

möjligheter. Teknikerna har förstås 
alltid ett intresse av att få jobba just 
där det tekniska kunnandet står som 
högst. 

Mot bakgrund av detta är det desto 
mer förvånande att det ändå enligt 
samma undersökning är relativt många 
tekniker som inte tycker att de vet 
tillräckligt mycket om Ericsson. Den 
uppgiften bör tas på största allvar! 
Med tanke på hur mycket det mänsk
liga kapitalet är värt i en verksamhet 
som vår, måste så vitt jag kan se 
verkliga krafttag göras för att föra ut 
ännu mer kunskaper om Ericsson 
bland landets ungdomar i allmänhet 
och teknikstuderande i synnerhet! 

Jag tror att det finns en ovanligt god 
grund att bygga på för den som vill 
förbättra de ungas kunskaper om kon
cernen - att det hos de flesta männi
skor finns en positiv känsla för telefo
nen som Ericsson säkert också får 
viss del av. Tänk efter själv - vad har 
telefonen betytt i Ditt liv? För många 
har den någon gång varit en räddande 
ängel i nödsituationer. För andra är 
det genom telefonen man fått livsav
görande positiva besked - kanske om 
ett nytt jobb eller varför inte från en 
människa man älskar? Telefonens roll 
i våra liv kan inte underskattas! 

Det är inte utan att man gläds med 
de människor i tredje världen som nu 
med Ericssons hjälp får ta del av denna 
välsignade uppfinnings möjligheter. 
I Oman och på Mauritius - för att bara 
ta ett par exempel - bygger Ericsson 
broar mellan människorna. 

"Heta Linjen" mellan Moskva och 
Washington är det klassiska exemp
let på hur teletekniken tagits i mänsk
lighetens tjänst. Del känns onekligen 
uppmuntrande att vara delaktig i en 
verksamhet som erbjuder mänsklig
heten sådana möjligheter! 



Ericsson-året 1989: 
En stark plattform för 90-talet 

Under 1989 lyckades vi fördubbla koncernens vinst jämfört 
med föregående år. Samtidigt ökade vi vår försäljning 
(fakturering) kraftigt framför allt i Västeuropa, men även 
i Nordamerika, Australien och vissa länder i Asien. 

Vår internationalisering har alltså utvecklats vidare... 
Västeuropa framstår allt mer som Ericssons verkliga 
hemmamarknad. Samtidigt har vi mött stora framgångar 
även utanför Europa. 

Fakturering 
Rörelseresultat 
Finansnetto 
Vinst före bokslutsdispositioner 
Vinst/aktie 
Avkastning på sysselsatt kapital 
Kassaflöde 
Soliditet 

1989 
39.549 MSEK 

4.557 MSEK 

- 431 MSEK 

3.715 MSEK 

55,35 SEK 
23,8 % 
229 MSEK 

37,8 % 

1988 
31.297 MSEK 

2.678 MSEK 

- 553 MSEK 

1.840 MSEK 

24,07 SEK 
16,0% 

1.728 MSEK 

33,7 % 

Varför har det gått så bra? 

Våra tre viktigaste tillgångar är konkurrenskraftiga sys
tem och produkter, en fastare ställning på de viktigaste 
marknaderna samt finansiell styrka kombinerat med fram
för allt kompetenta medarbetare. 

AXE har vunnit nya marknadsandelar, våra system för 
mobiltelefoni är fortsatt världsledande och vår digitala 
företagsväxel MD110 har nått ökade marknadsandelar. 

Samtidigt har vi fortsatt att effektivisera vårt arbete vilket 
lett till minskade kostnader jämfört med faktureringen. 
Effektivare hantering av koncernens kapital har ökat 
penningströmmarna och har därigenom givit ett bättre fi
nansnetto och en stärkt soliditet. 

Fortsättning följer... 

Ericssons välanpassade och kraftfulla system- och produktsor
timent, internationella bredd, kompetenta medarbetare och fi
nansiella styrka möjliggör långsiktig uthållighet och fortsatt 
expansion. Speciella framgångar har vi nått i USA genom att 
bli godkänd leverantör av lokala telefonstationer till tre av sju 
regionala Bell-bolag samt genom ett samarbetsavtal med 
General Electric Company inom området mobil kommunika
tion. 

Allt detta ger möjligheter, som vi skall ta vara på nu och i fram
tiden. Fortsättning följer alltså... 

ERICSSON 



Fakturering/Orderingång Rörelseresultat Finansnetto Vinst 
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Under 1989 fakturerade vi våra 
kunder för sammanlagt 39.549 
miljoner kronor. Det är en ök
ning med 26% jämfört med fö
regående år. 

Samtidigt Tick vi under 1989 
in beställningar på 42.045 mil
joner kronor. Denna orderin
gång är 18% större än förra 
året. 

Ökningen i faktureringen beror 
på våra framgångar inom Publik 
Telekommunikation, Radiokom
munikation och Företagskommu
nikation. 

Inom Publik Telekommunika
tion ökade faktureringen med 
26%, inom Företagskommuni
kation ökade den med 39% och 
inom Radiokommunikation med 
hela 70%. 

Faktureringen ökade i Europa 
(Sverige ej inräknat) med 26%, i 
Nordamerika med 70% och i 
Asien med 91%. (Från 1.307 MSEK 

till 2.499 MSEK, en liten ökning i 
kronor men stor i procent!) 

Europa är vår absolut största 
marknad, som (exkl. Sverige) sva
rade för 48,4% av all fakturering 
både 1989 och 1988. Sverige
marknaden minskar samtidigt i 
betydelse, från 19,2% 1988 till 
15,7% 1989. 
' (MSEK = miljoner svenska kronor) 

1.000 

1985 86 87 88 89 

Vårt rörelseresultat förbättra
des kraftigt för andra året i rad. 
Det blev 4.557 miljoner kronor, 
vilket är en ökning med 70% 
jämfört med året innan. 

Rörelseresultatet avser koncernens 
vinst från själva verksamheten, 
d.v.s. innan man tar hänsyn till 
ränteinkomster och räntekostna
der. Det var tredje året i rad som vi 
förbättrade resultatet och den stör
sta ökningen under hela 80-talet. 

Rörelseresultatet förbättrades 
främst inom Publik Telekommu
nikation med 83%, inom Radio
kommunikation med 162% och 
inom Företagskommunikation 
med 63%. 

Inom Publik Telekommunikation 
är AXE-växlarna den helt domi
nerande produkten. Ett genombrott 
för verksamhetsområdet är att vårt 
system nu accepterats även i USA. 

Inom Radiokommunikation är det 
framför allt våra mobiltelefon
system som fortsätter att vara fram
gångsrika. 

Inom Företagskommunikation är 
det fortsatta framgångar med kom
munikationssystemet MD1 10 som 
bidragit till den positiva resultat
utvecklingen. 

1985 86 87 88 89 

Fakturering till externa kunder per affärsområde (%) 

Publik Telekommunikation (BX) 43,7 (43,7) 

Radiokommunikation (BR) 20,4 (15,2) 

Företagskommunikation (BB) 12,4 (11,3) 

Kabel och Nät (BN) 13,2 {JS^JS^Sf 

Komponenter (BK) 1,8 (2,3) 

Försvarssystem (BD) 8,2 (8,1) 

f Övrig verksamhet 0,3(1,4) 

Finansnettot* för 1989 visade 
ett underskott på 431 miljoner 
kronor. Detta är en förbättring 
från föregående år med 122 mil
joner. 

Den främsta anledningen till det 
förbättrade finansnettot är att rän
teintäkterna ökat kraftigt samti
digt som räntekostnaderna min
skat. Detta är i sin tur en följd av 
det positiva kassaflödet. 

*Finansnetto = skillnaden mellan koncer
nens finansiella intäkter och kostnader, 
huvudsakligen bestående av räntor. 
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Koncernen gick under 1989 
med 3.715 miljoner kronor i 
vinst - en ökning med 1.875 mil
joner från 1988. Det innebär 
mer än en fördubbling av resul
tatet under 1989 och den kraf
tigaste ökningen under hela 80-
talet. 

Vinstökningen är en följd både av 
att resultatet från själva verksam
heten ökat och det förbättrade fi
nansnettot. 

Med vinst menas här företagets 
överskott "före bokslutsdisposi
tioner och skatter". Bokslutsdis
positioner är de lagenliga bokfö
ringsåtgärder som inte har med 
den löpande verksamheten att 
göra (t.ex. nedvärdera lager, av
sätta medel till fonder, etc), men 
som påverkar den beskattnings
bara vinsten. 

I USA ringer nästan var fjärde 
mobiltelefonabonnent i ett system 
frän Ericsson 

Pa Amsterdams fondbörs sker 
kommunikationerna via MD 110 
Financial Systems 



Avkastning på kapital Kassaflöde Soliditet 
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Sysselsatt kapital 

Eget kapital 

15 

Betalt från kunder, miljarder: 

Avkastningen på eget kapital 
ökade från 11,5% 1988 till 
17,3% 1989. Samtidigt ökade 
avkastningen på sysselsatt ka
pital från 16,0% till 23,8% un
der samma period. 

Eget kapital utgörs bl.a. av aktie
kapitalet, vilket uppgick till 2.049 
miljoner kronor vid 1989 års ut
gång. En annan stor post är obe
skattade reserver*, som efter an
tagande om 40% skatt uppgick 
till 2.997 miljoner kronor. Den 
största posten i eget kapital är 
dock "bundna reserver", vilka 
uppgick tilll 5.878 miljoner kro
nor. ** 

Eget kapital kan ses som ett lån 
från aktieägarna till koncernen 
och därmed som koncernens skuld 
till aktieägarna. 
Avkastningen på eget kapital ut

görs av vinsten efter skatt divide
rad med eget kapital. 

Sysselsatt kapital är de pengar 
som anskaffats speciellt för verk
samheten. Det utgörs av eget 
kapital (se ovan) plus alla ränte
bärande skulder. 

Leverantörsskulder, förskott 
från kunder och ännu ej betalda 
skatter är exempel på poster som 
inte ingår i sysselsatt kapital. 

Avkastningen på sysselsatt ka
pital utgörs av vinsten/öre ränte
kostnader och skatt div iderad med 
sysselsatt kapital. 

* Obeskattade reserver = vinstmedel som 
man p.g.a. skattelagstiftningen ännu ej be
hövt skatta för. Dessa består huvudsakligen 
av vissa fordringar, interna vinster, nedskriv
ningar av lager samt avskrivningar på maski
ner och anläggningar. Upplöses dessa blir de 
föremål för beskattning. 

** Bundna reserver = den del av det egna 
kapitalet som inte får delas ut till aktieägare. 

Extern finansiering: 1,1 

Räntor 0,4 —i 
Utdelning 0,5 _ 

Skatteri,i 
Investering* ' 

Under 1989 strömmade betydligt mer pengar in till koncernen än 
vad som betalades ut. Kassaflödet var positivt för fjärde året i rad. 

Kassaflödet är betalningsöverskottet som uppkommer i den löpande 
verksamheten mellan in- och utbetalningsströmmama. 
Pengar, som strömmat in utgörs främst av betalningar för våra produkter 
och tjänster, men även av ränteinkomster o.d. 
Utbetalade medel har främst använts till varor och tjänster som köpts för 
tillverkningen av våra produkter. Den näst största utgiften utgörs av löner 
och andra personalkostnader. 

MSEK 
3.000 Kassaflödet tillsammans med den 

externa finansieringen (t.ex. bank
lån) utgör ökningen i kassan (1,3 
miljarder)*. 

Det är tack vare det positiva 
kassaflödet under 1989 som rän
tekostnaderna kunnat hållas nere, 
vilket i sin tur resulterat i det för
bättrade finansnettot. 

1985 86 87 88 89 
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Soliditeten i koncernen ökade 
under 1989 till 38% från 34% 
1988. 

Det var fjärde året i rad som soli
diteten ökade. Ökningen under 
1989 beror framför allt på att 
konvertibla förlagslån som gavs 
ut 1987 i US dollar och schwei
zerfranc under året byttes ut mot 
aktier och därmed löstes. 

* Soliditeten är intressant då den är ett mått 
på koncernens betalningsförmåga på lång 
sikt. Den uttrycks som det egna kapitalet (se 
tidigare text) dividerat med samtliga till
gångar. 

ricsson Deanver intensiv tors 
inom området fiberoptik, bl.a. vid la
boratoriet i Hudiksvall (ovan) 
Utsnitt av en kiselskiva med chips 
frän Ericsson Components (tv.) 



Ericsson i världen 

Europa Nordamerika Latinamerika Mellanöstern och Afrika 

Europa har alltmer kommit att 
betraktas som Ericssons verkliga 
hemmamarknad. Europa svarade 
under 1989 för 48% av koncer
nens totala fakturering med Ita
lien (13%), Spanien (10%) och 
Storbritannien (9%) som främsta 
mottagarländer. 

Europa är en mogen och stabil 
marknad med få möjligheter till 
större genombrott. Nya möjlig
heter skapas dock genom den 
pågående avregleringen, liberali
seringen och efterfrågan av nya 
tjänster. Dessa möjligheter har 
Ericsson framgångsrikt tagit till
vara. 

Nordamerika är en strategiskt myc
ket viktig marknad för Ericsson. 
Av vår totala försäljning 1989 sva
rade Nordamerika för 10%, varav 
USA för 7%. 

Våra marknadsförutsättningar i 
USA förbättrades väsentligt under 
1989 genom att vi fick status av 
godkänd leverantör av lokala tele
fonstationer till tre av sju regiona
la Bell-bolag samt genom ett sam
arbetsavtal med General Electric 
Company. 

I Latinamerika använder 16 län
der AXE-systemet i sina publika 
telefonnät och i Argentina svarar 
vi för telefondriften i sex provin
ser. Av vår totala fakturering 1989 
svarade Latinamerika för 9%, 
varav Mexiko för 5%. 

Vårt engagemang i Latinameri
ka började för nästan hundra år 
sedan. Idag är vi representerade 
av tillverkande dotterbolag med 
fabriker i Argentina, Brasilien, 
Colombia, Mexiko och Vene
zuela. 

Ericsson har installerat en stor 
del av telenäten i Mellanöstern, 
bl.a. telenätet i Saudiarabien. 

Under 1989 fick vi en order 
från Kuwait på ett mobiltelefon
system. Detta system finns sedan 
tidigare i Förenade Arabemira
ten, Oman och Saudiarabien. 

Mellanöstern svarade för 3% och 
Afrika för 2% av vår totala faktu
rering under 1989. 

I Afrika är det främst Algeriet, 
Marocko och Tunisien som ut
vecklats till viktiga marknader, 
framför allt för AXE-systemet. 

Fakturering per geografiskt område 
Sverige 

Sverige är ett litet land, men fort
farande vår största enskilda mark
nad med 16% av faktureringen. 
Denna andel minskar dock. 
Våra konkurrenter har betydligt 

större hemmamarknad som sva
rar för en större del av deras för
säljning. Detta gör det särskilt 
viktigt för Ericsson att arbeta in
ternationellt. 

I Sverige finns ett 30-tal enheter 
där praktiskt alla Ericsson pro
dukter och system tillverkas. För
säljnings- och serviceenheter 
finns också i de flesta större stä
der i landet. 

Europa utom Sverige 48,4 (48,4) 

Sverige 15,7 (19,2) 

USA och Kanada 9,6 (7,1) 

Latinamerika 8,8 (9,7) 

Asien, utom Mellanöstern 6,3 (4,2) 

Australien, Nya Zeeland och Oceanien 
5,8 (5,8> 

Mellanöstern 3,1 (3,4) 

Afrika 2,3 (2,2) 

Asien och Stilla Havs
regionen 

En annan tillväxtmarknad där 
Ericsson fått fäste är Asien och 
Stilla Havsregionen. I Australien 
har vi en av de största utveck
lings- och tillverkningsenheter
na utanför Sverige. Vi har tillver
kande dotterbolag eller joint 
venture-tillverkning även i In
dien, Kina, Malaysia och Syd-
Korea. 

Asien och Stilla Havsregionen 
svarade 1989 för 12% av vår to
tala fakturering, varav Austra
lien för 5%. 


