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Tidning för oss på Affärsområde Radiokommunikation

Februari

Nordafrika
i fokus
Nordafrika står just nu i fokus
för Ericsson Telecom, som under kort tid tagit hem AXEordrar värda totalt över 700
MSEK från Marocko, Algeriet och Tunisien.
Sid 8

Kvalitet
utmanar
Extra utmaningar kan vara
sporren som behövs för att genomföra ett uppdrag felfritt.
Jens Hornung t v och Niels
Jörgen Bay Jensen, är två av
ingenjörerna på Ericsson
Danmark som tack vare kvalitetstänkande och ett lyckat genomfört projekt fått än mer
intressanta arbetsuppgifter.
Sid 9

Elektronikindustrin blir allt viktigare för Taiwan, landet har behov
av högteknologioch telekommunikationerna måste byggas ut.
Detta gör Taiwan\U en intressant kund till Ericssons produkter.
Hår monterar Yen-Lånx Chun luren till Hot Line-telefonen. Genom Ericssons joint venm^-bolag i Taiwan, Terico, sker viss lokal
^^^imduktion vidfabriken i..
Repttmgepå sid 4-5 och A0-/

Indien nr 77
Kurt Hellström VD för ERA

Avgörande rally om USA

Lars Ramqvist efterträds av Kurt Hellström som VD
för ERA. Till ny VD för ECS, Ericsson Mobile Communications har Sten Fornell utsetts. Ny VD för Radiosystem Sweden efter Kurt Hellström blir Kjell S
Andersson. Läs mer på sidan 2.

Tävlingen om framtidens jättemarknad för digital
mobiltelefoni i USA avgörs i december 91.
- Då ska Ericsson vara först i mål, säger Håkan
Jansson. Läs om rallyfesten för Ericssons digitala
gäng på sid 18.

Indien blir Ericssons AXEland nr 77. Efter många års
arbete i Indien så har nu ett
kontrakt tecknats för fyra internationella AXE-stationer
till Indiens största städer. Dörren till en jättemarknad står
på glänt.
Sid 20

Vinsten fördubblades 1989 • Sid 6

KOMMENTAREN

1989-KRAFTIG VOLYMÖKNING
PÅTAGLIG RESULTATFÖRBÄTTRING
N

är siffrorna för 1989 börjar trilla
på plats avtecknar sig en ljus
bild. Vårt affärsområde, med inriktning på mobil kommunikation, har
vuxit under hela 80-talet och decenniet avslutades med en nästan explosionsartad tillväxt. Vår försäljning
översteg 8 miljarder och vi är nu
drygt 10000 som arbetar med mobil
kommunikation. Summerar vi 80-talet uppgår vår årliga tillväxt, mätt
som försäljning, till lite mer än 30
procent.

S

nabb tillväxt medför alltid stora
risker i form av betydande kundåtaganden, stora och komplexa utvecklingsprojekt, påfrestningar på
människor och organisation och ett

finansiellt risktagande. All affärsverksamhet medför självklart risker
och den snabbväxande marknad, som
vi betjänar, ger oss lite extra riskexponering.
Vi tar gärna risker men vi är ytterst
angelägna att hålla den totala riskexponeringen på en kontrollerad nivå. Det gör vi bäst genom att se till
att vi är tillräckligt lönsamma. Vår
lönsamhet har stadigt förbättrats på
80-talet och 1989 levde vi väl upp till
koncernens resultat- och avkastningskrav.

F

ramsynta investeringar och ett
konstruktivt samarbete mellan
olika affärsenheter och med andra affärsområden har gett oss en unik po-

sition inom mobiltelefoni. Med denna bas orkar vi med satsningar på digital mobiltelefoni, mobildata och
trådlös telefoni för kontorsändamål
samtidigt som vi omstrukturerar traditionell mobilradio och drabbas av
en betydande svacka inom försvarskommunikation.

O

m man till denna positiva bild
fogar de scenarier för 90-talet
som idag målas upp kan man lätt bli
lite euforisk. Politisk avspänning i
världen, den ekonomiska integrationen i Europa och fortsatt snabb
tillväxt i Sydostasien kommer rimligtvis att leda till ökad mobilitet och
därmed förbättra våra affärsmöjligheter. För att balansera bilden kan vi

Nya toppchefer

Kurt Hellström

Sten Fornell

Kjell S Andersson

Ålder: 46 år

Ålder: 41 år
Utbildning: civilekonom
Tidigare jobb: ekonomidirektör
på fd Ericsson Information Systems
Familj: gift, tre barn, bor i Vallentuna
Fritid: umgås med familjen,
springa i skogen, tennis, skidåkning

Ålder: 47 år
Utbildning: civilingenjör KTH
Tidigare jobb: chef för motmedelsavdelningen på dåvarande
SRA, senare ERA och ERE, chef
för H-divisionen, ERE
Familj: gift, en son och en dotter,
bor i Täby
Fritid: snickra på sommarstugan,
släktforskning.

Utbildning: Civil i ngenjörsexamen och Handelshögskola
Tidigare jobb: marknadschef
ITT Standard Radio
Familj: gift, tre söner, bor i Viksjö
Fritid: golf

Kurt Hellström har utsetts till ny VD för ERA.
Han efterträder Lars Ramqvist, som i maj i år
blir VD och koncernchef för Ericsson. Lars
Ramqvist kvarstår som chef för Affärsområde
Raiokommunikation och som ordförande för
Ericsson GE Mobile Communications Holding, Inc. USA. Sten Fornell har utsetts till ny
VD för Ericsson Mobile Communications,

Wlyheter

ECS. Ny VD på Radiosystem Sweden är Kjell
S Andersson, f d divisionschef på ERE.
Kurt Hellström var tidigare VD för Radiosystem Sweden och marknadschef på B-divisionen. Sten Fornell, ECSs nye VD kvarstår i
sin nuvarande befattning som ekonomidirektör
för Affärsområde Radiokommunikation.

emellertid lugnt utgå ifrån att alla våra konkurrenter vill vara med och dela på kakan och att våra kunder kommer att ställa oerhört stora krav på
oss.
Vi befinner oss utanför den gemensamma marknaden i Europa och den
ekonomiska situationen i Sverige inger oro och är inte i samklang med
omvärldens, främst med avseende på
löne- och kostnadsutvecklingen. Till
detta kommer alla de förändringar
som vi idag inte lyckas förutsäga.
För att rätt utnyttja 90-talets möjligheter ska vi hålla midjan slank och
huvudet kallt, så att vi har styrka att I
även tackla uppkomna svårigheter på
ett positivt och konstruktivt sätt.
Sten Fornell

Nytt bolag i New Yersey
Den 4 januari öppnade Ericsson
ett nytt bolag, Ericsson Mobile
Data, Inc., i Paramus New Yersey. Leif Holm är VD för bolaget,
som är en del av Ericsson/General Electrics joint venture
inom mobil kommunikation. Leif
Holm var tidigare VD för Ericsson Radio Systems Sverige AB.
Ericsson Mobile Data Inc ska
leverera, installera och underhålla Ericssons Mobitexsystem för
det första landstäckande publika
mobil-datanätet i USA. Bolaget
ska också marknadsföra terminaler och datautrustningar för användningen av nätet.
Nätet kommer att ägas och
skötas av RAM Mobile Data Inc.
I maj förra året undertecknade
Ericsson ett kontrakt på 55 miljo-

ner dollar med RAM för Mobitexutrustning för driften i USA.
Nätet ska inom en treårsperiod
installeras i 50 städer. De första
städerna planeras ha servicen i
drift i höst.
Mobitextjänsten är i dag i drift
i Kanada, Sverige, Finland och
Norge. RAM och Ericsson skrev
dessutom i höstas ett tilläggskontrakt om leverans av ett system
till Storbritannien.
- Vi väntar oss att mobil-dataservice ska öppna en helt A
marknad inom kommunikation,
säger Leif Holm. Ericsson hoppas att Mobitex ska bli världsstandarden eftersom den erbjuder
en "öppen arkitektur" som tillåj
störst tillväxt.
•

VHöö-Mm
Sverige har tätast med mobiltelefoner
Mer än var 25:e svensk har mobiltelefon. Det betyder tätast i
Europa.
Totalt fanns det vid årsskiftet
2,34 miljoner mobiltelefonabonnenter i Europa. Genomsnittstätheten låg på 7,4 per I 000 invånare, att jämföras med Sveriges
41,4 och Norges 41,1.

Chefredaktör: Gunilla Tamm, tfn 08-757 20 38
Redaktion Kista: Gunilla Tamm, Lars Cederquist, tfn 08757 05 72, Ericsson Radio Systems AB, 164 80 Stockholm.
Lokalredaktörer: Gävlefabriken: Lena Skärdin,
tfn 026-15 60 00.
Kumla-fabriken: Ivar Magnusson, tfn 019-842 59
Linköpingsfabriken: Dick Johnsson, tfn 013-28 70 91
Linköping, B-divisionen: Lars Wallin, tfn 013-287311

Den europeiska tillväxten
1989 på 60 procent förklaras till
stor del med 353 000 nya brittiska abonnenter. Trots expansionen
har inte Storbritannien mer än
15,1 mobiltelefoner per tusen invånare.
(Fintech Mobile Communications lHjan-90)

Lund: Elsebeth Wikström tfn 046-1813 91
Radiosystem: Marie Fredin.tfn 08-7571749
Magnetic AB: Ann Jansson, tfn 08-29 0460
Ericsson Radio Systems Sverige AB: Anders Larsson,
tfn 08-7579495.
Ansvarig utgivare: Nils Ingvar Lundin
Tryckt hos: Graforama, Nacka
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Första leveransen
av truppradio 8000
till svenska armén
I slutet av december
överlämnade
Lars
Ramqvist de första
tolv truppradioenheterna till FMVs generalmajor
Helge
Gärd. Därmed inleddes leveransen av
Truppradio 8000, en
^niliardorder. till arTiién inom svenska
försvaret.
JSverige ligger långt framme in^ !rnationellt när det gäller mobil
militär kommunikation. Visserligen har USA och Frankrike liknande finesser vad gäller kryptering och störningsskydd på sina nya militära kommunikationer, men Sverige är första landet
som får ut radion i seriemässig
produktion.
Truppradio 8000 kommer att
ersätta ett antal äldre kommunikationsutrustningar inom svens-

ka försvaret. RA 145 (en amerikansk modell) och RA 140
(Ericssons). Liksom fordonsradion RA 422
- Det pågår i hela världen ett
generationsskifte när det gäller
militär kommunikation, berättar

Lars Ramqvist överlämnar den
första truppradio 8000 till
FMV.s genaralmajor Gärd.
Hans Lindblad, chef för G-divisionens tekniksektor. Den nya
tekniken med frekvenshopp

medger skydd på text och tal liksom skydd mot avsiktliga störningar.

Tre år

Detta är truppradio 8000

Leveransen beräknas pågå under
tre år och själva truppradioprojektet startade för drygt tio år
sen.
Truppradion är ingalunda rent
svensk. Halva radion köps från
Marconi England och andra hälften görs i ERAs fabrik i Linköping.
Det är inte frågan om en
"burk" utan en familj på cirka
femton artiklar. Däri ingår förstås själva radion med batteri och
batteriladdare. Liksom antenner,
bärmes, bärväska, fordonskassett, effektförstärkare, datarapporteringsenhet, minnesladdare
mm.
Systemet klarar sig utan växel,
dvs det är autonomt, och är tänkt
att användas av armén ute i fält.
Formellt står FMV, Försvarets
Materielverk, som köpare och
kund.
Lars Cederquist

Truppradio 8000 är utvecklad för att arbeta i svår telemiljö. Med
risk för pejling, signalspaning, oavsiktlig och avsiktlig störning
och en begränsad tillgång på frekvenser.
Det nya truppradiosystemet ska ha kapacitet för datatrafik samtidigt som det ska kunna användas tillsammans med de truppradiostationer som finns nu. I systemet ingår bärbara radiostationer och
fordonsradiostationer.
Radion ska vara lätthanterlig. Men bakom den enkla frontpanelen döljer sig avancerad teknik.
För att försvåra upptäckt och minska störning används frekvenshopp. Det innebär att man hoppar från frekvens till frekvens
och sänder lite i form av block på varje frekvens. Hoppfrekvensen
styrs av kryptosystemet, dvs valet av frekvenser är till synes
slumpmässigt. Frekvensbytena sker mer än hundra gånger per sekund.
Det tal och de data som överförs är krypterade. Systemet har
nämligen också en inbyggd funktion för överföring av text. Med
hjälp av en särskild dataterminal kan meddelanden skrivas in och
sändas i form av korta skurar.
Truppradio 8000 har utvecklats i nära samarbete mellan ERA,
Marconi och FMV. Redan på 60-talet började utvecklingsarbetet
med den nya systemet.
ERA (tidigare SRA) har samarbetat med Marconi ända sedan
1919.

Gävlefabriken först med "direktstyrd" mekanik
\ ERAs Gävlefabrik har man nyligen installerat ett DNC-system. DNC står för Direct Numerical Control och innebär direktkoppling
mellan en överordnad dator och NC-maski| er, dvs numeriskt styrda verktygsmaskiner.
Tidigare var det oljiga remsor
som hanterades manuellt, idag
är det elektroner som rusar runt
med blixtens hastighet i ett nätverk och för över NC-styrprogram. I Gävle är det 16 NC-maskiner (fleroperationsmaskiner,
fräsar, svarvar och en plåtstansmaskin) som på detta sätt har anslutits till vår VAX-datormiljö.
ERA ligger väl framme med
tanke på att uppskattningsvis bara några få procent av Sveriges
tusentals NC-maskiner är DNCanslutna. Samtidigt är DNC ett
viktigt steg mot OM, Computer
Integrated Manufacturing, dvs
integrerad datorstödd tillverkning.
Skälen till att ERA måste ligga långt framme på detta område
är kraven på korta produktframtagningstider. Tidigare sparades
och flyttades styrprogrammen
till maskinerna med hjälp av hålremsor, ett primitivt fysiskt lagringsmedia. Dessa hålremsor,
som sparas i manuella remsarkiv
är känsliga för mekaniska skador, smuts etc.

För äldre NC-maskiner utgör
hålremsan dessutom styrsystemets enda minne. För dessa maskiner innebär DNC-kopplingen
en rejäl modernisering. Detta berör dock bara ett par maskiner i
Gävlefabrikens annars så moderna maskinpark.
Det DNC-system som Gävle
installerat heter FACTORYnet
från det amerikanska företaget
Intercim och är det första som installerats i Sverige. Leverantör
av systemet är McDonnell
Douglas Information Systems
AB.

VAX-miljö
Samtidigt som NC-programmen
nu förs över till maskinerna både
snabbare och säkrare, skapar
DNC-systemet även förutsättning för en säkrare programadministration så att man vet att
rätt programrevision används. I
och med att NC-programmen
lagras i VAX-miljön kommer de
med i det ordinarie "backup"-rutinerna för säkerhetskopiering.
Det nya systemet innebär att

Kurt Jacobsson och Hans Wallén i mekaniska verkstaden i Gävlefabriken, där nu 16 NC-maskiner är anslutna till DNC-systemet. Foto: Tommy Landberg.
ken i kedjan från idé till färdig
NC-operatören får tillgång till en Kommunikation
detalj är på plats. Genom våra
datorterminal. Med den kan han
titta i ett programbibliotek, där Varje NC-maskin har försetts CAD- och CAM-systern och nu
alla NC-program finns sparade med en liten kommunikationsda- DNC-system kan konstruktöreroch till sin maskin beställa det tor, MIC (Machine Interface nas idéer ta form i våra datorer,
program han behöver. Det går Controler), som sköter kommu- vidareförädlas, tillverkningsbeockså att skicka program åt nikationen mot maskinen. Brist redas och slutligen föras över till
andra hållet, från maskinen till på standardisering gör att varje en verktygsmaskin och där forbiblioteket om man t ex gjort en styrsystem har sitt eget språk el- ma en mekanisk detalj. Inte nåprogramändring lokalt i NC-ma- ler sätt att kommunicera. För det- gon gång i denna kedja behöver
ta finns ett skräddarsytt kommu- data lämna vårt sammanshängskinen.
Det faktum att vi valt standar- nikationsprotokoll i varje MIC. ande datornät.
Så tänk på det nästa gång du
dterminaler mot VAX (vår fa- Installationen är förberedd för att
briksdatorstandard) gör att sam- även kunna klara återrapporter- loggar in på VAX-nätet, i andra
ma terminal kan användas mot ing av t ex tidsdata, maskindata ändan jobbar en NC-maskin så
att spånorna ryker!
andra tillämpningar som t ex och operatörsdata.
Per Svensson
MPS dvs Material- och ProdukDen nya DNC-lösningen innetionsstyrning.
bär att den sista - felande - län-
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TAIWAN

Hurstar
Arnfinn Roste,

VD för Ericsson
Taiwan, ERT
- Tack fint. Kombinationen
Ericsson och Taiwan är rätt fantastisk. Man kan knappast tänka
sig något mer dynamiskt än affärsområde Radiokommunikation inom Ericsson och Taiwan,
som en av världens snabbast
växande ekonomier.
- Det nya bolaget, som började
sin verksamhet den första januari i är, vad ska det arbeta med?
- Ericsson Taiwan, ERT, med ett
80-tal medarbetare är ett joint
venture mellan Ericsson med 60
procent och den taiwanesiska
TECO-koncernen med 40 procent. Taiwan har ett stort behov
av telekommunikationer och är
därför intressant för flera av
koncernens affärsområden. Vi
ska arbeta med all Ericssonverksamhet i Taiwan utom Hotline, dvs mobiltelefoner, som
hanteras av Terico, TET. Idag är
mobiltelefonsystem och landstäckande personsökning de
största uppgifterna.
- Innan du kom till Taiwan var
du stationerad i Singapore som
regionsansvarig för Mobiltelefonsystem. Hur länge har du arhetat i Fjärran Östern?
- Jag började på dåvarande SRA
precis för tio år sedan och har
hela tiden arbetat med Mobiltelefonsystem i Asien och Oceanien. Jag sökte för övrigt jobbet
per telex från Sydkorea. Fjärran
Östern passar mig med kulturen
och människorna, framför allt en
djup aktning för kunskap, vishet
och ålder.
- Vad tror du om Ericssons
framtid i Taiwan?

- Här finns en intressant marknad som nu håller på att öppnas
för oss. Hittills har vi arbetat
med "pionjärprojekt" i landet.
Jag tror att vi under -90-talet
kommer att gå in i en industriell
fas i Taiwan.
GT

mm
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HotLine
på en
mogen
marknad
- Den första juli i år blir något
av en examensdag för HotLine här i
Taiwan. Då öppnas förhoppningsvis landets mobiltelefonnät för ficktelefoner och
"Olivia" i AMPS-version ska introduceras.
Det berättar Bengt Jordahl, som nu håller på
att bygga upp en HotLine-verksamhet med
försäljning, installation och service i Taiwan.
Mobiltelefonsystemet, som togs
i drift i juli förra året har idag
22000 abonnenter. Operatören,
dvs landets televerk räknar med
en mycket stor tillströmning och
i slutet av året torde antalet användare vara uppe i drygt
70000.
- Här finns en mogen marknad som egentligen bara väntar
på oss och våra konkurrenter, säger Bengt, som kom till Taiwan i
maj förra året. Han är VD för
joint venture-bolaget Terico,
som ägs av det taiwanesiska företaget Teco till 60 procent och
av Ericsson till 40 procent.
Bengts uppgift är att bygga
upp HotLine i Taiwan, dvs försäljning, installation och service.
Till företaget hör även design,
utveckling samt inköp, funktioner som "utlokaliserats" från Cdivisionen i Lund.
Idag har Terico totalt 54 anställda och i slutet av året räknar
Bengt med att man ska vara 70
personer. Säljsidan är den som
ökar mest. Här är all personal
taiwanesisk och om några år
kommer Bengt att flytta hem till
Sverige och då lämna över VDskapet till en av sina närmaste
medarbetare.

Sophia Wong med en HotLine-streamer på kinesiska. Sophia är
sekreterare på Terico.

När Bengt kom till Taiwan fick
han börja med att anställa personal och leta lokaler.
- Att hitta kontor till vår försäljning var inte så svårt och i
slutet av september flyttade vi in
i nyrenoverade lokaler centralt
här i Taipei, säger han. Ett rekryteringsföretag hjälpte honom att
hitta lämplig personal. En del
medarbetare fick han genom att
själv annonsera i en kinesisk tidning

Ombyggd fabrik
Om det gick tämligen lätt att hitta lokaler till försäljningskontoret så var det desto besvärligare
att få tag på lämpligt utrymme
för installationsavdelningen. Efter en del letande hittade Bengt
en nedlagd fabrik, som efter renovering nu blivit en utmärkt installations- och .servicelokal.
Både försäljningskontoret och
installationbyggnaden har enligt
kinesisk sed blivit ordentligt invigda på en lämplig dag. Bengts
skrivbord är placerat på det sätt
som andarna vill, man har skjutit
raketer för att skrämma de onda
andarna och bränt speciella
pengar för att blidka andarna.
Bengt som tidigare byggt upp
HotLine-verksamheten i både
Malaysia, Thailand och Indonesien förklarar att det är viktigt för
personalen att man följer landets
sedvänjor.
- Vi svenskar är gäster här i
Taiwan, det får man aldrig glömma bort, säger han. Ordspråket
"Ta seden dit man kommer" är
en bra regel.

Honda-kontrakt
Förutom i Taipei kommer det att
öppnas försäljningskontor i Taichung (en miljon invånare) och
Kaohsiung (1,6 miljoner invåna-

Bengt Jordahl, VD för Terico tillsammans med den administrative
chefen John Chou.
re). Man håller också på att bygga upp ett återförsäljarnät, som
ska täcka hela landet.
I juli 1989 skrev HotLine kontrakt med bilfabrikanten Honda.
Alla bilar av modellen Honda
Accord, som säljs i Taiwan och
ska utrustas med mobiltelefon
kommer att ha en Ericsson HotLine. Avtalet med Honda kan bli
en viktig affär.
Det är hård konkurrens på mobiltelefonmarknaden och Ericsson slåss mot bl a Panasonic,
NEC, Mitsubischi och det inhemska företaget Sun Moon
Star.
- Konkurrenterna har ett försprång eftersom de redan är kända genom sina andra konsumentprodukter, säger Bengt.
1989 hade HotLine en mycket
blygsam marknadsandel på 3
procent men i år är målet 14 procent.

40-årig affärsman
Den typiske mobiltelefonanvändaren är en affärsman i 40-årsåldern. De branscher där mobiltelefon är vanligast är inom transport och byggindustri. Allt fler

taxiförare skalt.n mobiltelefc^P
för att kunna hjälpa varandra
med körningar.
Mobiltelefonen är för många
kineser en statussymbol och det
är just pockettelefonen som man
tror kommer att locka många.
- Det är en väldig marknad
som öppnas den första juli, då
det blir tillåtet att använda ficktelefon, säger Bengt och poängterar att det då är viktigt att HotLine kan presentera en tilltalande
pockettelefon. Det handlar alltså
om att få fram Olivia i AMPSversion.
I Hongkong är över 90 procent
av alla mobiltelefoner ficktelefoner och allt tyder på att utvecklingen i Taiwan går åt samma
håll. Bengt är optimistisk inför
sommaren.
- Här finns ett duktigt gäng,
som verkligen satsar ordentligt.
Vi har redan börjat sälja in HotLine som begrepp och den första
annonsen hade vi tidigt i höstas.
Det blir en spännande tid för
"Detje"', säger han och förklarar
att Detjé är HotLine på kinesiska
- med svensk brytning!
Gunilla lamm
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Världens största
personsökarsystem
Mobiltelefonsystemet:

Inom ett år täcker nätet
I hela Taiwan
Mobiltelefonprojektet i Taiwan är inte ERAs
största men ändå mycket betydelsefullt. Det
har nämligen öppnat dörrarna till en ny mark(
nad inte bara för Radiokommunikation utan
även för andra av koncernens affärsområden.
I augusti -88 kom projektledaren
Lars-Erik Wihlborg till Taiwan
och han räknar med att stanna
totalt tre år. Som så ofta var det
ont om tid till dess systemet
skulle tas i drift i somras.
- Vi klarade tidplanen och nu
är den stressigaste delen över. Vi
har lärt känna kunden och vet
hur vi ska arbeta tillsammans,
berättar Lars-Erik.
Mobiltelefonsystemet,
ett
AMP r ;ystem, har idag 70 radiob .sstationer och ca 1 600 kanaler. Nätet täcker de stora vägarna på västra Taiwan och de
större städerna. Utbyggnaden
sker i mycket snabb takt och inom ett år kommer systemet att
täcka hela ön.

för att det är tekniskt komplicerat utan för den byråkrati man
måste klara av. Våra testproto-

Byråkrati
Lars-Erik har arbetat mycket
utomlands, bl a i Ryssland, Irak
och Indonesien.
- Det här är nog ett av de tuffaste projekten, säger han. Inte

Lars-Erik Wihlborg är projektledare för både mobiltelefonsystemet och personsökarsystemet.

koll måste t ex ha sex olika
stämplar innan de blir godkända.
Projektkontoret ligger i Science Park som är ett tullfritt område i staden Hsinshu.
- Det är positivt på så sätt att vi
betalar ingen tull för att få in vårt
material i Taiwan. När vi däremot
ska ta ut det från lagret för att installera i sitema måste det genomgå tullbehandling. Det blir en
omständlig pappershantering och
det tar tid, förklarar Lars-Erik.
Tekniker från televerket, dvs
kunden, deltar mycket i installationsarbetet.
I början kunde det vara lite
språksvårigheter men nu tycker
Lars-Erik att det går rätt bra.
- Vi som jobbar mycket tillsammans med kineserna har lagt
oss till med deras engelska och
då blir det lättare att förstå varandra, säger han. Så småningom lär man sig också att förstå
deras interna kommunikation
och det underlättar arbetet.

I Taiwan håller just nu världens största landstäckande personsökarsystem på att driftsättas. Det var i somras som ERA fick denna stora order på 220 miljoner kronor. Arbetet pågår för fullt för att systemet ska vara klart att
ta i drift i slutet av mars i år.
- Det största jobbet här i Taiwan
är mobiltelefonin som står för
två tredjeddelar av allt arbete,
berättar Lars-Erik Wihlborg,
som är projektledare för både
mobiltelefon] och personsökning.
Wide-area paging dvs nationstäckande personsökarsystem är
ett nytt område för ERA. Systemet i Taiwan blir en viktig referens för framtida affärer inom
pagingområdet.
- Arbetet för de båda systemen är rätt likartat och mycket är
vunnet genom att vi redan installerat mobiltelefonsystemet. Installatörer som arbetat med mobiltelefoni kan också installera
paging, säger Lars-Erik. I många
fall placeras basstationerna för
båda systemen på samma platser
och då kan ritningar och andra
underlag användas i stor utsträckning för båda projekten.

Flera leverantörer
Personsökarsystemet påminner
mycket om Minicall och är tekniskt inte så svårt att installera.
- Det är flera leverantörer inblandade och det gör arbetet mer
komplicerat, förklarar Lars-Erik.

Basstationerna tillverkas på
Magnetic i Bromma, växelenheten kommer från det amerikanska företaget Spectrum och
transmissionsutrustningen från
Tecnomen i Finland. Växelenheten kommer direkt från USA till
Taiwan medan de två övriga delarna "plockas ihop" i Stockholm
och sedan skeppas till Hsinchu.
Det är i staden Hsinchu, åtta mil
söder om Taipei, som ERA har
sitt projektkontor och här finns
också lagret.

Tre system
Tre parallella system ska installeras, ett för norra Taiwan, ett för
centrala ön och ett för södra delen. Femtio basstationer ska installeras i fas ett. Sannolikt kommer ytterligare 25 att beställas
för att få den täckning av ön som
kunden vill ha. Systemet är dimensionerat för 750000 abonnenter och kommer sannolikt att
utökas till en kapacitet på
1200000 användare. Redan i
dag finns det 300000 förhandsbokade abonnenter, som ivrigt
väntar på att detta system ska tas
i drift.
... „
Gunilla lamm

Lär mer om Ericsson i Taiwan
på mittuppslaget i tidningen!

Preliminärt:
VD-kommentar:

Nu är vi
pa ratt nivå

V

i har nu facit i hand för
ett mycket starkt 1989
för Ericsson. Personligen är
jag mycket glad för den goda
nivå som vi nu ligger på närd
jag avslutar mitt sista verksamhetsår som VD för Ericsson och lämnar över till Lars
Ramqvist. Vi avslutar också
ett årtionde då hela telekommunikationsbranschen har
startat en kraftig omstrukturering då många har fått utstå
svåra prövningar för att stå
starka inför 90-talet. Inte
minst vi inom Ericsson. Men
nu är vi på den nivå där vi
måste finnas för att kunna
vara med i ett 90-tal med
många möjligheter men också stora utmaningar och
stark konkurrens.

T

ack ska ni ha alla som
har slitit för att vi har
kommit dit där vi är idag.
Det är ett tack inte bara för
förra året utan även för de år
då vi hade det ganska tufft i
koncernen.
Det marknadsinbrytningar
och
utvecklingsansträngningar under hela 80-talet
som givit resultat. Det är exempelvis de tuffa satsningarna i USA som började ge resultat. Tack också för arbetet
med projekt som inte givit
utslag i siffror ännu t ex genombrottet i USA 1989 för
AXE.

J

ust AXE och därtill vårt
under 1989 startade samarbete inom radioområdet
med General Electric kommer att framstå som milstolpar i Ericssons historia. Vi
måste nu fortsätta att växa
och vara bra lönsamma för
att ha råd med all den forskning och utveckling som behövs. I takt med att marknaden expanderar och nya
tjänster kommer till så måste
vi sätta kraven p oss själva
högre.
Att vi nu har fått ett bra resultat innebär inte att alla
penningpungar öppnas helt
plötsligt. Vi måste rikta in
resurserna precis på de ställen där vi ska ha dem för att
möta marknadens krav. Varje
krona kommer att granskas
noga även i fortsättningen.

E

ricsson har haft problem med ekonomin
men rättat till detta. Nu är det
Sverige som har problem.
Jag har stor respekt för att
man måste ta till kraftfulla
och snabba åtgärder men jag
hoppas att man snarast löser
de underliggande problemen
så att inte liknande åtgärder
sätts in flera gånger och blir
stjälpande i stället för hjälpande. Vi i Ericsson måste
ha industriella förutsättningar -rS^erige sorngeross full
konjuirrenskraft
J)

iv.
Björn Svedberg

Besked om fördubblad vinst
i skuggan av krispaketet
Torsdagen den 8 februari blev en triumferande
men samtidigt förbryllande dag för Ericsson.
Koncernens preliminära
bokslut för 1989 presenterades vi en mycket
välbesökt presskonferens på Industriförbundet. Beskedet om den
fördubblade vinsten till
3,7 miljarder kom strax
efter beskedet om regeringens krispaket som
bl a innebar förslag om
stopp för höjning av aktieutdelning inom
börsnoterade företag.
Det ledde till att frågorna på presskonferensen
till hälften kom att handla om Ericssons ekonomi och till hälften om
Sveriges.
Så här ser det preliminära bokslutet
ut:
Koncernens orderingång 1989 uppgick enligt det preliminära bokslutet
till 42 100 MSEK. en ökning med
18 procent (35 633 MSEK 1988).
Faktureringen ökade med 26 procent till 39 500 MSEK (31 297
MSEK). Ökningarna ligger främst
inom PUBLIK TELEKOMMUNIKATION samt inom RADIOKOMMUNIKATION, där tillkommande
enheter i samband med avtalet med
GE (General Electric) har inkluderats från och med halvårsskiftet. För
jämförbara enheter ökade koncernens orderingång med 13 procent
och fakturering med 25 procent.
Vinst före bokslutsdispositioner och
skatter fördubblades och uppgick till
3 700 MSEK (1 840 MSEK), varav
0 MSEK (-5 MSEK) var realisationsresultat.
Nettovinst per aktie efter skatteutgifter blev 58 kr (27 kr). Detta motsvarar 55 kr (24 kr) efter full konvertering.
Under fjärde kvartalet fortsatte ökningen av såväl fakturering som
vinst. Rörelseresultatet förbättrades
kraftigt, främst inom PUBLIK TELEKOMUNIKATION och RADIOKOMMUNIKATION.
För helåret redovisas förbättrade rörelseresultat av samtliga affärsområden utom KABEL OCH NÄT, som
på grund av avvecklingar av vissa
verksamheter redovisar en resultatnedgång. FÖRSVARSSYSTEM redovisar förlust för helåret.

Ytterligare förbättring
För 1990 förväntas den goda lönsamhetsnivån kunna bibehållas, och
resultatet förbättras ytterligare något.
Styrelsen kommer, om så blir möjligt*, att föreslå bolagsstämman en

utdelning med 14 kr per aktie, dvs en
höjning med 3,50 kr. Vidare föreslås,
efter genomförd utdelning, en split
av aktien så att varje aktie ersätts
med fem nya. Det definitiva bokslutet publiceras den 15 mars 1990. Ordinarie bolagsstämma hålls den 8
maj 1990.

Björn Svedberg kommenterar:
Ericssons koncernchef Björn Svedberg kommenterar: - Åttiotalet har
varit en utmaning för Ericsson. Vi
har arbetat med nya marknader och
kundgrupper, och vi har målmedvetet byggt upp våra marknadsandelar.
När vi nu kan summera decenniet
känns det skönt att konstatera att den
alltmer koncentrerade satsningen på
våra systemområden inom telekommunikation varit riktig. Detta har gett
utslag i en ökad vinst, samtidigt som
det skapar en fin bas för 90-talet, som
bjuder nya utmaningar och kommer
att kännetecknas av stor dynamik inom telekommunikationsområdet.
*avhängigt av vilket beslut Sveriges
Riksdag fattar när det gäller regeringsförslaget om stopp för höjning av
aktieutdelning för börsnoterade företag.

Stora order i Australien
i
%

»»t i F >

^•tÄäS»

m

.

• * , <

^SPXTI" <J «B,,*»-J

-

-

"-

Jr

•ÄV

-' '

~ Ti-

W •<#.!

•• t*

iäfel

: "%*rM«.-st

Australien är en av Ericssons absolut viktigaste marknader med i princip 100 procent på telefonstationssidan. Ställningen har nu ytterligare befästs med två nya stora ordrar. Flygvy över Sydney.

Två order till ett totalt
värde av 865 MSEK stärker Ericssons framgångar
i Australien, där man hittills sålt och installerat 2,4
miljoner AXE-linjer för
Telecom Australia.
Det största av de två kontrakten, värt
750 miljoner, gäller AXE-utrustning
till lokal- och transitstationer med leverans under 1990-91 - en tilläggs-

order inom det ramavtal som undertecknades 1979 och som sträcker sig
framtill 1994.
Tillverkningen kommer i huvudsak att ske i fabriken i Melbourne,
men med stödleveranser från Sverige, främst av APZ 212 (processorer) från Älvsjöfabriken.
Telecom Australia är en stor och
mycket kompetent kund, som t ex
var först i världen med ett nationellt
täckande ISDN-nät med leveranser
från Ericsson.
I den aktuella ordern ingår även

en expansion av detta världsunika
ISDN-nät.
Ericsson Telecom har i princip
100% av telefonstationsmarknaden i
Australien.
Den andra ordern, på 115 miljoner, avser radiobasstationer till det
australiska mobiltelefonnätet som
också bygger på Ericssons AXE-stationer.
Detta nät har idag cirka 115 000
abonnenter men ökar kraftigt. Antalet abonnenter stiger med sju procent
varje månad.
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Lars Ramqvist ser på 90-talet:

Självständighet
och allianser Ericssons väg

•

Flexibilitet och kvalitet blir Lars Ramqvists nyckelord
för Ericsson under 1990-talet, ett årtionde som han
tror ger en tioprocentig årlig tillväxt i fast penningvärj | le och ytterligare allianser både inom teknologin och
ute på marknaderna för koncernen. Och strategin ligger fast: Ericsson skall koncentrera sig på telefonin
och stå på egna ben.
Vilka är nyckelorden för
1990-talet?

Vad blir då strategin för att uppnå
samma storleksfördelar som konkurrenterna?

Flexibilitet och kvalitet. Vi måste
räkna med en fortsatt hastig omvand- Vi kan inte se någon anledning att
ling av hela telebranschen under ompröva vår strategi som är koncenstörre delen av 1990-talet,
tration på kärnverksamhemed nya produkter och
ten, telesystemen. Men vi
tjänster, nya teknologier
måste också fortsätta bygga
och användningsområden
strategiska allianser vad
och nya kombinationer
gäller basteknologin och
mellan dessa. Vi får också
vissa marknadsavsnitt. Jag
se helt nya kunder och omtalar då inte om totala allivandling av gamla, samt
anser, utan om stödallianser
j - y a konkurrenter och konav den typ vi har gjort med
| ellationer av konkurren- "Flexibilitet
Texas Instruments och nyliter. Det ställer exceptionel- och kvalitet
gen General Electric i
la krav på vår flexibilitet att blir nyckelUSA. Dessa allianser måste
anpassa oss till de nya kraemellertid vara dynamiska,
orden för
ven. Samtidigt
kommer
vilket kräver att vi sannomarknaderna att kräva allt 1990-talet"
likt omprövar dem då och
( tgre kvalitet, snabbare och säkrare då. Vi får också tänka oss att ingå
leveranser och precision i vårt arbete. samarbeten för kortare perioder, för
Här kommer den professionalism t ex utveckling eller marknadsföring
och uthållighet som kännetecknar av vissa applikationer eller teknolomänniskorna på Ericsson väl till gier. Det gäller både programvara
pass.
och hårdvara och mikroelektroniken.
Du tar över på tröskeln till ett decennium dar konkurrenterna i allmänhet har blivit mycket större
och färre genom sammanslagningar under 1980-talet. Kan Ericsson
överleva 1990-talet som ett självständigt företag?
Det är alldeles klart att konkurrensen
skärpts och kommer att skärpas. Våra konkurrenter är alla mycket stora
och bra företag. Vi har all anledning
att se på dem med respekt. Men vi
vill, och strävar efter, att Ericsson
skall fortsätta som ett självständigt
företag. Och hittills har det ju gått
bra, vi har knaprat marknadsandelar i
flera år nu.
Många konkurrenter påminner ju
om sammanslagningar av Ericsson
ASEA/ABB och lite Electrolux. Är
det en tänkbar kombination?
Nej, det tror jag inte. Sverige är ett
för litet land för att härbärgera sådana kolossala företagsstrukturer.

Men kommer inte den stora
intressanta utvecklingen inom telefonin att ligga närmare konsumenterna, med persontelefoni och
andra
konsumentvaruliknande
terminalprodukter?
Jo, det kan ligga något i det.
Bland våra kunder finns ju
idag prognoser som säger att
kanske ända upp till 50% av
abonnenterna kommer att ha
mobila telefoner, eller persontelefoner som man också
kan kalla dem, i slutet av
1990-talet. Men vi ser faktiskt terminaler, eller persontelefoner, som en integrerad del av systemen och
därför kan jag påstå att de är
en del av kärnverksamheten
i Ericsson.

men det är samtidigt kvalificerad för att man har insett detta krav trots
teknologi det är fråga om. Det be- att våra vinster sjönk för några år sehövs en kunskap och förstådan.
else för terminaler för att
man skall vara framgångsrik
Håller AXE-systemet i
i systemutvecklingen. Och
tio år till?
vår konkurrenskraft skäms
inte för sig - se bara på Hot
Vi står nu inför mycket
Line, mobiltelefonen, som
krävande systemsatsningvi säljer i stenhård internaar, med förnyelse av systetionell konkurrens och med
men i samband med tex distor framgång. Men det är 'Vår unika
gitaliseringen av hela vår
klart att om det blir ett rik- systemmobila verksamhet, uttigt råttbo vad gäller priser kompetens
vecklingen av allt större
och konkurrens så kommer
mobilitet och bredbandsär
det
vi inte att vara med i en förnäten. Det är inte fråga om
lustaffär. Min grundinställ- främsta
nya system utan utveckling
ning är dock orubbad: det är vapnet i
av AXE som klarar detta
ett vitalt intresse för oss att kampen om tack vare den modulära
vara med i terminalmarkna- 90-talets
uppbyggnaden. AXE blir
den för persontelefonin. Vå- marknader'
ett
mer
fragmenterat
ra kunder kommer att kräva
system där allt flera applidet, och ett exempel är den trådlösa kationer inom tex kontorsväxelomkontorsväxeln vi snart presenterar rådet och den mobila telefonin sveps
där vi också utvecklat terminalerna.
in under en hatt.
Vad är då Ericssons kärnsystem
och var kan ni tänka er att släppa
in partner?
Man kan säga att vi släpper in samarbete på utveckling och tillverkning
av verktygen för att skapa våra
system. Tex mikrochipsutveckling
tillsammans med Texas Instruments och köp av Unix
operativ-system, dvs rätt så
allmänt användbara verktyg som vi applicerar i vårt
systembyggande.

"Ericssons
konkurrenskraft inom
mobiltelefonin skäms
inte för sig
-se bara på
Men persontelefoner blir Hotline'

väl så småningom en lågprisvara där bara flinka sydasiatiska tillverkare orkar vara med?
Visst kommer priserna att gå ned.

Vad är Ericssons främsta
vapen i kampen om
marknaderna
under
1990-talet?

Just den unika systemkompetensen. Och den har vi
förvaltat väl under 1980-talet, trots de problemår vi
haft. Vi har snarast en tendens att relativt öka våra
satsningar på forskning och
utveckling, och nu ökade andelen ytterligare till 12% av omsättningen
1989. Jag vill ge en eloge till ägarna

Kabel och Nät har vi slagit samman
så att de nu har en egen dynamik och
kan leva på sin egen förmåga, och
det gör de bra. De är goda vinstbidragare till koncernen och har dessutom
en stark koppling till telesystemen.
Samma sak gäller militärsidan, där
utvecklingen givit mycket viktiga bidrag till den civila telefonin med produkter och system i den yttersta tekniska frontlinjen. Men branschen har
problem och vi får nog se en hel del
struktureringsarbete under de närmaste åren. Vi kan inte stå utanför
den struktureringen och har redan
vidtagit åtgärder som koncentrerar
vår militära verksamhet till tre områden, flyg, robotelektronik och mobila
försvarssystem. Men inom dessa områden drivs struktureringen snarare
på europeisk basis och liksom de
flesta andra måste vi överväga att
banta till lönsamhet och söka samarbetslösningar.

Slutligen, du får VD-skapet när
Ericsson och hela telekommunikationsbranschen står inför
en av de mest spännande
perioderna någonsin, med
frigörelsen frän fasta telefoner till helt rörlig, mobil
persontelefoni, hur kommer det här att påverka
din egen vardag? Hur
kommer tex ditt arbets"Vi ska växa rum att se ut om tio år?

Vilken expansionsstrategi blir vägledande under 1990-talet?
Internt
generad
tillväxt, eller köpa företag? Och kan det bli aktuellt att hoppa in i databranschen igen?

Vi fortsätter den filosofi
som vi har - att växa internt
av egen kraft och att köpa
då och då. Vi har ju tex löst internt av
ut våra partners i England egen kraft
Jag är tillräckligt mycket huoch Spanien och köpt
manist för att vilja påstå att
och
köpa
marknad tillsammans med
utöver min lilla personteleMatra i Frankrike. Vi kom- företag då
fon som jag bär med mig
mer inte att gå in i någon och da"
överallt ser mitt arbetsrum
applikationsinriktad bransch typ da- inte så fasligt annorlunda ut. Jag komta. Tom de riktigt stora dataföreta- mer nog inte att ha en rad avancerade
gen har problem idag.
terminaler eller andra kommunikationsprylar, mer än en PC och möjliKoncernen är nu strukturerad och gen en bildtelefon. Trots alla våra
koncentrerad på de tre hörnpelar- högteknologiska hjälpmedel så måste
na publika, mobila och kon- vi ändå till syvende og sidst förlita oss
torsväxelsystem. Två enheter, Ka- på vanlig mänsklig, kreativ hjärnkabel/Nät och den militära sidan pacitet, och jag hoppas alt min håller
känns litet utanför. Dessutom har måttet för VD-skapet så länge!
det militära affärsområdet proMats Halivarsson
blem. Vad kommer att hända med
Foto: Bo Binette
dem under 1990-talet?
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Den gängse bilden av Nordafrika är nog oändliga sandvidder och ökendyner, oaser, beduintält och kameler. Den bilden stämmer.

Men Nordafrika är också traditionsrika städer vid kusterna med spå\
f\era gam\a medelhavskulturer. Här är hamnen i Alqer.

av

STORSATSNING
I NORDAFRIKA
Nu tar Telekomutveck- under året.
När fabriken kommit igång för
lingen fart i Nordafrika. fullt,
beräknas den ha en årstakt av
Ericsson har på kort tid 200000 linjer AXE.
VD är en algerier medan Lennart
tagit hem order på publik
Nilsson från Ericsson är vice VD och
telekommunikationsut- C-H Folstad är produktionschef. Ytrustning till Algeriet, Ma- terligare ett tiotal svenskar kommer
rocko och Tunisien till ett att arbeta i fabriken under våren.
sammanlagt värde av Kort historia
drygt 700 miljoner kro- Ericssons historia i Algeriet är ganska kort. Vi fick de första kontrakten
nor.
med teleförvaltningen i början och
Affärerna innebär att mitten av 70-talet, totalt cirka
de tre grannländerna tar 300000 linjer crossbar fördelade på
12 kontrakt av olika storlek - två var
ett stort steg i utveckling- ganska
stora.
en av sina telenät, både på
På den tiden var affärerna av turnlokalstationssidan och när key-natur, dvs vi stod för all installadet gäller transit- och in- tion, testning, etc och överlämnade
stationerna färdiga att tas i drift.
ternationell trafik.
Idag är situationen delvis en annan:
Till Algeriet fick Ericsson strax före
årsskiftet order värda totalt 230
MSEK på lokal- och transitlinjer,
OPAX. kraft- och kylutrustning. service och underhåll samt lokal utbildning.
Installationerna fördelar sig över
hela landet, med viss koncentration
till trakten runt Oran, näst efter huvudstaden Alger landets största stad.
De första AXE-kontrakten med
Algeriet fick Ericsson på våren 1987.
Då ingick förutom lokal- och transitstationer även två träningsstationer,
en i Alger och en i Oran.
Ett år senare kom kontrakt på ytterligare 20000 linjer, samt service
och utbildning.
Dessa första affärer med digital
teknik var förknippade med ett villkor att Ericsson byggde en fabrik för
lokal produktion. Ett bolag bildades
som ett joint venture där Ericsson
äger 35% och resten ägs av algeriska
bolag.
Enheten är lokaliserad till Tlemcen, en stad som ligger söder om
Oran i västa Algeriet. Produktionen
beräknas komma igång under mars
med en produktion av 50000 linjer

Istället för tidigare hundratals man
engagerade, har vi idag ett fåtal
svenskar involverade. Vi har under
åren utbildat algeriska teletekniker/ingenjörer, både i landet och här i
Sverige. Nu leder vår tekniska personal det arbete som i huvudsak utförs
av teleförvaltningens personal.
Medan vi på 70-talet hade en
marknadsandel i Algeriet av 40%.
har vi idag med digital teknik 100%
av marknaden i ett land som är ungefär fem gånger så stort som Sverige
och har cirka 25 miljoner invånare.

Bytt på fyra dagar
Marocko har också cirka 25 miljoner
invånare. Här delar Ericsson marknaden med Alcatel och Northern Telecom.
Ericsson fick ytterligare order på
190 MSEK under det gångna året.
Installationer är redan igång på olika håll i landet och en del av detta
förtjänar ett eget kapitel.
I slutet av november brann en telefonstation i Casablanca. Branden
skedde endast fem dagar innan en
stor afrikansk presidentkonferens
skulle inledas i staden.

från APZ 21010 till 21110. Den senare är tre gånger kraftfullare än
den som ersätts.
Den ursprungliga processorn installerades 1981-82.
Den aktuella ordern måste anses
som stor i ett land med åtta miljoner
invånare på en yta tre gånger så stor
som Sverige.
Ericsson fick dock inte hela affären, utan Alcatel och Siemens fick
tillsammans cirka 40%, vilket återspeglai våi marknadsandel i laiul^B
W
på 60%.
I våra åtaganden ingår även, liksom i Algeriet, att bygga en liten
produktionsenhet som skall sysselsätta ett 50-tal personer med dokumentation, MIPS verksamhet, pr^fc
gramvarustöd för felrättning, satfl^
viss kablagetillverkning.

Ericssons
historia i Algeriet är kort
men intensiv.
De första
kontrakten
tecknades i
början på 70talet. I mars i
år startar
lokal produktion i Tlemcen i västra
Algeriet inte
långt från
Oran.
Goda råd var dyra, och Ericsson
fick förfrågan: Kan Ni rädda situationen?
Självklart ställde vi upp, och inom
loppet av fyra dagar (!) hade vi installerat en RSS på 8 000 linjer, vilken någon vecka senare utökades till
dubbel kapacitet.
Hur var detta möjligt?
Vi hade turen att just ha skeppat
ned ett antal mindre RSS:er till Marocko. Från dessa togs materiel, och
vi kunde även ta en del utrustning
som redan stod på annan plats i landet, men ännu inte satts i drift.
Vår inbrytning i Marocko med
AXE skedde 1984. då vi fick order
på 70000 linjer, samt ett år senare en
internationell station.
Installationer har bl a gjorts i Rabat, Casablanca, Marrakech och
Agadir.
Landets telenät är ett mycket
komplicerat system, i vilket ingår ett
flertal olika stationstyper, t ex ITT:s
Mctaconta och Pentaconta, Alcatels
E10 och ett annat franskt fabrikat.
Detta gör att det bl a blir många
olika signaleringsfall, något som
dock bemästrats på ett sätt som im-

Tunisien fritt 1956
ponerat på landets teleförvaltning.
Vi ligger alltså väl till hos dem,
men trots detta fick vi ingen tilldelning i en anbudstävling för två år sedan. Detta berodde dock på att vi inte
löst finansieringsbiten.
När vi hade löst detta genom
BITS-krediter fick vi de order som
nu är aktuella.

Station i Tanger 1936
Vår gamla historia i Marocko sträcker sig bakåt till före andra världskriget, men är ändå mycket blygsam i
sin omfattning.
Frånsett en liten ARF på I 000 linjer, sålde vi 1936 en AGF till Tanger
1936 (AGF kallas även 500-väljare).
Med sedvanlig service och underhåll gick denna station i 50 år innan
den skrotades för en tid sedan.

250 MSEK till Tunisien
Vid årsskiftet fick Ericsson order av
teleförvaltningen i Tunisien värda
250 MSEK på lokala stationer och
en station för internationell trafik.
I affären ingår även byte av en
processor i en hårt belastad station.

I slutet av 50-talet, efter att Tunisien
blivit fritt från Frankrike, kom vi in
på telefonstationsmarknaden och
hade löpande kontrakt på ARF-stationer fram till slutet av 70-talet.
År 1980 avgjordes en anbudstävlan, där vi fick kontrakt på 75 000
linjer AXE - vi delade ordern med
Alcatel som fick 57 000 linjer.
Det mer prestigeladdade Tunisområdet gick dock till oss.
Efter den inledande AXE-ordern
fick vi ytterligare ett par kontrakt
under 80-talet på tillsammans cirka
75000 linjer.
Liksom i Algeriet har vi i Tunisien bistått med mycket utbildning,
och förvaltningens personal sköter
idag all installation och provning
själv.
Deras kompetenta tekniker hyr vi
även in för installationer främst i
Afrika, men även i Saudiarabien
och Sydkorea. Denna verksamhet
skall utvecklas ytterligare enligt ett
samarbetsavtal som ingåtts mellan
Ericsson och Tunisiens teleförvaltning.

Alf Ost
Foto: Algeriska ambassaden
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KVALITETSTÄNKANDE
BÄDDADE FÖR SUCCÉ
Kvalitetstänkande kan bland mycket annat resultera i
intressantare arbetsuppgifter. Det ena exemplet på det
är jätteprojektet i Danmark. Det utmärkta genomförandet gjorde att de anställda fick ta sig an än mer kvalificerade arbetsuppgifter. Det andra exemplet är i betydligt mindre skala. Medarbetarna inom G-divisionen
på ERA såg stora möjligheter till förbättringar för
framtagning av tillverkningsunderlag för AXT-kablage. Man införde ett PC-baserat system och har både
tjänat tid och pengar och dessutom fått ett mer stimulerande arbete.
Den 16 maj 1989 togs det moderniserade AXE-systemet i drift i Danmark. Ett jätteprojekt där Ericsson
Telecom i Danmark inte fick vara försenade en enda
dag. Hur de lyckades genomföra projektet på ett perfekt sätt och ge företaget en enormt förbättrad image i
anmärk, är verkligen en succéhistoria.

4
(t

Danska projektet
stor utmaning

En stor del av Danmarks abonnenter
gick den 16 maj förra året över från
sex-siffriga telefonnummer, till åttasiffriga. Ericsson i Danmark hade sedan 1981/82 ett leveransavtal på
AXE med De Danske Teleadministrationer. 1988 skrevs ett nytt avtal
som innebar att hela systemet skulle
uppdateras och moderniseras. AXE
1 O-systemet modifierades och en rad
nya servicefunktioner infördes.
Det var en utmaning av stora
mått. Tidigare hade många projekt
varit ordentligt försenade och fel i
systemen hade upptäckts för sent.
Det man fann var ofta så kallade forg rotten functions, det vill säga glöm" a funktioner. Några sådana fick
man absolut inte hitta här.

Funderade
Under ett helt år funderade man över
hur de nya servicefunktionerna,
{ and annat intelligenta nät med databaser, skulle kunna läggas in i
systemet.
I slutet av 1985, hittade ETX och
LMD ett intressant koncept. Nu gällde det bara att genomföra projektet
felfritt.
- Via rapporter från andra projekt
upptäckte vi att 21 procent av felen
berodde på att kravspecifikationerna
inte förståtts, berättar Ib Byder, designchef.
För att undvika det inleddes arbetet med att man anordnade ett kravställningsseminarium, där både tekniker från LMD och representanter
från kunden DTA fanns med. Ett helt
nytt sätt att arbeta på.
- Många har uppfattningen att det
inte är bra att tekniker och kunder
sitter tillsammans så här, säger Ole
Lindskov Hansen, projektledare.
Men vi menade att det var oerhört
viktigt att alla skulle förstå kravspecifikationen.
Som grund för arbetet fanns redan
utarbetade designmanualer. De hade
tagits fram tidigare som ett led i kvalitetstänkandet på LMD.
- Mötena gick till så att vi i förväg
hade gjort förslag på hur systemet
skulle kunna fungera, säger Ole
Lindskov Hansen. På dagarna diskuterade vi med tekniker och kunder
och på nätterna skrev vi om.
- Det var jobbigt, men alla visste

hur vi kommit fram till olika lösningar och alla som sedan skulle arbeta
med systemet hade varit med om diskussionerna.
En av huvudtankarna var att alla
skulle ha förståelse.

Dokumenteringen
För att kunna genomföra projektet
på utsatt tid och med de höga kvalitetskraven gjordes dokumenteringen
kontinuerligt under hela projektet.
På många håll inom Ericsson, och
även tidigare på LMD, görs dokumenteringen om hur systemet fungerar, i efterhand.
- Vi planerade hela projektet per
dokument, berättar Ole. De som
skulle göra konstruktionsjobbet fick
själva tala om hur lång tid de trodde
sig behöva, men ingen del fick ha en
längre löptid än maximalt 150 mantimmar eller fyra veckor.
- Människor fungerar så att om
man själv får ange en tid, försöker
man i högre grad att hålla den.
-Trots att många varit optimistiska och inte tagit till tillräckligt, var
de envisa. Hade de sagt att det skulle
gå, så skulle det gå.
Projektledningen kunde nu upptäcka förseningar på ett mycket tidigare stadium.
- Innan vi startade trodde vi aldrig att vi skulle kunna få konstruktörerna att dela upp arbetet i så små delar, säger Ib Byder, men om man inte
gör det är risken överhängande att
förseningar inte syns förrän det är för
sent.
- Vi var helt enkelt tvingade att
hitta ett arbetssätt som fungerade
från första dagen, säger Ib.

Sporrade
Att ha ett absolut sista datum, den 16
maj, i kombination med det nya arbetssättet sporrade konstruktörerna.
De jobbade hårt för att hålla sina egna tidsplaner. De kände också bättre
hur andra påverkades av deras arbete. Kunden flåsade dem i nacken.
När granskningen av dokumenten
skulle göras, bytte konstruktörerna
helt enkelt områden. Den som dokumenterat en del. granskade en annan.
Exakt den 16 maj körde systemet

Tre nyckelfigurer bakom det danska kvalitetsprojektet.
projektledare och Thomas Haagendal kvaliltetschef.
igång. LMD hade levererat på exakt
datum. Allt fungerade och de
mindre fel som upptäcktes i efterhand var inte forgotten functions.
LMD som har 75 procent av
marknaden i Danmark fick en rejäl
imageförbättring och höjde sin status som leverantör.

Motivation
- Projektet innehöll flera motivationsfaktorer, säger Thomas Haagendahl, kvalitetschef på LMD. Alla ställde upp på ett helt annat sätt än
vid tidigare projekt. Alla blev mer
medvetna om hur den egna verksamheten påverkade andra, både internt och externt.
- Risken var att luften skulle gå
ur dem som arbetat med projektet
när det var avslutat.
- Vi funderade mycket över hur
vi skulle kunna hitta ett lika roligt
och inspirerande arbete, säger Ib.
Tack vare sättet att arbeta, som
bygger på kvalitetstänkande, har
LMD fått ta över arbetet med TCS,
Traffic Control, i AXE-systemet.
Det har gett de anställda än mer motivation.

Ny klang
- Kvalitet har fått en ny klang på
Ericsson i Danmark, säger Thomas.
Linjecheferna är helt införstådda i
hur viktigt det är och de har även insett att det krävs experter på kvalitet, på samma sätt som man använder ekonomisk support.
Med kvalitetskoordinatörer, som
sedan 1988 finns på varje avdelning, slipper samma misstag göras
överallt. Det som uppnåtts i Danmark kan även föras över på andra
dotterbolag så alla kan ta del av det.
Slutligen är Thomas, Ole och Ib
eniga om att det är oerhört viktigt
med positiv respons.
- Om något går bra, hör man inget, men om det går dåligt blir det
bråk. Så ska det inte vara.
Helena Liden

Fr v Ib Byder designchef, Ole Lindskov Hansen
Foto: Lars Aström

Effektivare - rolipare
Genom att införa ett PCbaserat system vid framtagningen av kablage har
ERA G-divisionen tjänat
både tid och pengar och
arbetet har blivit mycket
roligare.
- Det tog tidigare i genomsnitt ett
kvartal att ta fram dokumentationen
om kablaget, berättar Malte Lilliestråle, avdelningschef. Förutom att
det tog lång tid så krävdes många
anställda, och arbetet var tråkigt.
Hela gänget satte sig därför ned
för att diskutera vad som kunde göras. Initiativet kom från avdelningen, men trycket fanns även uppifrån
att kostnaderna var för höga.
Ingenjörerna på avdelningen ville
gärna arbeta med PC. De tyckte att
man borde kunna lägga in skåp i
PC:n, lägga i kablarna på skärmen
och ha en databas med lagrad information.
En konsult, hos Erisoft, kontaktades och inom ett halvår hade han tillsammans med en av avdelningens
egna dataintresserade ingenjörer,
hittat ett systern som fungerade.

Vanligt
Det som används som grund är de
vanliga standardprogrammen; XWindows och dBase.
PC:n är kopplad direkt till en printer, så att man får ut kablagelistor
och etiketter till verkstaden på en
gång.
- Att arbeta så här upplevs som
väldigt positivt, berättar Malte. Arbetet går oerhört mycket snabbare
nu, och det finns många fördelar. Vi
kan lägga upp en typstation på en
vecka, lagra den och sedan ändra
den enkelt. Förut innebar en ändring
ett stort arbete.
- Att konstruera kablaget tog så

Billy Westbom stående
och
Kenntch Karlsson är nöjda med
det nya arbetssättet.
Foto: Bo Binette
lång tid, då arbetet gjordes manuellt,
att vi till och med tvingades tacka nej
till order, säger Malte.
- Det bästa är ändå att killarna får
syssla med det de vill, nämligen telekommunikation, inte tråkigt manuellt tidskrävande arbete.

Lönsamt
På avdelningen försöker man hela tiden utveckla arbetssättet med PC.
Till systemet finns nu även CAD och
ritplanka och det finns planer på att
lägga in hela kunddokumentationen
i databasen.
Utvecklings-, och investeringskostnaderna för projektet var cirka
650 000 kronor. Varje år tjänar enheten 1,2 miljoner på förändringarna
och de anställda har dessutom fått ett
mycket roligare arbete.
Nästa stora område där moderniseringar av motsvarande slag kommer så småningom är mjukvara. Det
är betydligt svårare och berör många
fler anställda. Men Malte Lillieslråle
är övertygad om att det är enda möjligheten att kunna konkurrera.
Helena Liden

Mobiltelefonin öppnar dörrarna för Erii
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Kör knappt tvä år sedan tick
Kricsson en stor order på ett
mobiltelefonsystem i Taiwan.
Det var en viktig beställning
inte håra lör Kricsson Kadjo
Systems som med detta
"slog" amerikanska företag
pa en lISA-domihedad marknad utan även for'flera av
koncernens affärsområden.
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Med mobiltelefonins hjälp har militären och vägrade envist .att
Ericsson fått ett rejält fotfäste i släppa till ett civilt mobiltelefonTaiwan och i somras fick man ock- band. Det skedde först fem år senaså beställning på världens största re, 1987.
landstäckande personsökarsystem.
Sedan den första januari i år sköts
all systemverksamhet från Ericsson Joint venture
Taiwan Ltd (ERT), ett bolag som är För att skapa en position inför den
under bildande. Huvudkontoret anbudstävlan, som oundvikligen
finns i Taipei, landets huvudstad skulle komma och för att överhuoch installations- och servicekon- vudtaget få vara med i det, för USA
tor i Hsinchu, Taiwans "Silicon handels- och utrikespolitisk känsliValley", 8 mil söder om Taipei.
ga Taiwan, inleddes samarbetsdisEgentligen är det inte rätt att sä- kussioner med ett taiwanesiskt föga att Taiwan är en helt ny marknad retag. 1987 bildade Ericsson med
för Ericsson. Redan i slutet av -50- 40 procentig ägarpart tillsammans
talet fick man kontrakt på järnvägs- med elektronikföretaget Teco Elecsignaleringssystem och i början av tric Machinery Co Ltd ett joint ven-80-talet beställning på ett väderra- tureföretag, Terico (TET). Ericsdarsystem för Taipeis internatio- sons tekniska kontor lades ned och
nella flygplats. De förstnämnda Christer Hohenthal blev VD för
kontrakten pågick fram till i fjol, då Terico.
verksamheten såldes till EBS inom
ABB koncernen. Feng-Lee Chou,
som varit ansvarig för denna verk- Snabb utvärdering
samhet från 1976 fram till förra I maj -88 skrevs det första kontrakåret, är nu marknadschef på ERT.
tet för ett mobiltelefonsystem un1982 upprättade Ericsson ett tek- der. Innan hade det skett en reniskt kontor i Taipei med Christer kordsnabb utvärdering av anbud
Hohenthal som chef. Vid den här från Ericsson, Motorola och AT&T.
tiden var det aktuellt för Taiwan att Även Northern Telecom var insatsa på digitala växlar. Trots ett bjudna att lämna anbud men avKommunikationsministern
ihärdigt arbete lyckades Ericsson stod.
inte få uppdraget utan det gick till hade lovat att systemet skulle vara i
de amerikanska företagen ITT, drift första juli -89. Tidsplanen höll
GTE och AT&T. Det publika tele- och 19 juni togs systemet i komfonnätet blev på detta sätt monopo- mersiell drift efter ett krävande inliserat och landet delades upp i tre stallationsprojekt, som leddes av
regioner med en leverantör i varje Lars-Erik Wihlborg.
område och denna situation gäller
Nätet har nu en kapacitet av
fortfarande.
40 000 abonnenter och det pågår en
Samma år hölls de första presen- utbyggnad för att höja kapaciteten
tationerna av mobiltelefonsystem. till 110000 användare i slutet av
Den myndighet, som då "delade ut" året.
- Antalet abonnenter ökar drasradiofrekvenser dominerades av

- Antalet mobiltelefonabonnenter
ökar snabbt, säger Mr Pang-Nao
Wu, Taiwans televerk.
tiskt för varje månad och idag finns
det 25 000 användare. Med den efterfrågeökning som finns kommer
vi troligen att ha över 100000
abonnenter om ett år. Det säger Mr
Pang-Nao Wu, som är vice chefsingenjör på det taiwanesiska televerkets administration för långdistanstrafik och ansvarig för teknisk
design och genomförande av mobiltelefonprojektet.
På en fråga om varför man valde
Ericsson som leverantör, svarar han
att priset var betydelsefullt vid anbudstävlan. Att Ericsson levererat
ett AMPS-system med hög kapacitet på USA-marknaden ser han
också som en viktig referens. Antalet samtal per abonnent och dag i
Taiwan är mycket högt om man gör
en internationell jämförelse. Den
höga trafikkapaciteten hos AXE
som mobiltelefonstation var däför
en viktig punkt vid den tekniska utvärderingen.

Ficktelefoner
Mr Pang-Nao Wu hoppas att utbyggnaden av mobiltelefonnätet
ska ske snabbt.
- 1 sommar blir det tillåtet att använda ficktelefoner och då väntar

vi en stor tillströmning av abonnenter, säger han. Troligen blir utvecklingen liknande den i Hongkong,
där ca 90 procent av alla mobiltelefoner är ficktelefoner.
Televerket i Taiwan har även valt
Ericsson som leverantör av sitt stora nationstäckande personsökarsystem. Sista mars i år ska systemet
vara klart att tas i drift enligt ett
pressuttalande från kommunikationsministern. Redan nu finns det
300 000 abonnenter, som anmält att
de vill vara med från början.

HotLine i Taiwan
Terico, (TET) Ericssons joint venturebolag i Taiwan, ansvarar från
första januari i år för all terminalverksamhet i landet, dvs försäljning och installation av HotLine
mobiltelefoner. VD för bolaget är
Bengt Jordahl, som tidigare byggt
upp liknande HotLine-verksamhet
i bl a Thailand och Malaysia. I slutet av året kommer bolaget att ha ca
70 anställda. I Hsinshu har man utveckling, design och inköp. Här
sker också viss lokal tillverkning
av luren till HotLine-telefonen.

Samarbete
I Hsinshu ligger även Tecom, ett
telekommunikationsbolag i Tecokoncernen, det taiwanesiska bolag
som Ericsson samarbetar med. Tecom tillverkar vissa delar till mobiltelefonsystemets
transmission
samt små kontorsväxlar.
Det är här i fabriken som tillverkningen av HotLine-luren sker.
- Genom vårt joint venture-bolag Terico har vi ett bra samarbete

med Ericsson. Det är ett positivt
"givande och tagande". Ericsson
ger oss teknologiskt kunnande och
vi hjälper er att komma in på den
taiwanesiska marknaden. Det säger
dr C-K Liu, VD för Tecom Co,
Ltd.
Han är optimistisk oci menar att
Ericsson har en intress^B framtid i
landet. När det gäller det publika
telenätet är det underdimensionerat
och i behov av modernisering. Det
leverantörsmonopol av publika telefonstationer som sty^indet idag
håller på att luckras upP?ch dr C-K
Liu tror att marknaden kan vara öppen om två år.
- Och då finns Ericsson redan
här, säger han.

"Silicon Valley"
Tecom och Terico ligger i Science
Based Industrial Park i Hsinohu.
Det är Taiwans "Silicon Valley",

- Ericsson
har en intressant
framtid i
Taiwan, säger dr C-K
Liu, VD för
Tecom Co
Ltd.

där många utländska företag har
kontor. I området finns också två
tekniska högskolor.
Taiwans näringsliv domineras
inte längre av textilindustin utan
elektronikindustrin blir allt bety-

delsefullare och man har behov
av högteknologi.
- De företag som etablerar sig
här i Science Park får fina villkor.
Det har många amerikanska företag dragit nytta av och t ex lagt
utvecklingen på någon av
högskolorna, säger dr C-K Liu.

ERT
- All Ericsson-verksamhet i
Taiwan, utom terminalverksam"leten är samlad här i ERT, Ericsson Taiwan Ltd. Våra viktigaste
uppgifter idag är mobiltelefoni
och personsökning men verksamheten kommer troligen att
breddas. Det berättar ArnFinn
Roste, VD för ERT. Bolaget,
som tillhör affärsområde Radiokommunikation, startades första
januari i år och har 80 anställda.
Det är ett joint venture-bolag, där
Ericsson har 60 och Teco 40 procent.
Carl Sköld, som tidigare arbetat med ekonomisk planering och
kontroll på LME är controller
och administrativt sammanhållande för Ericssons bolag i
Taiwan.

Första MD110
Strax före jul installerades en
MD110 på Nyfocoms kontor i
Taipei. Det är den första i Taiwan
och fungerar som en viktig referensanläggning. Den kommer
snart att följas av ytterligare en
MD110 till ERTs nya kontor i
Taipei.
Även för försvarskommunikation kan Taiwan bli en ny mark-

'
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nad. Som exempel på produkter
nämner Arnfinn växeln AXT och
taktiska radiokommunikationsnät.
Nu i januari hölls ett stort
ETX-seminarium i Taipei. Temat
var Intelligenta nätverk och mottagandet var mycket positivt. I
mars håller ETX sin Asienkonferens med ett 60-tal deltagare på
Taiwan.
- Jag är glad att ETX på detta
sätt visar sitt stöd för det nystartade ERT och sitt stora intresse
för framtidsmarknaden Taiwan,
slutar Arnfinn.
•

•

aiwan - Formosa - "Den sköna ön"

Taiwan ligger långt från Sverige.
Hur långt det egentligen är börjar
jag förstå efter mer än 14 timmars
flygning. Efter mellanlandning
bland skyskraporna i Hongkong
(flygplatsen ligger nästan mitt i
stan) kommer jag så till Taipei,
Taiwans huvudstad med 5,5 miljoner invånare. Området runt Taipei lär vara det folktätaste i världen. Taiwan har ca 20 miljoner invånare på en yta som är ungefär
en tredjedel av Sverige.
Det officiella namnet är
Chung-hua Min-kuo, the Republic of China (ROC). Taiwan består av huvudön Taiwan samt 77
små öar. Formosasundet (på det
smalaste stället bara 130 km) skiljer Taiwan från folkrepubliken
Kina. Formosa är portugisiska
och det var en portugisisk armada
som på 1500-talet gjorde ön känd
i Europa som Ihla Formosa, "den
sköna ön".
På 1600-talet inkorporerades
Taiwan med Kina och på 1880-talet blev det en provins i Kina.
1894 tvingades Kina avträda
Taiwan till Japan. Året efter gjorde taiwaneserna uppror och utropade republik på ön, den första i
Asien. 1945 återlämnade det besegrade Japan Taiwan till Kina.
1949 flydde Chiang Kai-Shek undan Maos kommunister. Till
Taiwan tog han med sig sin regering, armén och en miljon flyktingar och från ön gjorde han anspråk på att företräda hela Kina.
I december förra året hölls det
första valet på Taiwan där oppositionspartier var tillåtna.
1971 röstades Folkrepubliken
Kina in i FN och Taiwan förlorade då sin representation där. Samtidigt bröt också de flesta länder
sina diplomatiska förbindelser
med Taiwan. USA har gett landet
betydande militär och ekonomisk
hjälp. Idag har Taiwan en av världens snabbast växande ekonomier.

Vackert och fult
När man kommer till Taipei har
man svårt att förstå namnet Formosa - den sköna ön. Taipei är ingen vacker stad, där den ligger
som i en gryta nedanför bergen.
Trafiken är minst sagt tät och de
tusen och åter tusen motorcyklar
och scootrar som kör överallt (och

parkerar på trottoarerna) gör varken luften eller trafikmiljön bättre.
Kommer man bara en bit utanför Taipeis centrum förstår man
namnet Formosa bättre. Här är
det berg och skogar och luften är
betydligt renare. Bergen sträcker
sig från norr till söder längs östra
delen av ön. Den högsta bergstoppen når ända upp till 4000 in
öh.
Taiwan har ett subtropiskt klimat som på den södra delen av
ön övergår i tropiskt. För svenska
ögon är klimatet vad gäller växtligheten mycket exotiskt. I gatustånden finns mängder av
grönsaker och frukter som jag
betvivlar att det finns svenska
namn på. Längs vägkanten ser
man julstjärnor, inte av den storleken som vi här hemma har på
julbordet i en kruka utan så stora
som svenska syrenträd.
Befolkningen består till 85
procent av taiwaneser dvs kine-

ser som immigrerade till ön mellan 1300- och 1600-talet. Resten
är kineser som kom till Taiwan
1949 då Chiang Kai-Shek lämnade fastlandet.
Det officiella språket är mandarinkinesiska
ursprungligen
från det kejserliga Beijing. Det
skiljer sig från den lokala taiwanesiskan, som kommer från Fukienprovinsen i södra Kina.
Skriftspråket är detsamma men
uttalen helt olika. Det torde vara
förklaringen till varför de flesta
kinesiska TV-program i Taiwan
också är textade på kinesiska.
Engelska är det första utländska språk som undervisas i skolorna. De engelska kunskaperna
hos allmänheten är ganska begränsade. Som utlänning är det
bra att ha hotellets adress skrivet
med kinesiska tecken. Taxichaufförerna förstår sällan engelska och bara de allra största gatorna i Taipei har skyltar på engelska.

Bolag för konsulttjänster
Nyfocom är namnet på ett nytt
bolag som började sin verksamhet i januari i år i Taiwan. Företaget, som ska arbeta med konsulttjänster inom mobil kommunikation för det taiwanesiska televerkets räkning, ägs till lika
delar av Ericsson, det taiwanesiska mjukvaruföretaget Infocomm och Nynex. Det sistnämnda är ett regionalt televerk
i nordöstra USA, och omfattar
bl a New England och New
York. Nynex driver även ett mobiltelefonsystem i New York
från vilket man hoppas kunna
rekrytera konsulter till Nyfocom. Taiwaneserna ser nämligen

med viss rätt, Taipei som ett asiatiskt New York och anser därför erfarenheter från New York
speciellt värdefulla.

Mr E A Sekulow, VD för Nynex
International Company, USA.

En viktig uppgift för Nyfocom är att söka nya basstationsbyggnader för mobiltelefon- och personsökarsystemen.
Vidare tar man fram datorbaserade rapporteringssystem, som
ger televerkscheferna möjlighet
att varje vecka bedöma tillgänglighet och kapacitet i systemen.
Arbetet omfattar konsulttjänster,
som Ericsson normalt inte kan ta
betalt för.
- Vi har mycket bra relationer
med Ericsson och det är roligt
att vi nu kan arbeta ihop på det
här sättet, säger Mr E A Sekulow, som är VD för Nynex International Company, USA. Vi har

redan denna typ av verksamhet
i Storbritannien och Gibraltar
och vår erfarenhet är bra. Jag
är övertygad om att Nynex och
Ericsson genom Nyfocom
kommer att hitta många sätt att
samverka.
En stor uppgift för det nya
bolaget är att lägga in uppgifter på abonnenter till det blivande personsökarsystemet.
Det ska vara klart att ta i drift
sista mars i år och redan finns
det 300000 förhandsabonnenter, som ska läggas in i systemet med alla uppgifter på kinesiska.
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Ericsson Radar:

De är Ericssons
skattkammare

Koncentrerar i Kista
med ökad samverkan
Strax före jul kom beskedet om att Ericsson och
Nobel Industrier bildat
ett nytt bolag för ledningssystem,
Bofors
Electronics AB, BEAB.
Till detta bolag överfördes en av Ericsson Radar
Electronics divisioner divisionen för ledningssystem
(H-divisionen).
Men det innebär inte att
ERE lämnar Kista, tvärtom. Kvar i Kista finns
fortfarande, i högönsklig
välmåga, divisionen för
flygelektronik, L-divisionen, som fortsätter sin
verksamhet i samma utsträckning som tidigare,
om än i något mer koncentrerad form.

dan 60 procent går till BEAB. EREs
andel är dimensionerad för att klara
L-divisionens behov och funktionerna organiseras också inom divisionen. Syftet är att den nya L-divisionen, så långt det är möjligt, ska kunna verka självständigt i Kista, samtidigt som en breddad samverkan med
Mölndal kommer att behövas, säger
L-divisionens chef Björn Erman.
Flera olika arbetsgrupper arbetar
nu för att utforma den nya organisationen under ledning av Björn Erman. Det arbetet ska vara klart under
det första kvartalet 1990.
- När vi ser över organisationen
ska vi ta tillvara alla möjligheter att
förbättra vårt arbetssätt, säger Björn
och fortsätter:
- En förändring vi eftersträvar är
att skapa större möjligheter till samordning och samverkan mellan de
olika enheterna. Detta kommer för
många att innebära en möjlighet att
bredda sin kompetens, något som
bör ses som ett tillfälle till utveckling.

- I november 1989 förde vi över den
L-inriktade produktionen i den tidigare fristående produktverkstaden i
Kista till materielhanieringsblocket
inom divisionen. Enligt överenskommelsen med Nobel Industrier
delas nu inköps-, materiel, personal
och andra administrativa funktioner
sä att 40 procent blir kvar i ERE, me-

L-divisionens verksamhet präglas
av ett kvalificerat tekniskt utvecklingsarbete för produkter som sedan
tillverkas i måttliga serier under en
ganska lång produktionstid.
Denna tid bestäms främst av den
takt i vilken flygplanen produceras
för det svenska flygvapnet, som är
divisionens huvudkund.

Måttliga serier

Björn Erman
- En väg för att skapa god kvalitet
i processen är ett nära samarbete
mellan konstruktion och produktion.
Den tätare organisation divisionen
nu får, vill vi utnyttja på det sättet
och försöka dra fördel av den skala
just vår produktion har.
- Divisionens placering i Stockholmsområdet med närheten till
FMV och andra myndigheter, ser vi
som en fördel som skall utnyttjas för
hela företagets räkning, betonar
Björn Erman.
- Sedan i höstas, har vi från avdelningen för flygburen presentation,
L/D, levererat bildgeneratorn till
presentationsutrustningen för forskningssimulatorn FOSIM på Kungliga Tekniska Högskolan, i Stockholm. Utrustningen omfattar ett trekantigt omvärldsbildsystem med
130 graders synfält.

Pengar, pengar pengar!
Miljarder kronor passerar genom 19 personers
händer på supportenheten Treasury Services.
Härifrån ges service till
alla delar av koncernen
och allt görs för att pengarna ska förvaltas så effektivt som möjligt. Här
jobbar man i en snårskog
av valutor, avtal, garantier, räntor och konstiga
termer.

Motmedelsavdelningens,
L/M,
övningsstörsändare ERUAMMER
A100 är något av en resande sven. I
somras var den i USA för omfattande prov. I månadsskiftet november-december 1989 tillbringade den
en vecka i Norge för demonstrationer. Den 15 januari var det dags att
flyga med ett av flygvapnets Lansenplan till Schweiz, där den provas
av den schweiziska armén (deras
flygvapen utgörs av en femte armékår). Avdelningen lyckades också under december ta hem beställningen på serieproduktionen av
igenkänningssystemet
(IK-systemet) PI-917 till arméns nya luftvärnssystem RBS 90 - en snygg
komplettering till tidigare order som
ERE fått inom systemet. (Divisionen för ytsystem, Y-divisionen, står
för central- och lokalspaningsradarsystemen samt IR-utrustning till
RBS 90.)
- Produktionsavdelningen, L/P,
har efter en del bekymmer, kommit
igång med produktionen av IKsystemet PI-875 för marinens och
flygvapnets lågspaningsradar PS
870. Den produktionen löper väl och
kommer att pågå under hela 1990.
- Vi på L-divisionen ser nu fram
mot 1990, som blir ett spännande år
för försvarsindustrin. Vi räknar med
att vår nya trimmade organisationen
ger oss ett bra utgångsläge, säger
Björn Erman med tillförsikt.

- Men i denna snårskog går det att
hitta möjligheter att tjäna stora
pengar åt Ericsson, säger Johan Fant
chef för Treasury Services.
Treasury Services är en av de enheter som bildades första april 1989,
men förberedelserna var redan då ett
år gamla. Övergången kom inte som
någon chock.
Samma arbete bedrevs tidigare inom finansstaben, och det var ett naturligt steg att bli affärsdrivande och
fristående.
- Dels vinner vi på stordrift. Dels
blir riskerna små när man sammanför kunnig personal till ett ställe, bedömer riskerna där och får överblick
över hela verksamheten, säger Johan.
Men vad gör Treasury Services
då? Hanterar valuta och kapital låter
lite vagt.

Internbank

Eric Österberg
Huvudkunden for Ericsson Radars L-division i Kista är der svenska flygvapnet. De produkter som kunden beställer produceras sedan under en ganska
lång produktionstid.

Siktet inställt på kompetens
Kompetens är en livsnödvändighet för företag som
arbetar med spjutspetsteknik. Ericsson Radar
Electronics, ERE, är ett
av de företag inom Ericsson som arbetar målmedvetet med att säkra sin
kompetensförsörjning,
det vill säga se till att de
kunskaper och färdigheter som företaget behöver
finns. Arbetet har pågått
under lång tid, bland annat med inriktning pä
cheferna inom företaget.
Just cheferna är nämligen hårt utsatta i ett kunskapsintensivt
företag,
samtidigt som den traditionella chefsrollen förändrats under de senaste
åren.
1 samband med mässan "Kunskap
och Fritid" som arrangeras på
Svenska Mässan i Göteborg 6-9
mars 1990 arrangerar ERE en seminarieserie som i första hand vänder
sig till chefer, personalmän, utbildningsansvariga och informationsan-

svariga, både inom Ericsson och
utanför.

Två auktoriteter
Seminarieserien heter "Förändring
genom kompetens" och ERE har två
auktoriteter i managementfrågor på
listan över talare - Chris Parker från
IMD. International Institute for Management Development i Lausanne
och Edward de Bono, "skaparen" av
det laterala tänkandet.
- Chefens roll har förändrats. Tidigare var rollen som chef en "bisyssla" medan teknikerrollen var huvudrollen, säger Karin Rappman,
som tillsammans med Catharina
Johansson arbetar med seminarieserien. Idag krävs det mer än så, det
krävs ledarkompetens. Många känner sig smickrade, men osäkra när de
utses till chefer. Därför är chefsutbildning ett viktigt stöd när svårigheterna kommer i den nya rollen.
- Chefer måste kunna leda och
lotsa medarbetarna vidare i arbetet.
Många arbetsuppgifter är så komplicerade att det tar i snitt två år innan
en nyanställd är upplärd, därför är
det oerhört viktigt att vi får behålla
honom eller henne efter den perioden. Det är bland annat här som chefen har en viktig roll - chefen måste
kunna lotsa medarbetaren förbi brytpunkten som är sluta eller stanna
kvar.
Men, nya roller innebär förändringar och förändringar upplevs ofta

som hot. Det viktiga är, enligt Chris
Parker, att man istället ser förändringen som en möjlighet att
utvecklas vidare - något som gäller
såväl organisationer som individer.
- Förändringar är inget som man
bara "måste ta sig igenom". Förändringar ska man använda sig av, säger
han.
Vid ERE finns kunskap och erfarenhet på området, en kunskap som
man nu delar med sig av vid mässan
och under seminarieserien.
Seminarieserien inleds av Bo Ekman, styrelseordförande i SIFO och
tidigare vice VD i Volvo, där han hade stort inflytande över det förändringsarbete som ägde rum inom koncernen under 1980-talet. Titeln på
hans föredrag blir "En föränderlig
värld - Sverige i ett internationellt
perspektiv. Framtidsfrågor och möjliga utvecklingsvägar ur svenskt, europeiskt och globalt perspektiv presenteras."
Ericsson Radar Electronics vice
VD Bengt Halse tar därefter över
tillsammans med Lennart Rydén och
Anders Berglie från Human Resources Development. De ska ge en bild
av chefsutvecklingens roll i företagets förändringsarbete.

Förändringar =resurs
Dag två ägnas åt professor Chris
Parker från den välrenommerade
managementskolan IMD i Lausanne. Han ska tala om hur förändringar

kan vara en resurs i organisationen
och hur de kan utveckla människa
och företag: "How to manage
change in organizations - from theory to actions and results".
Chris Parker arbetar idag med
bland annat Ericsson Radar Electronics individuella chefsutbildning.
Tredje och fjärde dagen är det
dags för doktor Edward de Bono
med "Lateral thinking - a tool for
creating and managing change".
de Bono vill få oss att lämna de
vanliga tröga tankespåren och tänka
i "tvärbanor", hitta nya stickspår och
idéer som kan korsbefrukta verksamheten, inte bara tänka "rakt
fram" på det för oss människor så
vanliga konservativa sättet.
I februari 1989 höll Edward de
Bono ett liknande seminarium vid
ERE i Mölndal.
-Tanken med vår seminarieserie
är att ge en helhetsbild av förändringsarbete, framförallt inom managementsektorn.
Föreläsningarna
kommer inte att bli av den traditionella sorten, utan mer aktiva. Deltagarna kommer konkret att få prova
på de olika momenten i till exempel
de Bonos teknik.
Vill du veta mer om seminarieserien är du välkommen att höra av dig
till Catharina Johansson på telefon
031-67 36 08 eller till Karin Rappmann. telefon 031-67 24 58.
Eric Österberg

i Chris Parker

Edward de Bono

- Moderna storföretag behöver ledare som trivs med mångfald, är trygga
i valsituationer och som känner sig
obesvärade av kulturella skillnader.
(
- De behöver människor som bygger lag och som är visionärer, människor med vida perspektiv, insikter
och erfarenheter. Innovatörer behövs
bättre än administratörer och framför
allt behöver de högre chefer som kan
acceptera, styra och ange riktningen
för förändring.
Orden är professor Chris Parkers,
verksam vid IMD. Institutet for Management Development i Lausanne,
Schweiz. Han är mannen som ska
kunna lära ut dessa färdigheter.
Chris Parker är, trots sin relativt låga
ålder - 40 år - konsult åt flera olika
storföretag i Europa, inklusive Skandinavien och i Australien. Han har
stor erfarenhet av svenska industriföretag och är väl insatt i svenska
förhållanden och har arbetat med
Ericsson och ERE i flera år

Edward de Bono

Chris Parkt

Det har skrivits spaltkilometer i
dags- och fackpress om Edward de
Bono, mannen som skapat begreppet
"Laterall tänkande".dc Bono, menar
att tanken ska kunna göra språng och
skapa oväntade vinklar och lösningar. Därför hävdar de Bono att varje
barn borde få undervisning i basfärdigheten "Tänk" och faktum är att
redan idag studerar 15 miljoner skolbarn i USA. Brasilien och Kanada
efter hans recept.

Edward de Bono är 60 år, utbildad
vid Harvard, Cambridge och Oxford.
Han har doktorerat i medicin och datateknik och är bland annat hedersdoktor i psykologi och fysiologi i
Oxford.
de Bonos favoritexempel på kreativ intelligens är detta:
- En liten pojke betraktas som lätt
korkad av sina kamrater. De låter honom välja mellan en stor brun femcentare och en liten blank tiocentare. Han väljer gång på gång den
stora slanten. En man ser detta och reagerar - han talar
om för pojken att den Ii
la slanten är mer värd
Pojken svarar: jag vet
men valde jag den
skulle jag inte få behålla den. Nu får jag
massor av fem
centare i stället
Det är k re
ativ intelligens i Ed
ward de
Bonos
tappning,
i

Treasury Services består av flera delar. Först och främst fungerar enheten som internbank för de olika affärsområdena och dotterbolagen.
- Vi tillhandahåller all sorts service i vår bank. Vi lånar in och ut
pengar från och till bolagen och
även externt. Vi placerar pengar,
men inte i aktier. Ericsson har en
klar lågriskprofil. Det gäller inte att
tjäna mycket pengar till varje pris
utan att förvalta överskottspengarna
på ett vettigt sätt.
Ericsson Treasury Services
vices
hanterar cirka 6,5 miljarder
rder ^
^
kronor åt Ericssonkoncernen.Atlkunna tjäna
procent genom

6,5 miljarder
passerar
Treasury
Services
varje år
att använda pengarna på annat sätt
än att ha dem på bank låter fjuttigt.
Men 1 procent av 6.5 miljarder är 65
miljoner kronor.
Lågriskprofilen märks också i utlåningen. De som får låna är staten,
banker eller stora företag. Inga riskfyllda företag här inte.

Valutarisker
Treasury Services hanterar även valutarisker. Ericsson säljer i varje
kund-lands valuta. Eftersom kurserna går upp och ned, och betalningen
för leveranser och order kan dröja,
finns det ibland risk för stora
förluster.
Det som används kallas terminskontrakt och är ett slags avtal som
kurssäkrar betalningarna.
Att Ericsson köper och säljer
mycket i andra valutor än kronor
märks till exempel på att vi är störst
i Sverige på pesetas. Men dollarn är
naturligt nog den vanligaste valutan
att göra affärer i.

Nettingsystem
Ett annat sätt att tjäna pengar på är
med det så kallade nettingssystemet
som infördes 1983.
Att betala genom bank tar tid och
kostar pengar i form av utebliven
ränta och transaktionskostnader.
Inom koncernen sker numera alla
betalningar samma dag, omkring
den 25 i varje månad. Cirka tio dagar före meddelar alla bolag till en
Mycket pengar ska förvaltas av Treasury
USUI Services. Det gäller för Johan
Fant (mitten), chefför enheten, ViFat
,dar Mohammar, till väster och
Nils Heimhiirger att alltid hålla
sig ajour med vad som händer
på kapitalmarknaden.

centraldator hur mycket de ska betala och hur mycket de ska få in i form
av betalningar från olika länder. Datorn räknar ut nettot som sedan betalas av respektive bolag som en nettobetalning i banksystemet per bolag. Bankavgifter försvinner och
koncernen tjänar ränta.
Nettingsystemet sparar ungefär 6
miljoner kronor åt Ericsson varje år.
En annan verksamhet inom Treasury
är service och upphandling av olika
slags garantier, främst kontraktsgarantier.
Kontraktsgarantier får man via
bank och är en viktig del i många av
Ericssons
försäljningskontrakt.
Kunderna garanteras att Ericsson
uppfyller sina åtaganden.

Leta småsummor
Treasury Services tredje stora område är Cash Management, eller kapitalrationalisering. Där rör det sig inte om de stora pengarna utan om att
effektivisera dagliga rutiner med anknytning till penningflödet i bolagen, leta småsummor som tillsammans blir stora.
- Vi tillhandahåller konsulter som
gör en analys av bolaget och kommer med förslag, säger Johan.
För tillfället är det en stor kundfordringskampanj pä gång inom
Ericsson. Koncernen ska minska sina kundfordringar till 20 procent av
försäljningen på 2 år.
- Lyckas det får Ericsson 3 miljarder kronor mindre i bundet kapital. Med 10 procents ränta ger det
stora pengar. I samband med denna
kampanj hjälper vi bolagen med
analyser och utbildning.

Framtiden
Även i framtiden finns det möjligheter att tjäna pengar inom det här området. Trots att finansiella läckor hela
liden täpps till, så uppstår alllid nya.
Under de senaste åren och även
inför framtiden märks en tendens till
att bankerna används annorlunda.
Tack vare förelagens internbanker
får bankerna nöja sig med färre affärer men mer rådgivning, service och
systemstöd.
Helena Liden
Foto: Bo Binette

ricsson kommer att, som ett
av de första företagen, starta ett internationellt direkt försäkringsbolag, Electra Insurance Ltd, ELI. Placeringen blir på
Irland, där Ericsson sedan tidigare har försäljningsbolag, utvecklingsbolag och finansbolag.
Fördelarna med ett eget direkt försäkringsbolag är många.
Främst finns ekonomiska vinster
att hämta. Dessutom kan man
skräddarsy försäkringar som
ska passa just Ericsson och våra risker.
Det egna direkta försäkringsbolaget kommer att återförsäkra
sig och inte att ta stora risker.
Idag anlitas olika försäkringsbolag i olika länder, vilket gör att
det är svårt att samordna bland
annat betalningsströmmar. Det
gör att vi förlorar ränta.
Att även det nya försäkringsbolaget placeras på Irland beror
bland annat på att landet hör till
EG. Medan andra stora företag
etablerat finansbolag i Belgien
eller Schweiz har Ericsson redan en upparbetad verksamhet
på Irland.

E

Töcksfors
säljs
Ericsson och Forsheda har träffat
en överenskommelse om försäljning av Töcksfors Verkstads AB,
TVAB, till Forsheda. TVAB är
Skandinaviens ledande tillverkare
av fordonskablage och är världsledande inom bilsätesvärmare.
TVAB med anställda i Töcksfors, Säffle och Koppom har totalt
1250 anställda.

Dubbelroll
slut och Telenämnd bildad
Vid årsskiftet fick Sverige en ny liten myndighet som heter Statens
Telenämnd. STN. Nämnden övertar i praktiken den funktion som
Televerkets Godkännandekontor
har haft i ett par år. Därmed upphör
Televerket att samtidigt vara både
leverantör och godkännare av vad
som får anslutas till telenätet. Den
dubbelrollen hade blivit alltmer
ohållbar i takt med att ensamrätten,
monopolet, för olika utrustningar
försvann under senare delen av 80talet. Praktiskt har de två rollerna
hållits isär. men nu ska inte längre
leverantörer ens kunna misstänka
att Televerket har dragit nytta av
situationen.
STN svarar för vilka krav som
ställs på de utrustningar som ska
anslutas till det allmänna telenätet.
Det kan gälla allt från telefoner, telefonsvarare och telefax till stora
telefonväxlar. Nämnden är också
den myndighet som registrerar alla
de teleprodukter som uppfyller
kraven.
Själva testningen av nya produkter sköts dock inte av STN.
Den sker hos ett antal godkända
provningslaboratorier, i Sverige
och i utlandet t ex Televerkets Teletest och Statens Provningsanstalt
i Borås.
Bildandet av Statens Telenämnd
är ytterligare ett steg mot en allt
friare svensk telemarknad.

Dokumenterad
kvalitet
På Ericsson Radar Electronics AB i
Mölndal har man fått ytterligare ett
dokument att referera till i kontakterna med utländska myndigheter
och kunder - något med mycket
hög status.
"Försvarets Materielverk, Kvalitetsavdelningen. har vid kvalitetsrevision bedömt att vid Ericsson
Radar Electronics AB, divisioner
för ytsystem, dokumenterat och
tillämpat kvalitetssystem, på ett för
FMV godtagbart sätt, överensstämmer med kraven enligt AQAP
1 och AQAP 13."
AQAP 1 och 13 är en arbetsmetod som underlättar kommunikationen mellan köpare och säljare. I
botten finns ett regelsystem med en
massa instruktioner. Verksamheten
organiseras så att de följer regelsystemet.
- Det är först när kunden känner
sig övertygad om att vi har system,
regler och procedurer dokumenterade och tillämpar detta enligt en
viss mall i en effektiv organisation,
som han kan ge oss ett certifikat på
att han är nöjd med vårt sätt att jobba. Vi har levt upp till kravet och vi
är självklart mycket stolta, förklarar Conny Allard på ERE i Mölndal.
(Sensorn)

Toppmodernt
till Näcken
Kompgrupper på tvärs
Ericssons olika affärsområden lägger ut stora summor varje år för att
säkerställa att de komponenter som
ingår i koncernens olika produkter
uppfyller alla de krav som våra
kunder ställer. Detta arbete utföres
av affärsområdenas komponentingenjörer. På initiativ av koncernens tekniske direktör Gösta Lindberg har en samordningskommitté
(E-STAKO) bildats. Denna består
av representanter för Ericssons affärsområden och har till uppgift att
samordna de olika affärsområdenas
komponentverksamheter samt utarbeta gemensamma regler och riktlinjer för komponentstandardisering.

E-STAKO kommittén
har följande fasta ledamöter
Affärsområde
BB
BD
BK
BR
BX

Tjänsteställe

Namn

EBC/KX/REC
EBEA7TEC
EKA/KA"KC
ERA/IATK
ETXAT/GM

Ulrich Herzig
Kurt Rynäs
Hans Köpniwsky
Fred Bcjerskog
Leif Persson
(ordf.)

För att uppnå ett starkare operativt
samarbete har E-STAKO-kommittén beslutat att bilda ett antal
tvär-grupper där komponentingenjörer från våra olika affärsområden
vilka t ex arbetar med kondensatorer skall träffas regelbundet för att
informera och hjälpa varandra.
Tvärgrupperna som kallas KOMPSAM (KOMPONENTSAMVERKAN INOM ERICSSON) kommer
främst att arbeta med följande
Information och kunskapsöverföring
Marknadsinformation
Nya komponenter
Gemensam standardisering
Utnyttjande av varandras kvalificeringsresultat
Initiera och fördela kvalificeringsarbete
Förestå konstruktionsägarskap
för gemensamma artiklar.
Hans Köpniwsky
(KOMPoKRAFT)

Mobil månad

Klart med NET

Ericsson har fått ett Letter of Intent
från det finska televerket, Tele att
bli leverantör av det nya digitala
mobiltelefonsystemet GSM, som
skall tas i drift under 1991. Den senaste månaden har liknande beslut
tagits av Televerket i Sverige och
de danska Teleadministrationerna.
Ericsson har tidigare avtal om leverans till Storbritannien, Frankrike, Schweiz, Spanien och Italien
av GSM-system.

Under hösten har förhandlingar
förts mellan Ericsson Business
Communications och USA-baserade N.E.T. om samverkan. Lagom
till jul kunde parterna enas och resultatet blev att Ericsson får rätten
att sälja och marknadsföra N.E.T.\s
kommunikationsprodukter, s k IDNX (Integrated Digital Network
Exchange), över hela världen.
Produkterna kommer att marknadsföras tillsammans med Ericssons företagsväxel MD110 och
X.25 datanätet ERIPAX. - Genom
avtalet kommer vi att bli en av de
ledande leverantörerna i världen
som kan erbjuda sina kunder kompletta lösningar för företagskommunikation, säger en nöjd Rolf
Ericsson på EBC som fått affären i
hamn.
(Vår Business)

"Skyltfönster"
i Tyskland
CeBIT, som arrangeras 21-28
mars, är den största årliga utställningen för informations-, telekommunikations och kontorsteknik i
Europa. Den äger rum i mars varje
år i Hannover, Västtyskland. Förra
året besöktes utställningen av över
510000 personer. Merparten av
dessa var tyskar, men ändå uppgick det internationella besökarantalet till över 100000 personer.
Ericsson har genom Ericsson
Business Communications och tidigare EIS deltagit i CeBIT sedan
åtskilliga år. Men 1990 är det år då
hela Ericsson deltar med full styrka på CeBIT, och visar allt från en
fungerande AXE-station till det senaste inom
pagingutrustning.
Ericssonmontern är över 700 ra2
stor, och är byggd i två våningar.
Den är mycket välbelägen i en av
de hallar som inrymmer telekommunikationsföretag.

Överlåtelse på
Irland
Ericsson har överlåtit sitt 100-procentiga ägarskap i det irländska
elektronikföretaget Erictron Ltd,
EMI, till ledningen och de anställda. Verkställande direktören i det
nya bolaget blir John Whyte som
idag är VD i såväl Erictron som i
LM Ericsson Ltd, LMI. Erictron
har 240 anställda, ligger i Athlone i
centrala Irland och tillverkar AXE
samt har legotillverkning av
elektronik för flera större företag.
Ericsson kommer att fortsätta
att tillverka AXE vid Erictron i viss
utsträckning under de närmaste tre
åren.

Ericsson Radar Electronics i Kista
har fått en order värd 65 miljoner
kronor för att utrusta de svenska
ubåtarna av Näckenklassen med ett
nytt toppmodernt ledningssystem.
Det är ett system av samma typ
som det Ericsson utvecklat för de
senaste svenska ubåtarna av
Västergötlandsklassen, levererade
1987-988.
I ledningssystemet ingår bl a en
ny kraftfull dator för realtidstillämpningar och operatörsplatser med nya högupplösande indikatorer, som Ericsson utvecklat
särskilt för ubåtsanvändning. Order inkluderar också landbaserad
reservutrutning som kan utnyttjas
för bl a utbildning av operatörer.
Med dennna order har Ericsson
levererat ledningssystem till samtliga svenska ubåtar som f n är i
tjänst.
(Sensorn)

Snabba växlar
för snabba
bilder
Det amerikanska företaget Polaroid kommer att satsa på Ericssons
telesystem för sitt interna, världsomspännande företagsnät. De bägge företagen har nyligen ingått ett
ramavtal om villkoren för installationen av Ericssons telekommunikationsutrustning.
Avtalet omfattar Polaroids verksamhet i 25 länder inklusive USA.
Ericsson ska bl a tillhandahålla den
digitala företagsväxeln MD110
samt annan utrustning, konsultation och service för ett effektivt internt telekommunikationssystem
inom Polaroid.
- För Ericsson är det här ett viktigt avtal. Vi är glada över att samarbeta med Polaroid. Allt fler
storföretag med verksamhet i många länder kommer att bygga upp sina egna kommunikationssystem,
understryker Rolf Eriksson, Ericsson Business Communications. Vi
har stora konkurrensfördelar i och
med att Ericsson finns i de flesta
länder och genom att vi har ett
mycket starkt produktprogram för
interna företagsnät, fortsätter Eriksson.
- För Polaroid är det här det
första fleråriga och internationella
avtalet om vårt telesystem. Del understryker vårt förtroende för
Ericsson. När Polaroid expanderar
internationellt ökar betydelsen av
vårt telekommunikationssystem.
Det bidrar också till att Polaroid
ska kunna fortsätta att hålla en hög
servicenivå mot kunderna, kommenterar Gerald Pineault, inköpschef på Polariod.
Polaroid är en fotokoncern med
13 500 medarbetare i 25 länder och
en årsomsättning på ca 14 miljarder kronor. Företaget är mest känt
för sin teknik med direktframkallade bilder.

Två från Ericsson nya ledamöter i IVA
Ingenjörs vetenskapsakademien,
IVA, har nyligen valt in tio nya ledamöter. Två av dessa är anställda
vid Ericsson. De är: Gunnar Edwall, chef för gruppen för Passiva
komponenter vid Teknologisektionen hos avdelningen för Fiberoptik
och systemledningar hos Ericsson
Telecom, Stockholm.

Så här beskriver IVA de
båda:
Professor Gunnar Edwall

Gunnar Edwall avlade civilingenjörsexamen i teknisk fysik vid
Kungl Tekniska Högskolan år
1969. Han studerade vidare och
blev 1976 teknisk doctor vid samma högskola inom ämnesområdet
tillämpad fysik. Därefter var han
verksam vid KTH fram till 1981 då
han började på LM Ericsson. Sedan 1983 är Gunnar Edwall chef
för gruppen för Passiva optokomponenter vid Teknologisektionen
hos avdelningen för Fiberoptik och
systemledningar.
Gunnar Edwall har genom sin
verksamhet vid KTH och Ericsson
Telecom förvärvat omfattande erfarenhet av såväl akademisk som
industriell forskning. Inom Ericsson är han en av totalt fyra personer inom hela koncernen som nått
nivån Senior Expert.
Tekn Dr Jan Uddenfeldt

Jan Uddenfeldt avlade civilingenjörsexamen vid Kungl Tekniska
Högskolan 1973 och disputerade i
teletransmissionsteori 1978. Efter
disputationen engagerades Jan Uddenfeldt av Ericsson Radio
Systems AB, först som utvecklingsingenjör, sedan som teknikområdesansvarig för radiosystem och
som avdelningschef för grundutveckling i radio.
Parallellt med arbetet på Ericsson Radio, där Jan Uddenfeld i dag
är teknisk chef, har han i många år
varit adjungerad professor vid
Institutionen för teletransmissionsteori vid Kungl Tekniska
Högskolan. I båda dessa egenskaper har Jan Uddenfeldt väsentligt
bidragit till den tekniska utvecklingen av kommande digital mobilradio och utvecklingen av en standard för det PAN-europeiska mobila kommunikationssystemet.
Utvecklingsarbetet vid ERA har
nu inriktats mer mot den amerikanska marknaden och på att utveckla ett generellt telefonsystem
med en bärbar personlig telefon.
De kommersiella utmaningarna
har kunnat mötas och utvecklas
tack vare Jan Uddenfeldts engagemang, breda kunskaper och ständiga förankring i akademisk forskningstradition.
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UTSIKTEN

Titt på 80-talet och 1990
80-talet fantastiskt
Under åttiotalet har den svenska
börsen upplevt en fantastisk utveckling. Mellan januari 1980 och den 20
december 1989 ökade generalindex
vid Stockholms fondbörs med l I6l
procent. Många nya miljonärer har
skapats på börsen under åttiotalet.
Men det har också givits flera
mindre bakslag. Värst var den sk
oktober-kraschen 1987. Då minskade generalindex med över 30 procent på bara någon dag. Men samtliga bakslag har varit tillfälliga och
alltid kompenserats av en ännu större uppgång. Under hösten sjönk t ex
börsen tillfälligt, men har redan under årets sista månader börjat återhämta sig. Alla aktier har naturligtvis inte ökat lika mycket. Det finns
vinnare och förlorare. Även under
det lysande åttiotalet går företag i
konkurs.

Aktiemarknaden på 80-talet

Under 1980-talets sista månad kom ett stort genombrott för en av de främsta drivkrafterna under 1990-talet för Ericsson och telekommunikationsbranschen i Europa: en liberalisering av teletjänsterna inom EG. Ytterligare steg väntar men också faror i form av diskriminering av ickeEG-tillverkare.

Utvecklingen av generalindex
på Stockholms fondbörs
(december 1979 = 100)

T

1980 81

82

83

84

85

elekommunikationer har en
speciell ställning i EGs stora projekt att till 1993 fullborda
en fri och öppen inre marknad för
varor, tjänster, arbete och kapital.
Tack vare sin gränsöverskridande
karaktär att föra människor samman i dialog och samarbete symboliserar på sätt och vis teletekniken EGs strävanden.
Trots denna ställning har det
varit mycket svårt för EG-länderna att enas om en fri och öppen telemarknad, både vad gäller utrustning och tjänster. Telemyndighetema har bevakat sina revir
och favoriserat de inhemska tillverkarna.
Målsättningarna för 1990-talet
är dock klara och utstakade i den
s k "grönbok", som EG-kommissionen, EGs förslagsställande och
verkställande organ, publicerade
1987.

86 87

Källa: SCB

1990 sämre?

Premiärvisning av 1990

I prognosen för 1990 gör Konjunk(urinstitutet
en pessimistisk bedöm-

Konjunkturinstitutets prognos för 1989 och 1990

ning. Man räknar med att det starka
året 1989 skall följas av ett svagare
år. Inflationen kommer t ex redan
1990 att spädas på genom skattere'ormen. Skattereformens positiva
jffekter kommer däremot först längre fram. Under 1990 väntas inflationen öka med 1,8 enheter till 8,3 procent. Tillväxten minskar från 2,0 till
1,1 procent. Ökningen av varuexporten sjunker till 2,9 procent och
industrins investeringar från 13,0 till
7,0 procent. Köpfesten fortsätter och
den privata konsumtionen ökar till
1,4 procent. På den positiva sidan är
en fortsatt mycket låg arbetslöshet.
Källa:
Konjunkturinstitutet.
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är framgick det att fri konkurrens skall i princip råda
på alla telemarknader, för utrustning såväl som för tjänster. Televerken skall dock kunna behålla
ett exklusivt ansvar för basnäten
och basservicen.
Därefter hände inte så särskilt
mycket, mer än de vanliga grälen
mellan medlemsstaterna och hur
målsättningarna skulle förverkligas.
Men så inträffade plötsligt i
början av december 1989 ett av
dessa oväntade genombrott som
plötsligt kan innebära jättekliv i
EG-samarbetet. De ansvariga ministrarna för telekommunikationer lyckades förhandla fram en
kompromiss som öppnar EGs jättemarknad för teleservice. värd
över 500 miljarder kronor årligen.
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Det har varit upp och ned på
Stockholmsbörsen hittills i år, men
mest ned varför Totalindex i slutet
av januari visade en nedgång under
1990 på 2%.
Nedgången har dock inte drabbat
Ericssons B fria-aktie, som under
samma period stigit med 6%. Koncernen fortsätter att få mycket bra
press, och en rad artiklar har på senare tid utpekat Ericsson som en
"vinnare på 1990-talet". Mäklare
och analytiker har också uttalat sig i
tidningarna och säger att aktien är
köpvärd på nuvarande nivåer.
Det betyder att dessa bedömare
tror på en fortsatt god vinstökning
de närmaste åren. Ericssons B friaaktien kan nämligen inte längre anses billig i jämförelse med Stockholmsbörsens genomsnitt.
P/e-talet, dvs vinsten i förhållande
till kursen, är 17, jämfört med 14 för
hela börsen och 11 för verkstadsföretagen. Ericssons justerade egna
kapital i relation till kursen är också
hela 330%. enligt Affärsvärldens
placeringsindikator, långt över börsgenomsnittet på 140%.

AV MATS HALVARSSON
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ERICSSONS AKTIEFONDER

1987.12.31
1988.12.31
1989.12.31
1990.01.26

Allemansfonden
Andelskurs Förmögenhet
(Kr)
(Mkr)
27,1
70
52,2
135
94,1
304
96,0
316

Under de senaste två månaderna har
framför allt Allemansfonden sålt aktier och i stället förvärvat konvertibler. Konvertibelinnehavet utgör efter
denna förändring för Allemansfonden ca 85% av förmögenheten. Mot-

Aktiesparfonden

Andelskurs Förmögenhet
(Kr)
(Mkr)
147
31,7
56,0
343
77,1
825
79,1
87

svarande siffra för Aktiesparfonden
är 6%.
En "split" har vidare genomförts i
Aktiesparfonden som innebär att den
nya andelskursen har satts till 1/10
del av den gamla.

M

arknaderna för de flesta
former av teleservice
skall nu successivt öppnas för fri
konkurrens de närmaste åren. Televerken får dock rätt att behålla
basservicen, dvs i praktiken den
vanliga
telefonsamtalstrafiken,
om det enskilda landet så vill.
Mot slutet av detta år kommer
t ex elektronisk banking, elektronisk post och andra förmedlingstjänster att släppas fri för konkurrens från privata företag. Efter en
övergångsperiod som slutar i början av 1993 kommer så privata
företag att fritt få konkurrera på
den väldiga och snabbväxande
datakommunikationsmarknaden.
Flera europeiska företag i länder utanför EG har på olika sätt
agerat för att minimera konsekvenserna av att inte tillhöra ett
EG-land. Tex så är både Ericsson
och Televerket med i EGs stora
forskningsprojekt RACE, Research & Developement in Advanced
Communication
for Europe.
Ericsson deltar i åtta projekt inom
RACE och är projektledare för
fyra. Televerket deltar i nio och är
projektledare för ett.
Ericsson förstärker också sin
redan starka marknads- och etableringsposition inom EG.

Till öppningen av en fri tjänstemarknad kopplade EG också ett
beslut om s k Open Network Provision, dvs harmonisering av tariffer, tekniska standards och villkor för tillgången till de publika
telenäten. Dessa skall nu göras lika och så litet diskriminerande
som möjligt.

E

tt jättesteg är därmed taget
som innebär viktiga förändringar i marknadsvillkoren för utrustningstillverkarna. Det blir (ler
kunder att bearbeta och hårdare
konkurrens.
Förändringstakten
ökar ytterligare med krav på stor
kundanpassning och lyhördhet
för utvecklingen.
Detsamma gäller EGs andra
stora liberaliseringssteg, fri konkurrens på terminalmarknaderna.
Egentligen är steget redan till
hälften taget. 1988 presenterade
EG-kommissionen ett förslag till
hur denna snabbväxande marknad borde öppnas, men medlemsländerna hakade upp sig på
den juridiska formen i förslaget
och stämde EG-kommissionen
inför EG-domstolen.
Förslaget innebär fri konkurrens för telefonapparater, kontorsväxlar, terminaler för datatransmission, modem, faxar, persondatorer och annan utrustning
som kan kopplas till ett telefonnät. När det kan sättas i verket är
osäkert beroende på striden i EGdomstolen, men få tvivlar på atl
målsättningarna förr eller senare
förverkligas.

K

var skule då vara den viktiga frågan om upphandlingen, offentliga myndigheters köp
av teleutrustning, vilken berör
Ericsson i allra högsta grad.
Även här vill EG skapa en friare marknad med ordentlig konkurrens. Men de tankar som luftats hittills innebär faktiskt en fara
för diskriminering. Så t ex finns
idéer om att EG-tillverkare skall
förordas på olika sätt. Ett anbud
från ett EG-företag kan t ex vara
3% dyrare än ett icke-EG-företags och ändå anses vara likvärdigt. Och om inte minst 50% av
värdet av produkter och tjänster i
anbudet härstammar från EG
kommer det att anses vara ett
icke-EG-anbud. Det här kan innebära en fara för Ericsson, om reglerna nu blir utformade så.

S

tora och omvälvande förändringar är alltså på väg i koncernens viktigaste marknadsområde. Därför kommer Kontakten
inom kort alt publicera ett specialnummer om EG där alla dessa
förändringar beskrivs och kommenteras av VD Björn Svedberg
och en rad personer inblandade i
Sveriges närmande till EG.
(Mats Halivarsson är freelancemedarbetare)
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Kent Winberg provar kanalerna
för personsökarsystemet till
Taiwan. Kent lånades i somras
ut till servicejobb i Schweiz där
han och en kille till under
två månader modifierade

NMT-basstationerna.

Det är vinter på Gotland
och för kallt att kasta
varpa så nu jobbar man
för fullt. Skämt åsido, på
Radiosystems
fabrik
utanför Visby händer det
visserligen att man kastar
varpa på kafferasterna,
men arbetet med att förse
Radiosystem och Magnetic med basstationer till
mobiltelefonsystem och
personsökning
kräver
allt mer och personalstyrkan har på ett år fördubblats.
Mittemellan Visby flygplats och
stadens ringmur, med en dryg kilometer åt vardera hållet, har
Ericsson två fabriker ute på slätten. En stor och en liten på stenkasts avstånd från varandra.
Den stora med 6-700 anställda sysslar med AXE, den mindre
(som är intressant här) har nu 37
anställda som tillverkar småsignalenheter och kraftaggregat åt
NMT-basstationer som monteras
ihop på Radiosystem, ERAs dotterbolag i Kista. Dessutom jobbar man febrilt åt Magnetic som
står för basstationerna i det
landstäckande personsökarsystemet på Taiwan.
- 1989 var ett enormt jobbigt
men stimulerande år för oss, be-

rättar Bo Johansson, chef för fabriken. Vi fördubblade personalstyrkan, vi har lyckats hitta våra
nyanställda här på Gotland och
vi har kört lödcertifikatutbildning för samtliga montörer.
Fabrikens historia är i korthet
att den bildades 1 oktober 1976.
Fyra personer, tre killar och en
tjej, från LMs fabrik slutade och
började hos Eriksdals Elektronik.
- Många tvivlade på att vi
gjorde rätt och avrådde oss, säger Bo Johansson, som själv hade jobbat på LM som provare i
drygt sex år.
Fabriken var ett dotterbolag

till Magnetic. 1980 var man uppe i tio anställda och våren 1983
när Ericsson köpte Magnetic lät
man Magnetic köpa fabriken för
att säkerställa arbetet.
1988 var nästa milstolpe,
Ericsson köpte Radiosystem, vid
årsskiftet slogs Radiosystem och
merparten av Magnetic samman,
all NMT hamnade under Radiosystem medan nya Magnetic
fortsatte med slavsändare, reportageutrustning mm.
December 88 flyttade fabriken till nya lokaler.
Omsättningen, inklusive personsökningen, beräknas till cirka
70 miljoner för 1990.

Kraft och Taiwan

Börje Martell, arbetsledare och
Bosse Johansson, chef har under hösten pendlat fram och tillbaka till Magnetic i Bromma för
att kunna klara det pressade
tidsschemat med Taiwanordern.

Huvuduppgifterna är alltså kraft
(hundra aggregat i veckan) och
småsignal till Radiosystems
basstationer för det nordiska mobiltelefonsystemet NMT.
Men just nu ägnas mer än
hälften av arbetet åt Magnetics
Taiwanorder. Dvs man gör delar
till basstationerna som ska ingå i
det landstäckande personsökarsystemet på Taiwan. Världens
största wide-area system. (Läs
mer om Taiwan på sid 5)
- Vi gör 50 PA-steg (kraft=power amplifier) i veckan vilket

motsvarar 200 kort. Totalt rör
det sig om 200 stativ som ska bestyckas med 5 kanaler i varje,
dvs 1 000 kanaler, säger Bo Johansson.
En basstation består av tre stativ, ett kraft, en kanalenhet och
en filter combiner. Visbyfabrikens del av Taiwan-stationerna
är hela effektsteget (PA-steget)
som man bygger och provar.
Dessutom kanalenheterna som
monteras mekaniskt och där modulatorkortet monteras in. Enheterna provas och trimmas sen
hos Magnetic i Bromma.
När pagingarbetet klingar av
framåt sommaren (då Magnetic
tar hand om allt själva) ska fabriken till hundra procent ägna sig
åt kraftaggregaten och småsignalenheterna åt Radiosystem.
Fabriken har just fått överta
en s k pick-and-place-maskin
från Radiosystem i Kista. Dvs en
maskin som automatmonterar
komponenter. Visserligen av
äldre modell, men den betyder
förstås en hel del för fabrikens
kapacitet.
Per-Ove Nilsson sköter maskinen och han var i höstas uppe
ett par månader i Kista och lärde
sig hanteringen.
Arbetsmarknaden på Gotland

De färdiga effektenheterna monteras ihop fem i varje stativ.
håller på att bli bättre. Flera
elektronikföretag samlas kring
Visby. KTH har utbildning och
AMU har en stor CAD-CAMutrustning som företag kan
leasa.Alla som börjat på Visbyfabriken har bott på ön. Genomsnittsåldern är rätt låg, de flesta
är födda på 50- och 60-talet.
Flest män. Ingen har slutat sen
mitten av 86.
En nyöppnad restaurang, med
kockar som bland annat jobbat
på Gotlandsbåtarna, ligger i ena
änden av huset (som delas med
båtfabriken Nimbus). Man har
en sportklubb som är knuten till
korpen. Och på gräsmattan utanför kaffrummet står varpapinnarna kvar i väntan på våren.
Lars Cederquist
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Hallo Sweden
- På eftermiddagarna blir det ofta mycket att
göra här på kontoret. Det märks när ni i Sverige börjar er arbetsdag. Det säger ChingChing Tsao, sekreterare på Ericsson, Taiwan.
Under åtta år har hon nu arbetat för Ericsson
- på andra sidan jorden.

ERICSSON

För åtta år sedan öppnade Ericsson ett tekniskt kontor i Taipei,
Taiwans huvudstad. Chef för
kontoret blev Christer Hohenthal, som då anställde Mrs Tsao
som sin sekreterare. Sedan dess
har hon varit Ericsson trogen
även om arbetsgivaren för två år
I ;edan bytte namn till Terico. I
slutet av 1987 upphörde Ericssons tekniska kontor i Taiwan.
Christer Hohenthal blev då VD
och Mrs Tsao VD-sekreterare för
i det nya bolaget Terico, som är ett
Ijoint-venture mellan det taiwanesiska företaget Teco och Ericsson. Från januari i år är hon administrativt ansvarig sekreterare
på det nybildade Ericsson
Taiwan.
I Taiwan har många som arbetar på västerländska företag ett
engelskt förnamn förutom sitt kinesiska namn. Det har dock inte
Ching-Ching Tsao utan hon kallas Mrs Tsao.
På perfekt engelska berättar
hon att hon är högskoleutbildad
och bl a har läst sociologi.
- Det har jag ingen användning av här, skrattar hon. Däremot skulle hon inte fått arbete på

Ericsson utan sina kunskaper i
engelska. Hennes modersmål är
mandarinkinesiska, det språk
som de flesta talar i Taiwan.

Inga dagis
Innan Mrs Tsao kom till Ericsson arbetade hon för ett annat företag i Taipei.
- Jag har också varit hemma
några år, då min dotter var liten,
berättar hon. Jag började arbeta
när hon var nio år. Här i Taipei är
det svårt att ordna barnpassningen, några daghem finns inte. Jag
har haft tur, vi bodde nära min
mor, som hjälpte mig och var
barnvakt, när min dotter var liten. I Taiwan är det mycket
ovanligt att man arbetar halvtid.
Ledigheten i samband med att
man får barn är inte lång, bara 45
arbetsdagar.
Arbetstiden är längre i Taiwan
än i Sverige, 44 timmar i veckan.
Den lagstadgade semestern är
bara sju dagar om året. Däremot
är det ganska vanligt att de anställda får "bonuslön" i samband
med årets stora helg, det kinesis-

Dags söka stipendier
(

iu under våren är det dags att söka tre Ericsson-stipendier

200000 kronor. Ansökan senast
den 30 april.

Stipendier från telefonaktiebolaget LM Ericssons stiftelse
för utdelning av resestipendier
och andra bidrag för utbildning. Stipendiebeloppet uppgår
totalt till 130000 kronor. Skriftlig ansökan ska vara inlämnad
senast 15 mars.

Marcus Wallenbergs fond
för vetenskaplig forskning och
utbildning.
För 1990 står ett belopp av en
miljon kronor till förfogande. Ansökan ska vara inne senast 31 maj.
Information om stipendierna
finns på anslagstavlorna. Ytterligare upplysningar lämnas av Solveig Aas Ekstrand eller Mikko
Andersson, HF/LME/P, tfn 08719 3369.

Björn Lundvalls stipendium
för studie- och kontaktresor inom Ericssonkoncernen.
Årets anslag uppgår till

Linköpingsfabriken
gör NMT-kanaler
Linköpingsfabriken ska under
1990 börja med tillverkning av
mobiltelefonkanaler, sk NMT900 kanaler, åt Radiosystem.
Kapaciteten ska vara 8-10000
kanaler per år vilket ger sysselsättning åt 70 - 100 personer. Tillverkningen i Linköping kommer

att underlätta Radiosystems expansion och innebär inte några
nedskärningar av personalstyrkan
i Stockholm, Kista.
För Linköpingsfabriken betyder detta att man får ett starkt civilt ben att stå på vid sidan av det
militära.

Ching-Ching Tsao arbetar för Ericsson sedan åtta år tillbaka. Nästan varje eftermiddag har hon telefonkontakt med Sverige.
ka nyåret, som infaller i slutet av
januari eller början av februari.

Städhjälp
- Att ha hemhjälp är ovanligt.
Däremot är det många som har
städhjälp och det har jag, berättar
Mrs Tsao.
Matlagningen försöker hon
klara under veckosluten.
- Då lagar jag så det ska räcka
för hela veckan, säger hon och
tillägger att hon brukar få hjälp
av sin man. Han har blivit intres-

serad av matlagning och de brukar hjälpas åt i köket. Det är
ovanligt bland kinesiska män.
Kommunikationerna är dåligt
utbyggda i Taipei och trafiken
otroligt tät. Mrs Tsao brukar
komma till kontoret, som ligger
mitt i centrum, vid 9-tiden.
- Då är det något mindre trafik
och lite lättare att komma fram,
förklarar hon. Ofta stannar hon
till sex, eller sju på kvällen. För
det mesta är det också mest arbete sent på eftermiddagarna. Tidsmässigt ligger Taiwan sju tim-

mar före Sverige och därför
måste alla kontakter med ERA
ske sent på eftermiddagarna och
kvällarna.
Mrs Tsao har kontakt med
Sverige nästan dagligen. Ofta är
det samma personer hon pratar
med.
- Det brukar inte vara några
svårigheter. Ibland kan det dock
vara knepigt att veta hur ett
svenskt namn ska uttalas och det
händer antagligen att mitt uttal
låter märkligt i era öron, skrattar
hon.
Gunilla Tamm

Vind i seglen för HotLine
Strax efter jul fick redaktionen
följande långväga ögonblicksbild från " vår utsända".
Den kom in som första finska
båt - totalt som sjua - sent på
natten när lördagen just övergått
i söndag den 26 november 1989.
Smidigt lade hon till vid pontonbryggan vid Victoria Quay i Fremantie. Trötta och mycket lättade stod besättningen på den finska Martela där med sin skipper
Markku Wiikeri vid rodret. De
hade bakom sig den tuffaste och
farligaste sträckan på Whitbread
Round The World Race - den
genom Södra Oceanen i The Roaring Fourties och Screaming
Fifties.
- Södra Oceanen var som vi
hade väntat oss, berättar Markku
Wiiker. Vi gick längst söderut
för att hitta rätt vindar. Kursen
blir kortare då. Detta betyder
visserligen att vi såg mer snö
och isberg än de andra men det
var ändå varmare därnere än vi
har det hemma i Finland.
Nu ligger Martela tryggt i
hamnen i Fremantle tillsammans
med de andra 22 båtarna tills det

Tillsammans med Saab och tre finska företag är HotLine genom
Ericsson Radiopuhelin med och seglar i Whitbread Round The World
Race.
är dags att ge sig ut på nästa ben
- det till Auckland i Nya Zeeland
och i maj 1990 väntas hon i mål i

Southhampton. Då har hon drygt
32 000 sjömil under kölen.
Maud Umaerus
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- Det här rallyt måste
vi vinna. Vi kör nu för
vår framtid, det är
det här som vi ska leva på i fortsättningen,
säger Thomas Axelsson, projektledare för
vårt digitala mobiltelefonsystem i Nordamerika.
På kvällen den sista januari var
det full sula i Electrum i Kista.
253 "rallyförare" ställde upp på
en amerikansk afton med hamburgare, bilar, rom&cola, revbensspjäll, cheesecake mm. US
Digital Rallye, Ericsson.
Rallyförarna var Ericssonfolket som nu jobbar med att utveckla sitt digitala mobiltelefonsystem till Nordamerika. Utklädda i vita overaller, uppdelade i
sexton lag, eller team, som tävlade mot varandra i ett minirally.
Uppeldade av vrålande hejaklackar, dvs lagkamraterna uppe på läktarna.
Kvällen började annars rätt
lugnt. Fast förväntningarna var
högt uppskruvade.

B-divisionens chef Håkan
Jansson stegade in, ljuset släcktes ner, en spot fångade Håkan
som mot bakgrund av den specialkomponerade Ericssonmusikens puls agerade stallchef. Han
påminde om att Ericsson vann
loppet 1988. När det gällde standarden. TDMA hette segraren.
- Vi ska gå först i mål även
91! Men det krävs extrainsatser.
Däckbytena får inte ta mer än tre
sekunder! Vi har 23 procent av
USA. Vi måste öka. Och vi måste vinna nu för att kunna öka.
Flera talare passerade sen revy. Koncernchefen Björn Svedberg dök upp på videoskärmen,
blivande koncernchefen Lars
Ramqvist fanns på plats live.
Erik Lissåker från USA påminde om att Columbus alls inte
upptäckte Amerika (bortsett
från att han aldrig visste var han
hade varit och att han för den delen inte heller någonsin satte sin
fot på amerikanska kontinenten)
utan vår egen anfader, Leif
Eriksson (!), vikingen på 1000talet.
Gänget från Kanada (som
själva haft en stor kick-off nyligen) hälsade också via videoskärmen.

. . . rallyt om
det digitala
mobiltelefon
systemet
i USA

-**

Thomas Axelsson gav en
koncis bild av läget. Mycket står
på spel. Ericsson är i Amerika
kända för hög kvalitet etc. Men
också för att vara långsamma.
Alltså är det ytterst viktigt att såväl tidsschemat som kvalitetsnivån hålls. Vilket kräver extrainsatser och hög motivation. Och
för att få hög motivation krävs
att man känner varandra och har
roligt.
Och roligt hade man. Alla från
Luleå, Gävle, Kista, Linköping,
Göteborg, Karlskrona, England,
Kanada och Dallas.

Lättsålt
- Svårigheten är inte att sälja det
digitala systemet, alla vill ha det.

Frågan är bara vem som kommer
först, säger Thomas Axelsson.
I första skedet handlar affären
bara om kapacitetsökning, inga
nya finesser eller funktioner.
Ericssons befintliga system har
gått bra. Det säljer kopiöst, men
utbyggnaden slår nu i taket. Så
senast 1992 måste det digitala
systemet (som ger tre gånger så
hög kapacitet) vara igång.
Ericsson är svaga på östkusten
(men jobbar med New York),
men starka i Kalifornien och runt
de stora sjöarna. Det blir också
där som det digitala systemet
först kommer in. Ericssons totala
marknadsandel är 23 procent.
Kraven är att det digitala
systemet ska hålla samma kvalitet som det analoga och att man
kan använda befintliga siter.
2000 sk transceivers ska produceras inom utvecklingsprojektet. Produktionen startar i Gävle
med förserier under 91. Under
92 förs sen produktionen över
till Lynchburgfabriken.
Projektet startade 1 september
89 och det ska vara avslutat hösten 91 då systemet ska vara i
kommersiell drift.
Den första oktober i höst ska
den första "digitala" AXE-pro-

gramvaran vara funktionstestad
och klar för systemverifiering.
Under våren 1991 ska del lin^R
nas en prototyp av basstationerna.
Därefter startar förserieproduktionen av basstationerna och
då är systemet verifierat och
klart för en provinstallation i en
site.
Sommaren 91 ska testningen
vara klar och digital trafik kunna
släppas på i nätet.
1 december 91 ska digitala
systemet vara i kommersiell användning.
- Det här ska gå, säger Håkan
Jansson. Vi ska vara först i mål
december 91.
Lars Cederquist
Foto: Björn Seger
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Kista

•Ji 1

Tjuvnyp

Nyheter

När började du på
Ericsson
och var?

När Securitas-vakten Bjarne Öberg tjänstgör på
ERA i Kista är det lika bra att alla tjuvar håller sig
borta. Brott lönar sig inte fick två ynglingar erfara
när de i mellandagarna tog sig in i direktionsmatsalen och köket. Bjarne säg att larmet var utlöst
och var snabbt på plats. Efter ett kort handgemäng
utanför matsalen fick han också brottslingarna på
plats dvs han hade dem i ett stadigt grepp tills vaktkolleger och polis kom.
Vad som sedan hände med tjuvarna vet vi inte
men ERA tackade Bjarne för hans ingripande genom säkerhetschefen Börje Nordhorg, som överlämnade blommor och en liten present.
Som säkert alla förstår är bilden arrangerad.
Två ERA-anställda ställde upp och spelade tjuvar
för att vår fotograf Björn Seger skulle få ta bilden.
Bjarnes grepp om "tjuvarna" den här gången var
betydligt mildare än när det var "på riktigt".

ERE i Kista Verifiering i verkstan

Ulf Möller, BO/AUT och Håkan Saltin, BT/SV har flyttat till
Kanada.
Håkan Kastlander, G/M MC,
är nu stationerad i Malaysia.
I Holland arbetar Lars-Göran
Larsson, ERE, Mölndal.
Lennart Grabe och Ake
Lundqvist är nu i USA.

Så många
ar vi
••

•

Den sista december -89 var vi toalt 2933 personer på ERA och
' 190 på ECS. B-divisionen är
störst med 1661 medarbetare,
näst störst är C-divisionen - 744
personer, G-divisionnen 667, Fdivisionen 420 och Y-divisionen
fc6 personer. Stab/support har
%05 anställda.

t

I och med att H-divisionen nu
ingår i Bofors Electronics AB
består EREs verksamhet i Kista
av L-divisionen, dvs Divisionen
för flygelektronik. L-divisionen
har drygt 400 medarbetare i
Kista. Här finns också ett tiotal
man som arbetar med väderradar och som lyder under BD direkt.

Tyvärr
förekommer det att plånböcker
och pengar försvinner ur skrivbordslådor och rockfickor. Se till
att du förvarar pengar och andra
värdeföremål på ett säkert sätt,
uppmanar vår säkerhetschef
Börje Nordborg.

I ERAs verkstadslokaler i Kista
är det nu full fart med uppbyggnaden av de första kompletta
systemprovanläggningarna
för
verifiering av mobiltelefonsystem. Det är sektionen BT/SV
som arbetar för högtryck - i april
skall nämligen de första anläggningarna stå klara för verifiering
av CMS88- och CME201-projekten.
- Det byggs tre till fyra anläggningar för CMS88, det analoga
mobiltelefonsystemet för marknaderna i Storbritannien och
USA. Dessutom blir det två
stycken för CME201, projektet
för det kommande digitala europeiska mobiltelefonsystemet, be-

rättar Jan-Folke Fernholm,
BT/SVC. Verifieringen kommer
sedan att ske både i simulerad radiomiljö och med testbilar.
Den yttre miljön byggs i möjligaste mån också av Ericsson-produkter, t ex vad gäller kraft och
kyla. Detta med tanke på eventuella kundbesök, som härigenom
ges möjlighet till en inblick i hur
våra system fungerar och ser ut.
På BT/SV är man idag runt 20
personer, men redan vid årsskiftet
räknar man med att ha vuxit till
omkring 50. Tillväxten är alltså
snabb för den sektion som för bara ett år sedan inte alls existerade.

Sigrid Östlund,
Gävlefabriken
Jag började den 15 januari 1975
på dåvarande Sonab AB. Det var
här i Gävle och till och med i
samma byggnad. Att jag fortfarande är kvar är ett bevis på att
jag trivs bra.

Martin Larsson,
B-divisionen,
Linköping
Knappt ett år har jag varit på
Ericsson här i Mjärdevi. Jag började förra året i mars. Jag gick ut
från Högskolan här i Linköping
några månader innan.

Helena Andersson
Birgit

Dagens lunch
En telefonsvarare ger dig nu
dagens lunchrätter på Harrys,
matsalen i Kista. Slå 69 171.

Tack
Hjärtligt tack för uppvaktningen på min 50-årsdag.
Bengt Wiberg

Nyårslöftet
att sluta röka - hur har det gått?
Behöver du hjälp så tag kontakt med syster Annica på
Företagshälsovården.

Grönqwist,

C-produktion,
Kumla
Jag började här i Radiofabriken
med montering -81. Efter det har
jag arbetat på inköp och order
och sedan ett år tillbaka är jag
sekreterare till fabrikschefen.

Positivt för personsökare
- 1989 var ett bra år med rekordförsäljning av personsökare i Norden. Det berättar Rolf
L Wennerqvist, som är Ericsson Paging Systems BVs marknadsansvarige i Norden.
ESA, Ericsson Sverige AB, ökade sin försäljning för tredje året i
år. Med de förstärkta säljresurserna som Televerket disponerar
över kan försäljningen av Contactor-mottagare förväntas stiga
kraftigt under 1990.
Danmark fortsätter att sälja
mycket personsökare. Siffrorna
Ett beSÖk
pä MdrCOnistod
på programmet då elva för 1989 visar ny rekordförsäljmedarbetare från RSS, Umeå sent i höstas gjorde en resa till England. ning av mottagare och kraftigt
förbättrade
marknadsandelar.
Resan var följden av en tävling som byggde på 1988 års resultat.
LMD
är
nu
marknadsledare.
- Ett resultat som tack vare personalens fina arbetsinsats blev mycket
I Norge på EEN tillsattes förra
bra, berättar Christian Lindahl. RSS Umeå.
Förutom besök i London hann man med ett intressant studiebesök sommaren en produkt- och säljpå Marconi Communications Systems Ltd i Chelmsford, en ort ca fem ansvarig för personsökarsystemet
mil nordost om London. Marconi varför ett antal år sedan delägare i Contactor 9000, Knut Heimdal.
det gamla SRA. Bilden är tagen utanför Marconis fabrik i Chelmsford. Han har bl a varit med att initiera
två säljtävlingar för återförsäljare
Foto: Henrik Wilson van Deurs, Umeå.

och eget folk. I Norge marknadsför ERH tre skilda fabrikat av
personsökare via tre distributörer.
Sammantaget är Ericsson marknadsledare.
LMF i Finland ökade sin mottagarförsäljning med mer än
1 500 enheter under 1989. De säljer faktiskt mer än ESA, EEN och
LMD sammantaget. LMF har
närmare 60 procent marknadsandel.
Ett populärt sätt att motivera
Nordens säljare av personsökarsystemet Contactor 9000 har varit att genomföra inspirerande
säljtävlingar. Närmast premieras
de mest framgångsrika säljarna i
Danmark, Norge och Finland
med en resa till Holland i april.
De säljare som under årets tre
första kvartal nått minst 75 procent av sin årsbudget får en
"långweekend" i Marocko i oktober.

Marie-Louise
Enerlöv, Kista
I mars 1980 började jag på dåvarande SRAs försäljningskontor i
Sundsvall. Det var ett vikariat så
när det tog slut flyttade jag ned
till Kista. Här har jag arbetat på
service, med utlandsstationerad
personal och nu på informationsenheten.

Lena Malmros,
Visbyfabriken
Jag började på ETX-fabriken
här intill 1979, gjorde sen annat
innan jag kom hit till Radiosystems fabrik i augusti i fjol.

O
Begränsad eftersåndaing
Om adressaten begärt eftersandning pa grund av definitiv avflyttning ska tidningen återsändas till ERA. DMIS, 164 80 Stockholm med uppgift om den nya
•dressen.

Indien gläntar på dörren
Vad betyder väl fyra internationella AXE-stationer med totalt 6 500 förbindelseledningar i ett
land som Indien med 800
miljoner invånare?
Det kan betyda oerhört
mycket för både Ericsson
och Indien. Ericsson har
fått sin efterlängtade
marknadsinbrytning
i
världens största demokrati. Dörren till en fantastisk marknad står nu
på glänt Indien i sin tur
har gjort ett viktigt vägval efter ett politiskt oroligt år, där en mäktig nationalistisk våg stoppade
många utländska projekt.

En symbol för det sagoomspunna och rika Indien år templet Taj Mahal som räknas som ett av världens sju underverk. Det ligger vid floden
Jamuna 20 km söder om Dehli och byggdes i vit marmor av Shah Jehan som mausoleum för hustrun Mumtaz Mahal.

Kina har omkring en miljard människor och Indien 800 miljoner. Men
marknadsmässigt kan man inie jämföra dessa bada länder.
- I Kina är alla mer eller mindre
faltiga. menar Eric Strindlund som
inom Ericsson Telecom är ansvarig
för Indienforsäljningen. I Indien är
stora delar av befolkningen minst lika fattiga som i Kina. Men där finns
dessutom en betydande medelklass
som har samma eller högre köpkraft
som den genomsnittlige västeuropén.
Denna grupp räknas till ungefär
80 miljoner varav 76 miljoner saknar telefon. Detta tillsammans med
att 450000 indiska byar saknar telefon, gör Indien till en jättemarknad
med en betydande köpkraft.

I mitten på 70-talet togs ett stort
steg. En koordinatväljarstation för
10000 abonnenter i Delhi togs i drift
1976. Den har ett rykte om sig att
vara den enda fungerande stationen i
Indien och har varit en bra referensanläggning inför AXE-ordem.
Och nu har alltså ordern kommit.
Fyra internationella stationer till de
fyra storstäderna Bombay, Delhi,
Madras och Calcutta. Till ett land
som är en hel kontinent med 23
delstater, 9 unioner, 15 språk med
hundratals dialekter och ett halvdussin religioner.
Trots denna nationella mångfald
så har man ofta uppnått enighet i
kraftiga nationella strömmar. En sådan uppstod 1989 då många utländska projekt stoppades för att indierna
ville visa att man kunde klara allting
själva.

Pionjärarbete 1935
Ericsson har mer eller mindre funnits i Indien sedan den engelska kolonialtiden. Men den allra första tiden tillhör brittiska Ericsson. Men
1935 byggde svenska L M Ericsson
t ex ett 4-kanaligt bärfrekvenssystem
som förband Bombay med flera
andra indiska städer.
- Det var ett stort äventyr att ta sig
till Indien pä den tiden, berättar 81ärige Indienpionjären Philip Odland
som tillsammans med Ragnar Stålmark ansvarade för dessa jobb.
80 procent av de 12500 växlar
som nu finns i Indien har mindre än
100 linjer. I allmänhet är de av del
brittiska Strowgersystemet.
25 procent av befolkningen har 90
procent av telefonerna och drygt en
miljon väntar pä alt fä en telefon.
Enligt landets utbyggnadsplaner ska
antalet telefonlinjer ha ökat från dagens 4 miljoner till 20 miljoner år
2000.
När Indien blev självständigt i januari 1947. så tecknades bl a avtal
om att Storbritannien i stort sett ha-

De enorma folkmassorna år också någttt vi förknippar med Indien t ex vid pilgrimshögtider och
vidfloderna.
de ensamrätt på leveranser till telefonnätet i femton år framåt. Dessa
avtal gkk ut 1962 och redan 1957
hade Ericsson öppnat ett kontor i
Delhi för att arbeta in sig på marknaden tills den blev helt öppen. Bengt
Barkland blev ansvarig för det kontoret.

Inte mycket pengar
- Det vi kunde jobba med var mest
lokal tillverkning av transmission,
säger han från sitt pensionärsresidens i Tranås. Det gav inte mycket
pengar, men vi gick i alla fall runt
och fanns på plats inför den utveckling som vi visste skulle komma förr
eller senare.

AXE-land nr 77
- Det kändes oroligt när delta pågick, förklarar Tommy Eriksson på
en knastrig lokallinje från Delhi via
satellit till Stockholm. Han är chef
för Ericsson International i Indien.
Vi drabbades aldrig, men flera konkurrenter blev helt stoppade. Under
kolonialtiden var det britterna som
levererade nästan allting. Nu vill indierna visa att de klarar sig utan utländsk hjälp och att de kan tillverka
allting själva. Attityden är förståelig,
men det finns naturligtvis gränser
för vad som ärrimligt.I höstas blev
det en omsvängning och då kom det
strategiska beslutet som ledde till att
Indien blev AXE-land nr 77. Det bådar gott för framtiden.
Framtiden är nu också ett nytt
kontorshus för Ericsson som invigs i
slutet av februari av Gunnel Svedberg. Hon och maken Björn besöker
då Indien.

monjaren Philip
Odland skrev
mängder av
brev till sin
Ingafrån
Indien
1935-36.
Åv kopierade
brev och annat kompletterande material har han
bundit ihop
en hel minnesbok.

Huset ska beta Ericsson House
och är ett 4-vånings handelshus där
Ericsson International får en våning
och det till 40 procent ägda Ericsson
India en våning. Ericsson International har idag Z5 tjänster och räknat
med att behöva en eller två till i det
nya huset.

Blygsam verksamhet
Verksamheten i Indien är hittills
blygsam. Det finns fem licenstagare
på telefonapparater och dessutom
äger Ericsson 40 procent i en liten
fabrik som tillverkar växelutrust-

ning. Det man i stort sett har hållit
verksamheten igång med har varit
lokalatillverkningsavtalpå transmission som fakturerats för 100 MSEK
sedan 1986.
- AXE-ordem, vårt nya hus och
Gunnel och Björn Svedbergs besök
kommer perfekt i tid, slutar Tommy
Eriksson i det långväga bruset från
Indien. Tldigar har vi liksom jobbat
utanför kundens stängda dörr. Nu har
dörren öppnats en bit och vi är på väg
Bengt PkMigren
Foto: Indiska Statens Turistbyrå
och K-E Eklund
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ragorom
samarbetet med GE
Samarbetet med General Electric är nu ett drygt halvår
gammalt. Vad har skett och hur ser organisationen ut idag?
ERA Nyheter har ställt åtta frågor till vår ekonomidirektör
Sten Fornell, som koordinerar samarbetet.
Hur påverkas vårt affärsområde
Radiokommunikation (BR) av
samgåendet med GE?
- BR har två ben att stå på. Det ena,
som är hundra procent Ericsson leds
av Kurt Hellström i egenskap av VD
för ERA. Det andra är 60 procent
Ericsson och 40 procent GE och det
leds av Åke Lundqvist, VD för joint
venture-bolaget Ericsson GE Mobile
Communications Holding med kontor
i New Jersey, USA.
Vilken roll spelar joint
bolaget?

venture-

- Under de månader som gått har vi
kommit fram till att det bör få en mer
operativ roll än det var tänkt från början. Med den lösning som nu är etablerad kommer affärsenheterna Mobiltelefoner, Mobilradio och Mobildata
att rapportera direkt till joint venturebolaget. Samtidigt håller vi ihop staber och supportenheter för ERA och
ECS. På detta sätt kan vi få ut det
mesta möjliga av de samverkanseffekter som finns mellan Ericsson och GE
och det är just dessa möjligheter som

är grunden för vårt samarbete. I arbetet med ESP dvs Ericssons strategiska planering, som sker varje år, tittar
nu ledningen för joint venture-bolaget
över vilka möjligheter det finns till
samverkan inom bolaget. Samtidigt
undersöker vi också hur vi skulle
kunna samverka bättre inom hela
affärsområdet.
Du är ekonomidirektör för vårt
affärsområde och har nyligen
även blivit VD för ECS, Ericsson
Mobile Communications. Hur går
det med två jobb?
- Min uppgift som VD för ECS är att
hålla ihop verksamheten, att vara koordinator. Jag ska inte göra affärer, det
ska våra affärsenheter göra. Min roll
är att stödja verksamheten och det
går mycket bra att ha den dubbelroll
som jag har nu. Genom att Kurt Hellström är VD för ERA och jag för ECS
blir det möjligt för Lars Ramqvist att
koncentrera sig mer på uppgiften som
affärsområdeschef. Samtidigt får han
längre tid att förbereda sig för det
kommande arbetet som VD för koncernen.

Har det skett några förändringar
för våra divisioner inom ERA och
ECS?
- Nej, det har det inte.
Rent praktiskt, hur sker
betet med GE idag?

samar-

- Det finns en risk att det som inte
blir gjort under första halvåret aldrig
blir gjort och därför har det varit viktigt att komma igång snabbt. Vi vill få
fram samverkansvinster redan första
halvåret. Flera stora aktiviteter har
redan börjat både vad gäller mobilradio och mobiltelefoni. För mobilradio
har man nu kommit igång med en gemensam produktplanering för verksamheten i USA och Europa. Speciellt
gäller det terminalsortimentet och
GE:s säkerhetssystem. Redan nu har
ECS varit med kunder från bl a tekniska avdelningen på Rikspolisstyrelsen och besökt fabriken i Lynchburg.
För mobiltelefoni pågår förberedelser för lokal tillverkning och försäljning i USA av ficktelefonen Olivia.
Vid GE-fabriken i Lynchburg Virginia
ska man börja tillverkning av basstationer något som är mycket lämpligt
nu när vi fått fler affärsmöjligheter i
USA.
Hur upplever de
samarbetet med

GE-anställda
Ericsson?

- "Opportunities" möjligheter är ett
ord som ständigt återkommer. Man är
mycket positiv och förväntansfull och
nu vill man gå från ord till handling.

Vad tycker du år det viktigaste
vårt samarbete med GE?

för

- Kommunikation och det ska vara
omedelbar kommunikation. Är det
problem så ska vi tillsammans med
våra amerikanska kolleger försöka
lösa dem så snabbt som möjligt Det
är viktigt att vi jobbar raskt.
Det bar varit stora förändringar
både inom vårt affärsområde BR
och för ERA under de senaste
månaderna. Är det slut på förändringar nu?
- Nej. Det sker förändringar hela
tiden och det ska vi leva med. Antalet
mobiltelefonabonnenter i världen är
idag 6,5 miljoner. År 2000 räknar man
med en tiodubbling och det är en utveckling som vi måste rätta oss efter
genom att vara flexibla.
För att klara snabba och stora förändringar måste vi ha en bra bas att
stå på. Den basen finns hos oss och
består av våra duktiga medarbetare.
Det är också nödvändigt att vi har väl
fungerande system för t ex ekonomi
ADB och produktion och här har vi
gjort stora framsteg för att fä dessa
områden till en fungerande del i vår
bas

"

Gunilla Tamm

