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Tidning för oss på Affärsområde Radiokommunikation

Provarna i Gävle
Farlig vänskaplighet
En ny strategi för industrispionage har utvecklats på
senare år. Numera värvas informatörer bland företagens
anställda - mycket försiktigt
och efter lång tids psykologisk förberedelse. Joakim
von Braun, internationell
expert på industrispionage,
har kartlagt metoderna.
SID 12

En bro mot
Östeuropa
Budapest blir återigen västvärldens bro till det omvälvande Östeuropa. Förra året
invigde Ericsson sin första
\ \ I -station bakom den då
ännu existerande järnridån.
I år installeras här Östeuropas första mobiltelefonisystem.
SID 9

i Jan Larsson och Jan-Erik Stormquist
är tekniker och ishockeyspelare. De
provar i ERAs Gävlefabrik och tävlar
för Brynas - en bra kombination.
Foto; Tommy Landberg

Vårt öga mot
teknikens EG

Japan - ny utmaning

Svenskarna i Hsinchu

Den första april väljer japanerna leverantörer av
ett digitalt mobiltelefonsystem. Får Ericsson åtminstone en del av ordern kan det betyda inbrytning i Japan för hela koncernen. Sid 4

Leif Brunström arbetar med design och utveckling
och Mikael Akerwall med inköp. De tillhör båda Cdivisionen men arbetsplatsen ligger långt från
Lund. Reportage på sidan 5.

Göran Belfrage är Sveriges
tekniske attaché hos EG i
Bryssel. Han bevakar den
snabba händelseutveckling
som sker i Europa just nu.
EG arbetar just nu bl a med
att skapa en helt ny infrastruktur, ett arbete som har
stor betydelse också för
Ericsson. SISTA SIDAN

Ericsson i Paradiset • Mitten
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KOMMENTAREN

KVALITETSARBETE I FÖRÄNDRING
D

et är självklart att de flesta av oss
anser att det arbete vi utför ska ha
god kvalitet. Att våra kunder, antingen
de befinner sig inom företaget eller
utanför, ska vara nöjda med den produkt
eller tjänst vi levererar. Så kanske det
alltid har varit men tidigare fanns, åtminstone i verkstaden, ett koppel kontrollanter för att kontrollera fram bra
kvalitet.
Det innebar att det var någon annan
som tog det slutgiltiga ansvaret för att
varan hade rätt kvalitet. Det kontrollarbete och de mätningar som görs i dag utförs i mycket större utsträckning av dem
som gjort jobbet. Man kontrollerar sig
själv. Detta leder mot att t ex bilfabriker
knyter underleverantörerna närmare till
sig och överlåter kontrollarbetet på dem.
Produkterna kan gå direkt in på bandet,
"Ship-to-stock" utan fördyrande och
försenande mellanhänder.
ikadant vill vi ha det hos oss. Det
ska vara DU själv som garanterar

att arbetet är tillräckligt bra och i rätt tid
hos dem som behöver materialet. Mellan varje funktion ska det inte behöva
finnas kontrollinstanser som kontrollerar att allt är riktigt gjort. Tar DU ansvar
för ditt eget arbete genom egna kontroller, genom statistiska metoder och genom checklistor, så undviker vi två försenande och fördyrande moment. Mottagaren behöver inte kontrollera vad leverantören/du har gjort, han slipper sända tillbaka materialet för rättning. Det
sista kostar stora pengar. Det som syns
är den direkta kostnaden för att rätta till
felet. Det som inte syns är kostnaden för
omplanering, tid som åtgår för att man
blir störd i sitt arbete, telefonsamtal och
möten för att förklara att tidplanen måste förändras och i värsta fall försenas.
Gör ett tanke-experiment: Hur mycket tid använder du varje dag för att förklara, planera om, rätta till, söka kompletterande uppgifter mm. Tid som skulle kunna använts till produktivt arbete.
När vi har så många och så stora åtagan-

den på så kort tid som vi har nu måste vi
göra RÄTT SAKER och SAKER
RÄTT.
I arbetet att få verksamheten att flyta
bättre, att ständigt förbättra rutiner och
arbetsuppgifter krävs systematik och
noggrannhet. Våra externa kunder ställer allt högre krav på att vår organisation
ska vara effektiv och kunna demonstrera
att våra rutiner är klara och entydiga.

K

underna kräver ofta att vi ska följa
ett "kvalitetssystem". Det system
som blir alltmer accepterat i världen är
ISO 9000. Det har till och med kommit
signaler om att ISO 9000 ska vara obligatoriskt när vi offererar till EG-marknaden inom något år. Koncernledningen
inom Ericsson har också beslutat att vi
ska följa ISO 9000 i vårt inre arbete. Inom ERA/ECS har vi tagit beslutet om att
införa ISO 9000 i allt väsentligt under
1990.
Det arbete som bedrivs inom olika
bolag och divisioner måste ha hög prio-

ritet inte bara för att det hjälper till att
säkra vårt eget arbete utan också för att
omvärlden har kommit på att ett konsekvent infört kvalitetssystem säkerställer
att kunden verkligen får vad han har beställt och i rätt tid.

V

i har en mycket decentraliserad
kvalitetsverksamhet
inom
ERA/ECS. Kvalitetssamordnare finns
på många avdelningar och sektioner ute
i verksamheten. De finns där för att hjälpa till att bygga upp rutiner, att följa upp
avvikelser och att påtala brister. Detta
görs i första hand för att alla enskilda
medarbetare ska ha större möjlighet att
göra sitt jobb bättre. Vår ständiga strävan är att tillgodose våra kunder med
produkter i absolut världsklass i rätt tid
till konkurrenskraftiga priser. Det är på
DIG det beror om vi lyckas.
Anders Toller
Kvalitetschef

FRAN REDAKTIONEN

Fr v nedre raden Barbro Albrektsson, Gävle,(infälld), Gunilla Tamm, Kista, Ann Jansson, Magnetic, Lars Wallin, Mjärdevi, Linköping
och Marie Fredin, Radiosystem (infälld). Övre raden fr v Anders Larsson, Ericsson Radio Systems Sverige, Elsebeth Wikström,
Lund, Ivar Magnusson, Kumla och Lars Cederquist, Kista. På bilden saknas Dick Johnsson, Linköpingsfabriken.

För lokalredaktörerna är tidningsjobbet ett extra
NÅGRA GÅNGER varje år träffar Lasse och jag våra
lokalredaktörer för att "prata" tidning. Ibland blir det uppdrag vid sidan av de ordinarie arbetsuppgifterna.
också en bild för att läsarna ska veta hur den "egna" lo- Det är genom dem som vi här på redaktionen i Kista
kalredaktören ser ut. Så skedde alltså när vi träffades får tips om vad som händer ute på de olika orterna. Läsenast. För att lära känna olika delar av ERA och ECS sarna är också viktiga för att vi ska få reda på nyheter
träffas vi ibland ute i landet hos någon av lokalredak- - stora som små. Alltså hör av dig till din lokalredaktör
törerna. Den här gången var det Gävlefabriken som vi eller till redaktionen!
Gunilla
besökte.

Wkyheter

- Jag heter Helena Andersson och äi*
sedan den 5 mars ny medarbetare på
informationsenheten. Här kommer jag
att medverka i ERA Nyheter och assistera vid intern och extern informationshantering. Därutöver ska jag på
halvtid arbeta som redaktör för den interntidning som ska dras igång för Bdivisionen.
Jag har varit anställd på ERA sedan
-85 och tidigare arbetat som sekreterare på BT/U. Under drygt ett års tid har
jag varit tjänstledig och gick då en
ettårig journalistutbildning på folkhögskola samt jobbade på en dagstidning i Eskilstuna med redigering.
Det känns därför jättekul att jag nu
med nya arbetsuppgifter kan kombiner min erfarenhet på ERA med den
utbildning jag skaffat mig.

Linköping, B-divisionen: Lars Wallin, tfn 013-287 311
Chefredaktör: Gunilla Tamm, tfn 08-757 20 38
Redaktion Kista: Gunilla Tamm, Lars Cederquist, tfn 08- Lund: Elsebeth Wikström tfn 046-18 13 91
757 05 72, Helena Andersson, tfn 08-75705 21, Ericsson Radiosystem: Marie Fredin,tfn 08-757 1749
Magnetic AB: Ann Jansson, tfn 08-29 04 60
Radio Systems AB, 164 80 Stockholm.
Ericsson Radio Systems Sverige AB: Anders Larsson,
Lokalredaktörer: Gävlefabriken: Barbro Albrektsson,
tfn 08-757 9495.
tfn 026-15 60 89.
Ansvarig utgivare: Nils Ingvar Lundin
Kumla-fabriken: Ivar Magnusson, tfn 019-842 59
Tryckt
hos: Graforama, Nacka
Linköpingsfabriken: Dick Johnsson, tfn 013-28 70 91
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"Aftonstjärnor" ger jämnare
produktion
Vid femtiden på eftermiddagen då de flesta lämnat sina
arbetsplatser börjar Rose-Marie, Gun-Britt och deras
arbetskamrater sitt arbete. Fyra och en halv timme fyra kvällar i veckan finns de på VT 68 i Gävlefabriken
och hjälper till att jämna ut tillverknigen i fabriken.
Kvällsskift har tidigare prövats
med bra resultat i bl a Radiofabriken i Kumla.
- Hos oss har vi inte haft det de
senaste fyra åren, det är så länge
som jag jobbat här, säger Anders
Jakobsson, ansvarig för elektronikproduktionen i Gävlefabriken.
Anders berättar att man förra
året efter semestern på försök hade en grupp med tio personer som
B betade kvällsskift. Det föll så
a ut att man beslöt att fortsätta.
I dag är det 20 medarbetare som
arbetar på kvällstid och i slutet av
året ska gruppen ha vuxit till 50
personer.
m Det är hårt tryck på Gävlefabriken och trots den nya tillbyggnaden är man redan trångbodda.
Genom att införa kvällsskift kan
man utnyttja arbetsplatserna bättre.

- Det kan bli aktuellt med
kvällsarbete på ytterligare några
avdelningar i fabriken. Vi håller
också på att förbereda en skräddarsydd lödutbildning som ska
ske på kvällarna för våra blivande
medarbetare, säger Anders.

200 svarade
Laila Danielsson är arbetsledare
för VT 68, som arbetar med bestyckning dvs det är här radiobasstationerna blir till färdiga enheter.
- När vi annonserade efter personal, som ville arbeta kvällsskift
fick vi ungefär 200 svar, berättar
hon. Många småbarnsmammor
hörde av sig och de flesta som arbetar här på kvällsskiftet är just
kvinnor som har småbarn. Det
här kan också vara ett sätt att rekrytera för framtiden. När barnen

blir äldre kanske några av "aftonstjärnorna" som vi kallar dem,
vill börja arbeta heltid på dagen i
stället.

Passar perfekt
Rose-Marie Thörnblom börjde
sitt arbete på Gävlefabriken i oktober förra året.
- För mig är det här en perfekt
lösning, säger hon. Jag har tre
barn, tvillingpojkar på åtta år och
en dotter på tio. Genom jobbet
här kan jag både vara hemmamamma och yrkesarbeta. Min
man övertar hemarbetet när jag
går till jobbet och det fungerar
fint. Arbetstiden fyra och en
halvtimme måndag till och med
torsdagkväll tycker jag är bra.
Fredagkvällar vill jag vara med
familjen.
Text: Gunilla Tamm
Foto: Tommy Landberg

- Toppen att både kunna jobba
och vara hemma med barnen,
tycker fr v Gun-Britt Hult och Rose-Marie Thörnblom.

Ericsson street den 30 maj
kunder, allmänt intresserade
Den 30 maj tar Kista emot
och de som vill se vad Ericsson
för tekniska besök. Delta- går för.
garna på den stora telekonferensen ISS 90 i Viktigt tillfälle
tockholm
kommer
i Det här är naturligtvis ett viktigt
undratal för att få se tillfälle som Ericsson måste förpaneuropeiska mobiltele- valta.
Det kommer inte att bli lätt att
fonsystemet GSM, mobila
ta hand om så många besökare
d a t a k o m m u n i k a t i o n e n och samtidigt överföra bra infor^ l o b i t e x och den nya träd- mation. Det kommer att ställa
osa
kontorstelefonen höga krav på alla funktionärer.
DCT 900.
Värdarna och värdinnorna
Ett mycket viktigt till- måste agera proffsigt. Det blir ett
fälle för ERA och ECS rullande schema mellan de tre sta(och Ericsson Compo- tionerna; Electrum, Borgarfjord
Kistagången. GSM, Mobitex
nents) att demonstrera sitt och
och DCT 900.
tekniska kunnande.
Något spring i korridorer blir

é

Det blir ett heldagsbesök den 30
maj. På både för- och eftermiddagen. I Electrum, i Borgarfjords
hörsal och ute på Kistagången.
(Förutsatt att Ericsson får OK på
ansökan att använda Kistagången.
I skrivande stund ej helt klart)
Konferensdeltagarna som anmält
intresse för ERAs och ECSs produkter bussas från Norra Bantorget i Stockholm ut till Kista.
- Vi vet inte hur många som
kommer, men vi räknar med
3-400 här ute i Kista, berättar Arne Johnsson, som är koncernens
projektledare för aktiviteterna
runt symposiet.
Av de besök som Ericsson erbjuder tillhör den mobila kommunikationen de populäraste, av anmälningarna hittills att döma.
Delegaterna kan i princip delas
in i tre grupper:

det däremot inte. Ingen ska behöva överraskas av att tio främlingar
plötsligt står i dörren och väntar
sig en presentation av vad man
håller på med. (Tvärtom, skulle
något sådant ske bör man tillkalla
vakten!)
Trångt vid lunch
Däremot berörs många av trängsel vid lunchen. Delegaterna
kommer nämligen att äta i ERAs
matsal och hos Components.
Den som går ut på Kistagången
kommer (om allt går som planerat) också att märka en del av besöket. Där kör GSM med bussar.
Två stycken.
- Vi ska visa vårt GSM-provsystem tillsammans med Televerket Radio, berättar Stefan Kalländer. Televerket tar den ena bussen, vi den andra. Vi stuvar in besökarna för en kort sightseeing i

- Här ska mobil kommunikation presenteras för delegaterna, berättar
Arne Johnson, Ericssons projektledare för aktiviteterna runt telekonferensen ISS 9 0 . Foto: Björn Seger

Ericsson lägger
beslag pä Kistagången och demonstrerar mobil kommunikation i specialbyggdafordon.
Kista. Till dess ska vårt system
utökas så att man också ska kunna ringa ut till det publika nätet.
Delegaten ska kunna ringa till sin
chef och visa att allt fungerar bra.
Samtidigt tas en grupp in i hörsalen i Borgarfjord där någon
proffsig GSM-man berättar vetenskapligt, men ändå populärt
om Ericsson och GSM. Där finns
också en basstation och några

tekniska instrument.
(Om GSM kan annars i korthet
sägas att provsystemprojektet avslutades under vecka 11 och att
man då nått planerade mål. Liksom att Televerket och Ericsson
under våren ska utföra mätprogram)
Under besöksdagen kommer
ERISOFT att svara för att grejerna fungerar tekniskt.

Lastbil
Mobitex kommer att demonstreras i Electrum och ute på Kistagången.
- Gärna i en lastbil, säger Marianne Eneheim. Vi ska visa
systemet och applikationerna och
vi får hjälp av Eritel i Göteborg.
Vi kommer att trycka på att Mobitex är ett öppet nät som kan
kopplas till olika applikationsutrustningar.

(Mobitexläget just nu är att
systemet fungerar i Sverige, Finland, Norge och Kanada. Samt att
det är sålt till USA och England)
Den sladdlösa kontorstelefonen DCT 900 slutligen kommer
inte att visas utomhus utan bara
inne i salen i Electrum. Med ett
par demotelefoner kopplade mot
växeln i Kista.
- DCT 900 finns nu i prototyputförande, säger Lennart Nilsson,
chef för Nira Sverige AB. Efter
Kistademonstrationen ska vi göra
egna interna prov och i höst hos
kunder.
Det här var några glimtar av
vad som ska ske i Kista onsdagen
den 30 maj. ERA Nyheter återkommer med närmare detaljer senare.
Lars Cederquist

ERA
korta nyheter
Staffan
Fahlgren,
Roger
Fredriksson, Tommy Gustafsson och Roger Mårtensson,
samtliga från BO/AI arbetar i
Kuweit.
I Mexiko är Raoul Busk, Osborn Hogevik, båda från BO/AI
samt Roger Eriksson, BT/SN
stationerade.
I Taiwan finns Hans Berglund
och Bo Nilsson, bägge är från
BO/AI.
I New Jersey arbetar nu Bengt
Didner, Per Stein och Leif Stenberg, alla tre från ECS. Per Johansson, BT/SL finns i Richardson, Texas.
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Offert på digitalt
system i Japan
70 procent av de anställda på Lynchburgfabriken är med
Eubank. Foto: Lars Jonsteg

winshare-systemet. Här Team Leader mrs Pat

Förslagsverksamhet
på amerikanskt vis
Tiotusen kronor om året per
anställd ger Lynchburgfabrikens egen variant av förslagsverksamhet.
Winshare-systemet. Som bland annat går ut på
att stimulera de anställda till att
komma på fler goda idéer och
förslag på förbättringar.
I staden Lynchburg i staten Virginia sydväst om Washington DC i
bergskedjan Appalacherna på
amerikanska östkusten ligger fabriken som producerar för mobila
kommunikationssystem.
Där
görs
mobiltelefoner
(egentligen biltelefoner) och
basstationer för mobiltelefonsystem, men huvudsakligen produkter för landmobilradiokommunikation. Fasta stationer, mobila enheter, handburna och
fordonsmonterade terminaler.
Fabriken byggdes i slutet av
50-talet (men ser enligt ögonvittnen betydligt modernare ut) och
har ungefär 1500 anställda.
Själva Lynchburg är en rätt liten stad. Jämförbar med Kumla.
En gammal skofabrikstad. Den
ligger något avsides in i höglandet. Förr fanns här tobaksplantager. Enligt uppgift tar det lika
lång tid att ta sig från New York
till Lynchburg som att flyga
Stockholm-New York.

Värnar om jobben
Den japanska expansionen har för
många amerikanska företag betytt
ett reellt hot. Ett tvång att effektivisera verksamheten för att kunna
klara sig i konkurrensen.
Lynchburgverksamhetens historia är tydlig. Antalet anställda
har där sjunkit från cirka 5000 till
2200. Motivationen att behålla eller stärka företagets konkurrenskraft är förstås hög hos de som
jobbar kvar.

I EricssonlGeneral Electrics amerikanska fabrik i
Lynchburg kläcker de anställda
idéer på kvällstid
och delar sen lika
på vinsten från
förbättringarna.
De flesta större amerikanska
företagen har antagit den japanska utmaningen och jobbar nu målmedvetet. Med till exempel
winsharesystem som syftar till att
aktivera alla anställda för att få
fram högre kvalitet och effektivitet. I Lynchburg började man för
drygt fem år sen, 1984.
- Det var tungt att dra igång
verksamheten, men man har gjort
ett fantastiskt jobb och nu är alla
positiva, berättar Björn Boström,
produktionsdirektör på BR.

Kvällsjobb
Det är på fritiden som idéerna
föds. Fabriken har delat upp de
anställda i 58 lag (team), som har
varsin chef och i princip sköter
sig själva. De arrangerar sina möten, sammanträder ungefär en
gång per vecka, på kvällstid eller
på lunchrasterna, och går igenom
verksamheten för att hitta förslag
på förbättringar.
Lagen får sen administrativ
hjälp av en handläggare som ser
till att idéerna omvandlas till konkreta förslag.

I motsats till hur det fungerar
hos Ericsson i Sverige, där den
som föder idén också stoppar
hälften av den beräknade vinsten i
egen plånbok, delar man här kollegialt på pengarna. Något som
kan verka egendomligt när man
vet att faktiskt inte alla är med i
systemet!
Men tanken där är att de 30
procent som ännu inte gått med i
winshare-systemet (och trots detta får samma del av vinsten som
de som är med) till slut ska lockas
att gå med.
Teamen sätter en ära i att bidra
så mycket som möjligt till fabrikens totala vinst.

Trotjänare
I Lynchburg håller man sig till sin
läst. De anställda har i genomsnitt
arbetat 22 år på fabriken, enligt
Björn Boström.
Något som verkar otroligt när
man jämför med Ericssons svenska fabriker, till exempel Kumla,
där många jobbar i kanske bara
fem-sex år.
Detta har naturligtvis stor betydelse för motivationen.
Teamen i Lynchburg sitter inte
bara och kläcker idéer på fritiden.
De intresserar sig också för sin
egen verksamhet och presenterar
den gärna vid besök.
Man har varsin monter vid årliga utställningar, dit de större kunderna och lokala radio och TV
bjuds in, och visar då upp förbättringar man åstadkommit.
Det råder en positiv anda.
Winshare-systemet engagerar flera människor än Ericssons förslagssystem (där ett fåtal personer
står för 80 procent av alla förslag).
Lars Cederquist

Ericsson slåss med japa- princip det amerikanska, men är
nerna om digitala mobilte- tekniskt svårare, säger Olle Klein.
är noga specad.
lefonsystem - inne i Ja- Utrustningen
Ericsson offererar som sagt tre
pan! Ett projekt som leds "burkar" av systemets sex. I n ^ ^
från, inte B- utan G-divi- växel och antennbitar, men i öi0
sionen. Den division som rigt hela basstationer.
normalt arbetar med förSystemet innehåller tre stora
bitar.
svarskommunikation.
Japan har varit en sluten marknad
för Ericsson. Men skulle ERA få
åtminstone en del av uppbyggnaden av det nya digitala mobiltelefonsystemet skulle det kunna innebära en inbrytning för hela
Ericsson i Japan.
Det är emellertid många som
aspirerar på ordern. Japanska televerket NTT har lämnat offertförfrågan och fått arton offerter. Därav femton (!) japanska. Samt från
Ericsson och två amerikaner.
Alla offererar förstås inte alla
delar av mobiltelefonsystemet.
ERA t ex är med på tre "burkar"
av de totalt sex.

Första april
De inlämnade offerterna utvärderas nu och den första april väljer
japanerna ut ett antal leverantörer
att arbeta vidare med. Då avgörs i
princip om Ericsson får jobbet.
- Kontraktet är visserligen
tänkt att skrivas den 1 juni, berättar Olle Klein, projektledare på
G-divisionen. Men i praktiken avgörs saken den första april. Under
april och maj ska olika tekniska
saker specas tillsammans med
NTT.
Vidare säger tidplanen att ett
provsystem kan levereras under
slutet av 1990. Att NTT med hjälp
av provsystemet gör en systemutvärdering under första halvåret 91
och att japanerna i juli 91 bestämmer sig för serieleverans.
Detta om framtiden. I dagarna
däremot deltar Ericsson i en talkodartävling (vecka 13), ett samarbete med GE. Resultatet av tävlingen ges 20 april, då japanerna
lyssnat igenom inspelningarna.
Dessutom pågår standardiseringsjobb där Lars Gandils under
två månader varit i Japan och deltagit i möten.

Hårda krav
- Det offererade digitala mobiltelefonsystemet i Japan liknar i

BBE (base station baseband
equipment) som innehåller i . ^ ^
kodning och ekosläckare
MDE (modulation o demodulation equipment) motsvarar transceiver utom effektdelen
TRE (transmitter o receiver)
som innehåller effekt och antennförstärkare
Ansvariga för respektive del är
Bo Karlsson, Mats Nilsson och
Thomas Nilsson.

Stort projekt
Projektet befinner sig ännu i uppbyggnadsskedet och söker folk.
Det kommer behövas många,
minst 110 man. Många nyanställw
en del från G-divisionen, som få^P
lediga resurser nu när truppradion
och den militära verksamheten
gått ner. Dessutom kommer det
att behövas flera externa konsulI projektledningen sitter Olle
Klein och Rolf Hedqvist, kvalitetsansvarig är Carl-Gunnar Sundquist och för systemet Ulf Wahlberg.
Utvecklingen sker alltså på Gdivisionen i Kista, eventuell produktion ska ske i Linköping.

Främmande kultur
- Vi har en del med japanerna att
göra nu och det öppnas en helt ny
värld, berättar Olle Klein. Japanernas kultur är i många avseenden olik vår och det är inte alltid
så lätt att tolka vad de menar. Men
vi har tagit hjälp av en svensk tjej
som jobbat ett halvår i Japan. Hon
ger oss en del tips.
Vad det gäller mobiltelefonin
har Japan ungefär samma situation som Sverige. Två operatörer,
en stor och en liten. NTT med cirka 300 000 abonnenter och ett litet TACS-system med 10 000.
Det nya digitala systemet är
tänkt att komplettera och delvis
ersätta det gamla. Utbyggnaden
ska börja i Tokyo och Osaka.
Lars Cederquist
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C-divisionens första utlandsetablering

Design och inköp i
Hsinchu, Taiwan

På Technology Road i Science-Based Industrial Park i
Hsinchu, åtta mil från Taiwans huvustad, finns en liten
men viktig del av C-divisionen. Här håller Leif
Brunström och Mikael Akerwall samt deras medarbetare på att bygga upp C-divisionens första utlandsverksamhet och det gäller utveckling, design och inköp.
- Jag kom till Taiwan i maj förra
året och att säga att jag började
mitt arbete här från noll är absolut
ingen överdrift, berättar Leif
Brunsttöm, ansvarig för utveckling och design.
I Hsinchu har man nu skapat en
helt "självgående" verksamhet.
Man har byggt upp egna rutiner
och system (samma som i Lund)
som man lagt in på data. Det gäller allt arbete från fakturor till mekanikkonstruktioner och man har
egna databaser och hjälpsystem.
- Samtidigt som vi bygger upp
verksamheten här sker utbildning
av personalen och tanken är att de
om något år ska "ta över" när de
flesta av oss svenskar flyttar hem.
säger Leif.

En viktig uppgift för Leif och
hans designgrupp är att ta fram en
variant på Olivia. - Vi arbetar också med produktförbättring, säger
Leif och nämner som exempel att
man nu håller på alt ta fram en ny
lur till HotLine Combi.

dukt visar han en mycket behändig liten väska för HotLines ficktelefon. Under ett kilo väger telefon, laddare och två batterier och
allt får plats i väskan. Mikael förklarar att väskan kostar ungefär
en tiondel att köpa i Fjärran Östern mot vad den skulle kostat att
köpa in hemma i Sverige.
- Stora volymer är a och o och
tillsammans med GE blir Erics-

Intressant kultur

Inköp i Fjärran Östern
Mikael Akerwall är inköpare och
hittills den ende divisionsinköparen som är placerad i utlandet.
- Jag köper in stora volymer.
Taiwan är inget lågprisland så inköpsverksamheten måste även
omfatta Hongkong, Thailand.
Malaysia. Singapore. Filippinerna
och Sydkorea, berättar Mikael.
Som exempel på en aktuell pro-

inköpare från General Electric
och vi har påbörjat ett samarbete
som kommer att bli bra för alla
parter. Tillsammans är vi en stor
kund som får god respons hos leverantörerna.
Förutom inköpsarbetet är Mikael kvalitetsansvarig för det som
köps genom Terico, t ex den nya
HotLine-luren från Tecoms fabrik
i Hsinchu. Den produktionen sysselsätter drygt 15 personer.

son en intressant inköpskund, säger Mikael och fortsätter:
- Jag har varit ute och rest med

För både Mikael och Leif är arbetet i Hsinchu det första utlandsjobbet och de är ense om att det är
utvecklande, intressant och jobbigt. Några vanliga arbetstider
mellan åtta och fem gäller inte för
dem.
- Kulturen här är annorlunda. I
början var det mycket som man
hade svårt att förstå. Att alla la
huvudet på skrivbordet och sov en
stund under lunchrasten, var nytt
för mig men nu tycker jag inte det
är något konstigt, säger Leif.
-1 början upplevde nog våra ki-

nesiska kolleger att vi svenskar
var "buffliga sanningssägare" när
vi gav klara besked. Vi däremot
tyckte det var jobbigt att inte kunna få direkt information och framför allt inte ett "nej". Nu har vi
lärt känna varandra och även blivit goda vänner privat. Det är viktigt att inte vara reserverad utan
kunna "bjuda på sig själv". Då
blir det lättare att överbrygga
språksvårigheter och kulturskillnader, slutar Mikael.
Gunilla Tainm

Terico
Utveckling, design samt inköp ingår som en del i Terico,
ett joint veturebolag mellan
den taiwanesiska koncernen
Teco och Ericsson. Terico
sköter också all HotLine-försäljning i Taiwan. Bengt Jordahl är VD och företaget har
försäljningskontor i Taipei
och tre andra större städer.
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"Vi går
starka in i
90-talet"
O I I ~ta'et väntar oss > m e d
Zj\3
nya utmaningar.
Ericssons utgångsläge inför
det nya decenniet är gott. Vi
haren bra marknadsposition i
världen och vår finansiella
ställning är stark - två viktiga
faktorer som innebär en god
bas för framtiden.
En tredje styrkefaktor för
Ericsson är det unika kunnande som samlats inom företaget. Inom mobiltelefoni, t ex,
är vi det enda företaget i världen som kan erbjuda marknaden samtliga standardtillämpningar. Vi kan verkligen vara
stolta över vår höga systemkompetens.
För den skull får vi inte slå
oss till ro. Ett företag som vårt
behöver ständigt stärka sin
kompetens. Vi som arbetar
med spjutspetsteknologi måste satsa än mer på vår egen
vidareutbildning och rekrytering av högkompetenta tekniker. Ericsson behöver fler
tekniska doktorer, men också
- i lika hög grad - fler kvalificerade medarbetare också på
lägre utbildningsnivåer.

S

verige har historiskt kunnat leva ganska högt på
en hög utbildningsstandard.
Landets framgångar under
detta sekel kan till stora delar
förklaras med en hög kunskapsnivå hos svenska arbetare och tjänstemän.
När man idag med all rätt
ifrågasätter den offentliga
sektoms storlek och resurser i
Sverige, är det oerhört viktigt
att utbildningsväsendet behandlas på ett konstruktivt
sätt. Istället för nedskärningar, måste vi prioritera utbildning och skapa ett gynnsammare klimat i den svenska
skolan. Det krävs framsynta
satsningar och förnyelse hela
vägen från grundskola till
universitet för att vi inte ska
komma på efterkälken nu när
det satsas stenhårt på utbildning i många av våra konkurrentländer!

E

n fortsatt hög kunskaps.nivå inom Ericsson är
förutsättningen för att vi ska
kunna leva upp till ett av de
viktigaste målen just nu - att
blimerprofessionella! På den
punkten finns det brister idag.
Vi måste t ex arbeta ännu mer
med leveranssäkerheten och
kvaliteten i framtiden. Båda
är avgörande för att omvärlden ska uppleva Ericsson som
det mestprofessionella internationella teleföceTagej!

r~
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Rekordresultatet
spikat: 3,7 miljarder
De preliminära siffrorna om
Ericsson-koncernens resultat för
1989 har nu bekräftats. Vinsten
blev som beräknat 3,7 miljarder
kr - en fördubbling jämfört med
1988.
Koncernen har nu rejält med
luft under vingarna. Inneliggande
order på drygt 29 miljarder och en
förväntat fortsatt hög lönsamhetsnivå innebär att prognosen för
1990 talar om ytterligare resultatförbättringar.
Under 1989 fakturerade koncernen för 39 549
MSEK - en ökning med drygt 8 MSEK eller 26
proc jämfört med 1988. Om man beaktar de
enheter som tillkommit genom samarbetsavtalet med General Electric Company i USA,
ökade faktureringen med 25 proc. En framgångsrik valutabevakning har också medfört
att kursförändringar inte påverkat faktureringen särskilt mycket.
Koncernens starka fotfäste internationellt
framgår tydligt av siffrorna för utlandsförsäljningen. 84 proc av faktureringen avser kunder
utanför Sverige (81 proc 1988).

Orderingången upp 18 proc
Orderingången ökade med 18 proc till 42 045
MSEK (35 633). För jämförbara enheter var
ökningen 13 proc. Vid årets slut var orderbeståndet 29 426 MSEK (26 876).
Ericssons vinst före bokslutsdispositioner
och skatter mer än fördubblades till 3 715
MSEK (1 840). Endast 3 MSEK (-5) utgjordes
av realisationsvinster netto från avyttringar av
aktier och anläggningstillgångar.
Avkastningen på det sysselsatta kapitalet
steg kraftigt för fjärde året i rad. En avsevärt
förbättring av både vinstmarginal och kapitalomsättningshastighet spikade avkastningen
till 23,8 proc (16,0).

Höjd avkastning
Också avkastningen efter skatt förbättrades
rejält. Trots att det egna kapitalet ökat genom
konverteringar, blev den 17,3 proc i år (11,5
proc 1988). En positiv utveckling noteras också
för koncernens skatteutgifter, sedda i förhållande till vinsten före bokslutsdispositioner.
De sjönk från 44 till 37 proc 1989.
Vinstförbättringen och de minskade relativa skatterna innebar tillsammans en stark
ökning av vinsten per aktier. Efter skatteutgifter och full konvertering steg den från 24:07 kr
till 55:35.
De senaste årens förstärkning av koncernens soliditet fortsatte under 1989. Vid utgången av året uppgick den till 37,8 proc
(33,7).

Ökade investeringar
Investeringarna i fastigheter, maskiner och
inventarier ökar också. Under fjolåret investerade Ericsson totalt 2 672 MSEK (1 739),
varav 287 MSEK är investeringar i verksamhet som tillkom i samband med avtalet med
General Electric. En dryg miljard, 1043 MSEK
har under året investerats i Sverige.
Nettovinsten för moderbolaget blev 878
MSEK (578). Totalt hade moderboalget disponibla vinstmedel på 1 696 MSEK (1 222).
En höjning av aktieutdelningen från 10:50 till
14:00 per aktie föreslås nu. Dessutom föreslår
styrelsen och VD en split av aktier så att varje
aktie ersätts med fem nya. Beslut fattas på
bolagsstämman den 8 maj.

Radiokommunikation är det affärsområde som ökat sitt resultat mest, procentuellt sett.

Telecom koncernens
stora vinstmotor #
Ericssons rörelseresultat efter avskrivningar blev hela 4 557
MSEK, nästan 2 miljarder högre
än 1988. En kraftig ökning noteras bl a för koncernens andel av
resultat i samarbetande bolag 398 MSEK 1989 mot 241 MSEK
1988.
Den stora vinstgeneratorn är
affärsområdet Publik Telekommunikation. Framgångarna för
AXE-systemet fortsätter och trots
en hård priskonkurrens kunde
marginalerna förbättras.
Det är fyra av Ericssons sex affärsområden
som noterat förbättrade resultat. Procentuellt
räknat är det RADIOKOMMUNIKATION
som gått mest framåt, från ett överskott på 264
MSEK 1988 till 692 MSEK förra året. Bakom
framryckningen ligger stora framgångar med
mobiltelefonin, inte minst på den nordamerikanska marknaden. Däremot var lönsamheten inom mobilradio och försvarskommunikation otillfredsställande.
I absoluta tal är det som vanligt PUBLIK
TELEKOMMUNIKATION, BX på Ericssonspråk, som är den stora vinstgeneratorn.
3 539 MSEK blev resultatet ifjor, men i det
sammanhanget bör påpekas att övriga affärsområden indirekt bidrar till en stor del av BX'
försäljning. Den har under det gångna året

framförallt ökat i Västeuropa, vilket förstärkt
AXE-systemets världsledande ställning.
Affärsområde FÖRETAGSKOMMUNIKATION noterar också kraftiga resuItatföÄ
bättringar. Det är inte minst företagsväxel^
MD110 som noterat stora försäljningsframgångar utomlands - främst i Västeuropa och
Mexico. Resultatet blev 252 MSEK - en förbättring med nästan 100 MSEK.

Positiv utveckling
En positiv utveckling noterar också affärsområde KOMPONENTER. Förutom en avsevärd andel i resultaten för övriga enheter,
noterar affärsområdet för egen räkning en
resultatuppgång från 113 MSEK 1988 till 142
MSEK.
Bakom den negativa utvecklingen för affärsområde KABEL OCH NÄT ligger i hög
grad avvecklingen av vissa delar av verksamheten i samband med sammanslagningen av
de tidigare affärsområdena Nätbyggnad och
Kabel. En otillfredsställande lönsamhet noteras också för det svenska nätbyggnadsbolaget.
Däremot utvecklades kabelverksamheten i Sverige och det till två tredjedelar ägda bolaget
Svenska Elgrossist AB, SELG A, mycket positivt. Affärsområdets resultat blev 350 MSEK,
en minsking från 490 MSEK 1988.
Det enda affärsområde som idag uppvisar
förlustsiffror är FÖRSVARSSYSTEM. Höga
kostnader för JAS-projektet drog ner resultatet för det svenska försvarselektronikbolaget,
som ändå kunde förbättra sitt resultat något.
Däremot försvagades resultatet i affärsområdets Italienska verksamhet.
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Försvarsindustrin
möter politikerna
Under den sista månaden har riksdagens politiker,
från moderater till miljöpartister, fått en ordentlig
gnuggning i vad den svenska försvarsindustrin kan,
vill och behöver. I en rad seminarier har representanter från de olika riksdagspartierna fått träffa ledare för industrin som på olika redogjort för sin syn
på verkligheten.
Från Ericsson Radar Electronics
har både VD Ulf H Johansson och
vVD Bengt Halse medverkat.
Bofors VD Egon Linderoth, Saab
Scanias vVD Harald Schroder,
Industriförbundets VD Magnus
Lemmel och en rad andra ledande
personer inom svensk verkstadsindustrin har också medverkat.
^•Anledningen till seminarierna
ar den avgörande betydelse som
1991 års försvarsbeslut kommer
att få för den svenska försvarsindustrin. Våra riksdagsledamöter
^y- de som fattar det slutgiltiga beUruiei om försvarets framtid. Därför är det viktigt att de är så välinformerade som möjligt. De centrala seminarier som nu genomförts kommer att följas upp av seminarier där företagen var för sig
informerar politiker på sina respektive hemorter om sin syn på
framtidens försvar.
- Vår förhoppning är at vi ska)
bidra till att skapa en konstruktiv
och saklig debatt, vad gäller försvars- och försvarsindustrifrågor,
säger Lennart Forsman, VD för
FiF.

En hörnsten
- Enligt Överbefälhavaren bygr den svenska säkerhetspolitin på två grundstenar, dels den
allmänna värnplikten, dels den
inhemska försvarsindustrin. Försvarsindustrin säkerställer att det
svenska försvaret har - och får A'i".:ir till materiel som är anp a s s a d till svenska behov, till
värnpliktsystemet och till svenska klimat- och terrängförhållanden. Vår materiel har ett mycket

C

nuitet i beställnigarna för att kunna
behålla personal och få rimlig ekonomi, menar Lennart Forsman.
Det krävs en basbeläggning för
att upprätthålla kompetensen och
volymer i form av både svenska
beställningar och export, tillägger han.

ring på 16 miljarder kronor. Industrin ingår dessutom som högteknologiska
spjutspetsar i storkoncerner
som Ericsson, Volvo, Saab
Scania, ABB och FFV.
- Bredden i det svenska kunnandet är mycket imponerande.
Det finns, som sagt, inte många
Viktig arbetsgivare
länder som har en kompetens
gott anseende utomlands och det Den svenska försvarsindustrin som den svenska - från toppmofinns en rad länder som försöker sysselsätter idag 35 000 personer derna stridsflygplan som JAS 39
bygga upp en sådan kompetens och har en sammanlagd fakture- Gripen till robotar, U-båtar och
bandfordon. Försvarsindustrins
som vi redan har i Sverige, säger
kunnande sprids dessutom ti 111 övLennart Forsman.
rig svensk industri.
Vid seminarierna har man från
Kerstin Ekman (fp) är en av de
industrins sida mycket starkt be- Man säger ofta att vi är be- politiker som deltagit i
tonat vikten av ett långsiktigt och
roende av utlandet, även om vi Försvarsindustriföreningens
realistiskt regelverk för export av
haren svenskförsvarsindustri. Det seminarier. Foto: Pelle Lund,
är sant, men faktum är att 70 proc Kamerareportage.
försvarsmateriel. Beställningarna
av det svenska försvarets mate- konkurrenskraftig. Inget kunde
från det svenska försvaret är inte
riel ärtillverkad i Sverige, av sven- vara mer felaktigt. I den upphandtillräckligt stora för att man ska
ska företag.
kunna behålla kompetensen på
lingsförordning som styr FMV,
viktiga högteknologiska nyckelFörsvarets Materielverk, finns
Konkurrenskraftiga
krav på konkurrens. Den svenska
områden. Det krävs export för att
industrin ska klara detta.
- Det brukar också sägas att den försvarsindustrin har hävdat sig
- Man kan helt enkelt säga att
svenska försvarsindustrin är en mycket väl i denna konkurrens.
försvarsindustrin behöver kontiskyddad verksatad som inte är Detta trots att vi i Sverige arbetar
med kortare serier av produkter
och därmed högre utvecklingskostnader per produkt räknat. Vår
konkurrenskraft märks också i det
stora intresse som finns utomlands för svenska produkter.
- Den svenska försvarsindustrin
är alltså av stor betydelse för
samhället, både som teknikspjutspets och som del i säkerhetspolitiken. Den gör att vi slipper lita till
osäkra utländska leveranser i en
krissituation och ger oss utrustning som passar Sverige, till ett
konkurrenskraftigt pris.
- Vi inom försvarsindustrin har
fört fram argumenten. Nu är det
politikerna som måste besluta om
vi ska behålla den kompetens och
kapacitet som finns, eller om den
ska försvinna. Men man måse ha
klart för sig att om vi en gång
förlorar kompetensen är det svårt,
och oftast omöjligt att bygga upp
den på nytt, slutar Lennart ForsDen mobila radaranläggningen GIRAFFE från Ericsson Radar Electronics är ett bra exempel på den
man.
svenska försvarsindustrins konkurrenskraft. Den har sålts till ett stort antal länder.

Ericsson Runt j

Ericsson lär
KTH att flyga
En syntetisk bild av omvärlden, d v s ett
datorritat landskap, presenteras operatören
i den flygsimulator som Flygtekniska Försöksanstalten placerat vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH.
Det grafiksystem som skapar "omvärldsbilden" har nyligen levererats av Ericsson
Radar Electronics, ERE, i Mölndal.
ERE-s grafiksystem TPIG skapar med
hjälp av tre separata presentationskanaler
en bildyta som täcker 120 x 40 grader av
synfältet. Bilden visar ett landskap i perspektiv-topografin hämtas från en databas
med verkliga kart-data. Floder, sjöar och
skogar visas naturtroget. Systemet är sammankopplat med flygsimulatorns övriga
system på ett sådant sätt att simulatorns
styrspak påverkar bildens utseende. Operatören får därför ett helt verklighetstroget
intryck av den simulerade flygningen.
Sensorn

Under processorbytet testas stationen
med olika mobiltelefoner.

Mobilstationer
nu uppgraderade
För ett par år sedan fick Ericsson i uppdrag
att snabbt söka göra något åt den trängsel i
etern som tillströmningen av nya mobiltelefonabonnenter inneburit. I slutet av mars
är uppdraget slutfört, i och med att den sista
nordiska MTX-stationen då har försetts
med en ny och kraftfullare processor.

Att byta processor är ingen enkel operation. Metodiken har utarbetats av Ericssons finländska dotterbolag LMF. Det gäller att genomföra bytet utan att mobiltelefonkunderna märker något.
Praktiskt genomförs bytet på så vis att
den nya processorn monteras in parallellt
med den gamla och provkörs under en tid.
I stationerna finns alltid två parallella system, ett för normal drift och ett i reserv.
Därför är det möjligt att koppla in halva
den nya enheten som reserv för halva den
gamla och sedan tvinga över telefontrafiken på den "nya" halvan.
Under några nervpirrande minuter, innan den nya enheten gått igång för fullt,
uppstår ett avbrott i telefontrafiken, men
sedan är allt igång igen. Bytet kan sedan
fullföljas med att den andra halvan av den
nya processorsenheten också kopplas in.
Ett 40-tal byten har genomförts utan några
större problem och ett par återstår innan
den allra sista stationen, belägen i norska
Hamar, uppgraderas den 31 mars.
Switchen

Ny redaktör
för Kontakten
I och med detta nummer har Kontakten
fått en ny redaktör. Det är Lars-Göran
Hedin, som tillträtt tjänsten som koncernredaktör. L-G är västgöte till börden
men uppväxt i Närke. Han fyller 40 i år
och kommer närmast från lantbrukstidningen Dagens Lantbruk, där han var
chefredaktör och ansvarig utgivare.
Som koncernredaktör har L-G ansvaret för Kontakten och den engelskspråkiga Contact, men han är även samordnare
av de olika affärsområdestidningarna;
ERA Nyheter, Kompokraft, Ledaren,
Sensorn, Switchen och Vår Business.
- En viktig arbetsuppgift är att skapa
en rationellare och snabbare produktion,
så att vi på sikt kan korta ner pressläggningstiderna, säger L-G. Och så vill jag
höja den redaktionella standarden så att
tidningarna blir mer spännande och läsvärda.
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Låt
kapitalet
flöda!
Kundfordringarna ska ned till 20 procent av försäljningen före slutet av 1991! Det målet för
kundfordringskampanjen har fastställts av verkställande ledningen.
Kampanjen inleddes vid årskiftet och ska pågå
i två år. Totalt räknar man med att 4 miljarder
kronor som är bundna i kundfordringar under
den här tiden ska frigöras och sättas i rörelse
igen.
Jämfört med våra konkurrenter
och med andra stora företag internationellt har Ericsson inte varit
lika framgångsrikt när det gällt
kundfordringar som att spara inom
andra områden.
Men det ska det bli ändring på
nu.
- Vi har under flera år arbetat
intensivt med att frigöra rörelsekapital och öka kapitalomsättningshastigheten, säger finansdirektör Stephan Almqvist.
- Det har gått bra. Sedan -86 har
Ericsson tack vare olika insatser i
stort och smått lyckats frigöra kapital så att expansionen kunnat
ske utan ökad kapitalbindning.
- Under samma tid har faktiskt
också skulderna reducerats avsevärt, säger Almqvist. Inom vissa
områden kan vi inte gå mycket
längre, men när det gäller kundfordringar är det annorlunda.

Ett mått på effektivitet
Ett av de viktigaste målen för
Ericssons verksamhet är att upprätthålla en god lönsamhet, avkastning på eget kapital. För att
uppnå det krävs högre kapitalomsättningshastighet och ett sätt att
öka hastigheten är att minska
kundfordringarnas andel av försäljningsintäkterna.
Det förhållandet kan ses som en
indikation på företagets effektivitet.
Enligt kampanjens mål ska
kundfordringarna vara 20 procent
av försäljningen. Det motsvarar
en kredittid på 73 dagar i genomsnitt. I slutet av 1989 var kundfordringarna nere i 31 procent,
det vill säga cirka 112 dagar.
Målet, 20 procent, motsvarar
drygt 4 miljarder kronor i frigjort
kapital baserat på 1989 års försäljningssiffror.
Med en ränta på 10 procent kan
Ericsson tjäna drygt 400 miljoner
kronor om året i ränteinkomster.

"Riktiga" åtgärder
- Det är viktigt att komma ihåg att
åtgärderna i kampanjen ska vara
"riktiga" åtgärder, säger Stephan
Almqvist.
Det går nämligen att sälja av
fordringar, för att få ned procentsatsen, medan företaget fortfaran-

Ericsson
allt bättre
på kundfordringar
- men än
finns mycket
att plocka...
de sitter kvar med risken.
- Då är det ändå ingen förbättring.
När ett avtal upprättas har kunden inskrivet i kontraktet en betalningstid på till exempel 30, 60
eller 90 dagar. Hur många dagar
det är beror på flera olika saker.
Det skiljer sig betydligt mellan
olika länder.
Kunden ska alltså betala Ericsson till exempel 60 dagar efter det
att fakturan skrivs ut. Så är dock
inte alltid fallet, beroende på oss
själva och kunden.
I Spanien och Italien gäller ofta
långa kredittider, något som Ericsson inte kan göra mycket åt.
För varje dag som betalningen
inte kommer in förlorar det säl-

Det finns mer att plocka! Under de närmaste två åren vill verkställande ledningen frigöra 4 miljarder
kronor i kundfordringar. Teckning: B I M ERICSSON

jande företaget pengar, om inte
dagarna tagits med i beräkningen
av priset från början förstås.
Genom att upprätthålla en hög
kvalitet och fakturera och leverera i tid kan alla som arbetar inom
Ericsson göra sitt för att nå målet.
Den kund som inte får en komplett vara i tid är inte heller beredd
att betala i tid.
Det är fråga om att skapa en
medvetenhet om kundfordringarna hos alla.

Eget ansvar
Varje affärsområde ska själva ta
ansvar för kampanjens genomförande, sätta upp mål och göra
planer för att beskriva hur målen
ska uppnås. Treasury Services

ställer upp med konsulthjälp och
kommer även att följa upp varje
kvartal.
Verkställande ledningen kommer att följa utvecklingen med
spänning.
Rent konkreta åtgärder, som
Treasury Services bland annat kan
hjälpa till med, är utbildning av
personalen, ministudier, övergripande information och seminarier.
Seminarierna är upplagda som
moduler där varje avdelning kan
plocka ihop de moduler som passar just dem.
Så nu är det bara att sätta igång
med att jaga procent!
Helena Liden

•

1985/86 uppmärksammade finansstaben att det fanns pengar

skicka in rapporterna och MVE
var långsamma i sin hantering.
Men efter överenskommelsen

1986 har det gått desto bättre.
För att få extra stuns startades
samtidigt en tävling mellan bolagen.

1,6 miljarder
Sedan bolagen började arbeta
mer intensivt med momsåterbäringen har Ericsson lyckats spara 6,6 miljoner kronor. Bara i år
har Ericsson fått tillbaka l,6miljarder kronor i återbetald moms.
Med en enda dags ytterligare
förbättring i hanteringen frigörs
cirka 4,4 miljoner i kapital vilket, med 10 procents ränta, ger
440 000 kronor.
Idag genomförs hela hante-

,

:

!

Finansdirektör Stephan Almqvist slår näven i bordet. En
kampanj ska dra ned andelen
kundfordringar av försäljningsintäkterna ned till 2 0 procent
före 1 9 9 1 . Foto: BO BINETTE

Strålande resultat i momstävlingen
Ericsson Telecom har ut- att tjäna på hanteringen av momsetts till vinnare i moms- sen. Eftersom Ericsson till stor
del är nettoexportör innebär det
tävlingen under 1989. De att
i efterhand får tillbaks
är både snabbast, med nio denman
moms man betalat.
dagars hantering och de
Varje månadsskifte rapportehar förbättrat sig med 18 rar affärsområdena till länsstyprocent jämfört med för- relsens mervärdesskattenhet
MVE, hur mycket moms som
ra året.
ska
betalas tillbaka. Efter bearDet totala resultatet för betning
sedan MVE ut
alla sex medverkande bo- beloppenbetalar
till bolagen.
lag är strålande. Alla har
förbättrat sig jämfört Tävling mellan bolagen
med 1988.
Ericsson är långsamt med att

=

ringen på 12 dagar. Jämfört med
1988 är det en förbättring på 19
procent i snitt, en räntebesparing på 1,2 miljoner kronor.
Den allra största förbättringen
jämfört med 1988 står Ericsson
Network Systems för, med 38
procent.
Men eftersom Ericsson Telecom både förbättrat sig med 18
procent jämfört med 1988 och
har den allra kortaste handläggningstiden, 9 dagar, har de utsetts till vinnare.
Ett stort grattis till ETX och de
övriga medverkande bolagen
kommer från Treasury Services
som administrerat tävlingen.

;
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Genombrott för mobiltelefoni i Östeuropa
Den 1 mars blev det klart
att Ericsson fått en order
på ett mobiltelefonisystem till Ungern på 10
miljoner kronor. Det är
en ganska liten order i
Ericssonsammanhang.
Men det är en order med
mycket stor betydelse.
Den innebär ett historiskt genombrott för
mobiltelefoni i Östeuropa.

BZZ^-

hkon

Att bevara och utveckla mänskliga resurser
är en viktig målsättning inom Ericsson.
Just nu genomförs en
serie seminarier där
tankar och värderingar kring Ericssons roll
om arbetsgivare diskuteras.

Mobiltelefoni är just nu oerhört
intressant för hela Östeuropa. Den
allmänna telefonsituationen är
besvärlig och väntetiderna för
^dDonnemang ofta väldigt långa. I
f i n g e r n står t ex en halv miljon
människor i kö för att få telefon.
- Ericsson har just nu förfrågningar från flera länder i Östeuropa. Man ser där dels mobiltelefof p å samma sätt som hos oss i
orden och dels som en möjlighet att snabbt få telefoner till de
som behöver, men där det inte
finns några nät eller näten är fullbelagda, förklarar C-H Ström. Det
här blir då ett snabbt sätt att automatisera, även om det i vissa fall
kostar mer än vanlig automatisering.

Ordern innebär också att Ericsson nu levererar sin andra AXEväxel till Ungern. För drygt ett år

sona/

Så kan
Ericsson bli
en bättre
arbetsgivare

Långa väntetider

Ungern - ett pionjärland

r^«.u r a a :

bättrad! iThefer-

- Även om systemet är litet, så är
det ett intressant genombrott eftersom det är den första ordern för
mobiltelefoni i hela Östeuropa,
säger Carl-Henrik Ström som är
chef för Koncernstab Marknad
Europa & Nordamerika. Dessutom har diskussioner redan påbörjats om en utbyggnad.

Det historiska ungerska systemet
byggs först ut i Budapest, med en
kapacitet för 1 000 abonnenter,
men det är planerat att bli landstäckande inom några år.
Systemet som är av typ NMT
450 ska tas i drift i december i år.
Affären ska finansieras av Världsbanken. Kunden är det ungerska
televerket, som har bildat ett
samarbetsbolag med US West (ett
av Bellbolagen i USA) för drift av
systemet. Leveransen omfattaren
AXE mobiltelefonväxel, radiobasstationeroch 200 mobiltelefoner.

ÄÄ

rww

-

ÄBfc'

Nu ger
den sönderI rostade
järnridån
vika för
* Ericsson

Andra östländer väntar

nö

I december i år tas Östeuropas första mobiltefefonisystem i drift. Leverantör: Ericsson. Köpare är det
ungerska televerket, som bildat ett samarbetsbolag med US West för driften av systemet.
Foto: BENGT PLOMGREN

sedan fick Ungern som första land
i Östeuropa en AXE-växel från
Ericsson. Den är för internationell telefontrafik och finns i
Budapest.

En stor marknad
Även om det pratas mycket om
mobiltelefoni i Östeuropa nu, så
är ändå Ericssons order till Ungern den första någonsin bakom
den nu sönderrostade järnridån.
- Det kan vara en stor marknad
som har öppnats nu, menar C-H
Ström. Speciellt som den här typen
av utrustning kan levereras utan
alltför stora problem med amerikansk reexportkontroll.
Text: Bengt Plomgren

Ingenstans suddas gränserna mellan öst och väst ut så snabbt som
i Ungern. Coca-Cola är fast förankrat i Budapest - nu även först i
Östeuropa med ett mobiltelefonisystem. Foto: GÖSTA RISING

Ett sådant seminarium hölls
nyligen i Köpenhamn, med
deltagare från Sverige, Danmark, Spanien och Australien.
Seminariet, som leddes av
Ericssons vice VD Carl Wilhelm Roos, var indelat i två avdelningar. Den första fasen
innebar, att deltagarna fick i
uppdrag att formulera tre huvudfaktorer som borde känneteckna Ericsson som arbetsgivare.
- Vår första faktor blev "professionalism", den andra "långtidsinriktning", berättar seminariets mest långväga deltagare, Les Williamsson från EPA
i Australien. Slutligen fastnade vi för "ledningsrörlighet",
d v s att det måste vara möjligt
att som chef flytta till andra
positioner i organisationen.
När C W Roos tagit del av
gruppens val av huvudfaktorer, redogjorde han för vilka
faktorer koncernledningen
främst vill föra fram. "Professionalismen" våren faktor som
han kunde hålla med om, men
därutöver framhöll han "uthållighet" - att visa kunderna vår
styrka och engagemang. "Att
sätta människan i främsta rummet" är den tredje faktorn enligt ledningens syn.
Under seminariets andra del
fördes en öppen och rättfram
diskussion om hur deltagarna
upplevde Ericsson som företag och som arbetsgivare.
Resultatet av den diskussionen blev tio punkter med förslag till hur Ericsson ska kunna bli en ännu bättre arbetsgivare (överst i spalten).
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100.000 nya telefoner till Mauritius

Stort telenätprojekt
på paradisö i Indiska
Oceanen

En mindre del annan kabel, främst
abonnentledning, som ingår i
projektet kommer dock från
Ericsson Cables.

100.000 nya linjer i etapp 1

FOTO:

THE

IMAGE

BANK

Ericsson har fått en order avseende utbyggnad av
telenätet på Mauritius till ett värde av 170 miljoner kronor. Ön Mauritius som är en monarki inom
Brittiska samväldet ligger i Indiska Oceanen cirka
800 kilometer öster om afrikanska kontinenten.

Jan Eckerud, marknadschef vid Ericsson
Network Engineering, slutförde i tuffa
förhandlingar nätaffären på Mauritius.

- Vi är mycket glada över detta
kontrakt som vi fått i konkurrens
med flera av världens ledande telekommunikationsföretag, säger
Jan Eckerud, marknadsansvarig
vid Ericsson Network Engineering AB (ENS) i Kungens Kurva. I
vårt åtagande ingår totalansvar för
projektets genomförande, berättar han.
Mauritius-projektet är en inbrytning på en fransk marknad
och ett mycket bra tillskott till
våra engagemang i Mellanöstern.

Mauritius) då han var på besök
hos Swetel i Stockholm. Televerksägda Swetel arbetar som
konsulter åt OTS.

Projekträv vid rodret
Chef och projektledare blir "projekträven" Börje Larsson, som
närmast kommer från Filippinerna. Han har under den senaste 11 årsperioden varit i Sverige endast
c i Ä t r e månader (se särskild int e r ^ ) . Vid sin sida har han sin
hustru Margareta, som kommer
att arbeta inom ramen för
projektet. Göran Falkmer har utsetts till Project Control Manager.

Resurser från Sydostasien
Beställningen omfattar projektledning och utbyggnad av det
lokala telenätet i 17 städer i landet. För att genomföra projektet
kommer Ericsson att utnyttja personella resurser från egna nätbyggnadsbolag i Sverige och
Sydostasien samt lokalt anställd
arbetskraft. Finska Nokia levererar kabel till projektet.

Samnordisk finansiering

'HD/st

- Finansieringen av projektet sker
genom en samnordisk lösning,
berättar Göran Andersson som är
finansieringsexpert vid Ericsson
Network Engineering AB. De institutioner som medverkar i finansieringen är SEK / PK-Banken
(Svensk Exportkredit), FEK
(Finsk Exportkredit) och NIB
(Nordiska Investeringsbanken).
Räntesubventioner utgår från
BITS (Beredningen för Internationellt
Tekniskt-ekonomiskt
Samarbete) och FINNIDA (den
finska motsvarigheten till BITS).

Gert Hedén har varit en av huvudförhandlarna i Mauritius-projektet. Han är chef för planering
och kalkyler på exportsidan inom
Ericsson Network Engineering.

- De första kommersiella förhandlingarna kom igång under
senhösten 1988, säger Gert Hedén som varit en av huvudförhandlarna i Mauritius-affären och
som är chef för planering och
kalkyler inom ENS. På gruM av
den mycket komplexa f i n a ^ e ringen av projektet har det tagit tid
att avsluta affären. Men genom att
merparten av kabeln kommer från
Nokia och både BITS, FINNIDA
och NIB är med och finansjfcir,
blev det ett samnordiskt p r o ^ t .

Kabel från Nokia
Förhandlingar sedan 1988 Att vi tar kabeln från Nokia beror

Port Louis
MAURITIUS

Folkmängd: 1,1 miljoner
Yta: 2.040 kvadratkilometer
Huvudstad: Port Louis (150.000 inv.J
Statschef: HM Drottning Elisabeth
Generalguvernör är Sir Veerasaamy
Ringadoo.
Premiärminister: Sir Anerood
Jugnauth
BNP per capita: Cirka USD 2.000
Nationalitetsbeteckning: Mauritier
Tid: Svensk tid + 3 timmar
Medeltemperatur/dygn: 28°C (jan),

21°C (juli)

- Första kontakten med representanter för Mauritius knöt vi i juni
1988, berättar Jan Eckerud. Vi
mötte då ordförande Seesaram
från OTS (teleförvaltningen för
den internationella teletrafiken på

bl a på att MTS (teleförvaltningen
för lokal teletrafik på Mauritius)
arbetar med franska kabelspecifikationer som kräver en kabeltyp
som Ericsson Cables AB (ECA)
inte tillverkar, säger Gert Hedén.

Kort om
Mauritius

fuktigt klimat. Mest nederbörd
faller under perioden november
till april. Under denna tid förekommer också orkaner, framför
allt mellan december och mars.
Öns ursprung är vulkaniskt och
kusterna omges av korallrev. Den
har bördiga slätter med inslag av
branta klippor som omger en central högplatå. Här finns också
fantastiska sandstränder med
vackra palmlundar.

Mauritius är ett märkligt och för
många mycket okänt land. Den
lilla ömonarkin är något större än
Öland och ligger långt ute i Indiska Oceanen cirka 800 kilometer
öster om det östafrikanska fastlandet. Ytterligare en liten ö som
heter Rodrigues hör till staten
Mauritius. Den ligger 600 kilometer öster om huvudön. Dessa
båda öar utgör tillsammans med
franska Reunion ögruppen Maskarenerna.
Mauritius har ett varmt och

Det finns i dag cirka 50.000 telefonlinjer på Mauritius. Telenätet
skall under en fyraårsperiod byggas ut med 200.000 linjer. Första
etappen har nu satts igång och
omfattar 100.000 av dessa. Utbyggnaden av denna första etapp
har delats upp på Ericsson Network Engineering och Alcatelföretaget Les Cables de Lyon.
- Vi har så att säga tagit hem
den här beställningen på en av
Alcatels
"hemmamarknader",
säger Jan Eckerud. Går projektet
bra har vi dessutom goda möjlig.heter att få fortsätta.

Brokig befolkning
När portugisiska sjöfarare 1510
kom till Mauritius var ön obebodd. I dag finns drygt en miljon
invånare med mycket brokig bakgrund. 68 procent av befolkning-

Börje Larsson är en erfaren
projektledare med 1 1 års utomlandsverksamhet bakom sig.

^^>Jär projektet är i full gång
kommer cirka 300 personer att
jobba samtidigt. Vi har 18 månader på oss att färdigställa projektet. Det blir en tuff tid, men jag
räknar med att vi kommer att lyckas, avslutar Börje Larsson.
A Thord Andersson
Foto: Karl-Evert Eklund

en är ättlingar till indiska kontraktsarbetare. De kallas indomauritier och talar hindi och andra indiska språk. Den näst största
gruppen är kreoler. De härstammar från fransmännens slavar som
hämtades från Östafrika och
Madagaskar och är uppblandade
med européer, kineser och andra
folkslag. Fransmännen eller
franskmauritierna utgör endast ett
par procent av befolkningen men
de har ett mycket stort inflytande.
De flesta mauritierna är tvåeller flerspråkiga. Engelska är det
officiella språket, men franska har
en stark ställning som skriftspråk.
Det allmänna umgängespråket
är kreolernas fransk-afrikanska
blandspråk.

"Projekträven" Börje Larsson

Från Jularbo till världen
Börje Larsson har alltid
varit nyfiken på vad som
finns om hörnet. Efter
tio år i nätprojektverksamhet på Ericsson har
han sett mer än de flesta;
Filippinerna, Saudiarabien, Oman, Nigeria,
Indonesien och i vår
Mauritius.
Men nu räcker det
snart.
- Ja, jag börjar bli lite
mätt, medger han. Inte
på jobbet som sådant,
utan jag längtar efter att
slå mig ner på ett enda
ställe.
Han är provisoriskt inhyrd i ett
stort rum ute i Kungens Kurva.
Sverige-besöken tycks vara så
sällsynta att växeln undrar om
Börje Larsson verkligen ska vara
här.
- Hmmm, säger han och ler,
samtidigt som han börjar räkna på
fingrarna. Få se nu... Jag tror att
jag sammanlagt varit hemma i
mellan två och tre månader under
alla de här åren.
Han har älskat dem alla, bedyrar han, men de har varit slitsamma också.
- 45 år...Jag börjar bli gammal,
konstaterar han, inte helt missnöjt.
Karriären har gått som på räls.
Från 1979 har han jobbat för
Ericsson, först utlånad från Televerket, från och med 1984 direkt
anställd. Det första uppdraget var
något rejält att bita i: ett av de
största kommunikationsprojekten
någonsin. Börje Larsson arbetade
som installationschef när Saudiarabien byggde ut sitt lokala kabelnät. Orderna var på sisådär 13
miljarder kronor.
Sedan har det rullat på. Börje
har varit engagerad i projekt i
världens alla hörn, och nu håller
han som bäst på att förbereda ett
nytt. Nästa hållplats är Mauritius
utanför Madagaskars kust, en liten paradisö mitt ute i Indiska
Oceanen. Där blir han chef för det
nya stora telenätprojektet
Börje Larsson har som vanligt
läst på och snart trillar ett mindre
radioföredrag fram, som börjar
någonstans med den arabiska

Skolväsendet har i allt väsentligt
brittisk förebild och är väl utbyggt.

Historia
Mauritius har fått sitt namn efter
holländaren Maurits av Oranien.
Det skedde i samband med att
holländarna på 1600-talet gjorde
ett försök att kolonisera ön. Holländarna förde med sig råttor till
ön. De skövlade också öns ebenholzskogar och utrotade den jättelika, men välsmakande fågeln
dronten, som var så tung att den
inte kunde flyga. I dag återfinns
den endast på landets statsvapen.
1715 annekterades Mauritius
av fransmännen för att få bort de

Börje Larsson tillsammans med hustrun Margareta visar längtansfullt på kartan var de skall tillbringa de kommande 1 8 månaderna.

färskvattenbunkringen på medeltiden för att sedan sluta med snabb
översikt av dagens politiska läge.
Men vad är det då som driver
honom att nästan rastlöst arbeta så
långt hemifrån, att ständigt bryta
upp och starta på nytt?
- Ja, det är stimulerande, upplyftande och självklart en utmaning varje gång, förklarar Börje.
- Man får ta ett stort ansvar, det
är snabba beslut, det finns ingen
tung administration som bromsar,
säger han.
- När projektet kommer igång
är det action till 150 procent. Det

pirater som hade sitt tillhåll på ön.
Man började samtidigt bygga de
första permanenta bosättningarna. Knappt hundra år senare, i
samband med Napoleon-krigen,
intog britterna Mauritius 1810.
Ön var därefter i brittiska händer
fram till självständigheten den 12
mars 1968.

Författning
Mauritius är en parlamentarisk
demokrati och monarki inom
samväldet (den brittiska drottningen företräds av en generalguvernör). Under senare år har man
diskuterat att införa republik, men
dessa planer har tills vidare skjutits på framtiden. Parlamentet

gillar jag. Antingen full fart framåt eller så ligger jag på rygg och
gör ingenting. Så fungerar min
personlighet. Och jag vill alltid
lyckas.
De tio åren i utlandet hade dock
knappast gått så bra om inte hans
familj hela tiden ställt upp och rest
med. För Margareta Larsson var
det aldrig någon tvekan om vad
hon skulle göra.
- Nej, det var självklart att vi
följde med Börje, säger hon. Och
det beslutet har jag aldrig ångrat.
Det har faktiskt bara varit positivt,
också för våra två döttrar. De har

väljs vart femte år och har ett 70tal medlemmar.

Ekonomi
Sockerodling är Mauritius viktigaste näringsgren. Hälften av landets yta eller 90 procent av den
odlade jorden täcks av sockerplantager. Av exportinkomsterna
svarar sockret för cirka 60
procent.Större delen går till Storbritannien.
Under senare år är industrin
den sektor som växer snabbast.
Viktiga grenar av denna är textiloch beklädnadsindustri samt tillverkning av instrument, elektroniska komponenter och plastvaror.

blivit självständigare, tror jag.
Åtminstone säger de det själva, ler
hon.
Men det är ändå döttrarna Ann
och Karin som är en av orsakerna
till att både Margareta och Börje
känner mer och mer hemlängtan.
- De är ju stora nu och arbetar
i Sverige. Det känns tråkigt att se
dem så sällan, förklarar de båda
två.
- Jag känner mig också lite sliten, säger Börje och berättar att
tankarna ofta går till en älv i Dalarna där han ser sig själv stå och
vifta med flugspöet.
Det är i Sverige som familjen
Larsson vill slå sig ner för gott,
även om Börje efter tio år fått ett
ganska kritiskt öga till sitt gamla
hemland. För att bara ta massmedia som ett exempel så tycker
Börje att deras omtalade opartiskhet bara är en myt.
- Rena nyset, säger han. Jag
tycker det mesta är vinklat om
man jämför med till exempel
engelska BBC.
Han känner sig också oroad
över samhällsutvecklingen i Sverige.
- Det är som vi har tappat kontakten med verkligheten. Vi tycks
inte förstå de reella konsekvenserna av vad vi håller på med. Och
det gäller inte bara politikerna.
Han funderar en stund.
-Jag vet inte, säger han. Men
ibland känns det som vi har förlorat initiativkraften här i landet.
Många verkar känna sig uppgivna
istället för nyfikna. När jag var
ung var jag radikal och ville förändra världen. Nu finns det alldeles för mycket likgiltighet.
Nåja, Börje vill inte vara en
gnällig utlandssvensk som kommer tillbaka, han älskar trots allt
Sverige. Däremot är han tacksam
för att de tio åren utomlands gett
honom och familjen lite nya perspektiv. Han säger att Mauritius
känns som det sista projektet.
- Det sägs att om man stannar
hemma för länge så kommer det
snart ett sug efter att sticka utomlands igen. Men jag tror faktiskt
att vi kommer att stanna i Sverige
efter Mauritius, säger han på
samma sjungande dalmål som han
en gång lärde sig hemma i Jularbo.
Ä> Anna Hultgren

Turismen allt viktigare
Ön Mauritius har ett väl utbyggt
vägnät av hög standard. 90 procent av vägarna är asfalterade. I
huvudstaden Port Louis finns en
bra hamn. Air Mauritius flyger
både till Europa och Asien.
Turism har på senare år blivit
en allt viktigare inkomstkälla.
Mer än 200.000 turister besöker
ön varje år. De flesta av dessa
kommer från Reunion och Sydafrika. Många kommer också från
Frankrike och andra länder i Västeuropa. Med charter går det bra att
komma också från Stockholm. En
reguljär flygbiljett kostar tur och
retur cirka 26.000 kronor. •
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Se upp för spion värvaren!
Sedan Gorbatjov kom till makten i Sovjetunionen har industrispionaget i Sverige ökat. Det finns all anledning att se upp för östsidans värvare.
Det anser Joakim von Braun från Research & Inquiries som
under de senaste sex åren kartlagt det sovjetiska spionaget i Sverige
och övriga Norden.
Tänk dig att du efter en joggingrunda i
bastun kommer i samspråk med en person
som också varit ute och joggat. Du har bekymmer och tycker dig ha träffat en trevlig
och hjälpsam människa.
Kontakten fortsätter. Från början var
du lite misstänksam. Mannen, eller kvinnan, kom från ett östland. Men allt eftersom tiden går slappnar du av. Efter
ett par år, när ni verkligen är vänner,
börjar personen be dig om information och erbjuder i gengäld pengar
eller något annat som är attraktivt.
Du har värvats som industrispion.

Stora belopp
Låter det fantastiskt? Enligt Joakim von Braun är det ett av
många sätt att värva industrispioner. Sovjetunionens underrättelsetjänst KGB spenderar, enligt honom, varje år
stora belopp på industrispionage.
- Siffror indikerar att
det rör sig om 1,4 miljarder dollar varje år, berättar Joakim von
Braun. Samtidigt sägs
det att KGB bara från
Västtyskland får tillbaka
information, via industrispionage, som är värd 5 miljarder dollar.
Enligt von Braun finansieras hela KGB:s verksamhet av detta industrispionage.
Den mening Joakim
von Braun förmedlade på
temadagen om ADB-säkerhet på Ericsson TeleJoakim von Braun uppmanar alla att se upp för industricom, var att det finns all
spionage. På ett seminarium om ADB-säkerhet på
anledning att se upp med
Ericsson Telecom berättade han att Sovjet satsar mer
industrispionaget. Det är
och mer på industrispionage för att få igång sin egen
betydligt mer utbrett och
ekonomi. Foto: BO BINETTE
mer sofistikerat än vad

Spionexperten
varnar: Sedan
Gorbatjov
kom till makten
har industrispionaget ökat
många tror.
- För att skydda sig mot industrispionage använder de flesta företag stängsel och
inpasseringskort, men faktum är att de största informationsförlusterna görs inne i företaget. Det kan vara anställda eller konsulter som mer eller mindre medvetet läcker
information.
Det kan också vara instanser som Statistiska Centralbyrån, Riksbanken med mera,
dit företagen är skyldiga att lämna information. Men där den informationen sedan
också går vidare.
Det som, enligt Joakim von Braun, är
intressant för Sovjet är både know-how,
komponenter och färdiga produkter.
- Tendensen idag är också att industrispionaget från östsidan ökar. Hela västvärldens underättelsetjänster delar den uppfattningen.

Frid och fröjd?
Men varför? Östblockets frihet ökar och
gränserna suddas mer och mer ut. Allt är
frid och fröjd. Den bilden ges bland annat
i massmedia.
- Problemet för Sovjet är att ekonomin är
totalt urholkad. Med ett budgetunderskott
på 14 procent, en inflation på 10-12 procent och en utlandsskuld på 34 miljarder
rubel måste Sovjet få fart på ekonomin för
att perestrojkan ska kunna fortsätta.

Din fiskepolare kan visa sig vara en
värvare. Han kan vänta i åratal på det
rätta ögonblicket att vinna över den
tilltänkta spionen. Foto: ROLF
NYSTRÖM

Samtidigt har människor totalt 400 miljarder rubel undanstoppat i madrasserna
eftersom det inte finns något att köpa.
A
Lösningen är att få tag i västerländsk
högteknologi och hårdvaluta. På egen hand
går det inte eftersom det finns starka exportrestriktioner till östblocket. Det som
återstår är att värva informatörer.
I Sverige har antalel utvisningar av s o \ A
jetiska underättelsetjänstemän varit betydligt fler sedan Gorbatjov tillträdde och enligt Joakim von Braun är industrispionaget
sanktionerat på toppnivå i Sovjet.

Myter
Det finns många myter runt underrättelseversamheten och industrispionaget. Joakim von Braun vill ta död på dem.
- En av myterna säger att man numera
bara använder tekniska hjälpmedel som till
exempel satelliter och signalspaning, för
spionage, men de kan bara ge schematisk
information. Faktum är att den informationen ger ännu fler agenter arbete.
- Det sägs också att supermakterna är
lika goda kålsupare när det gäller spionage,
men det stämmer inte heller. USA spione^
rar på Sovjet, men inte på de övriga v ä s ^ J
länderna. Spionage mot västländer på nationell nivå är det bara Sovjet som sysslar
med.

J;.***»»

- Många tror

Ericsson Runt

Irriterad
kund nöjd

Där skedde också viss tillverkning, med hjälp av inhyrd filippinsk arbetskraft. Olika åtgärder
vidtogs också för att snabba upp
transporterna mellan Göteborg
och Jeddha, den saudiska hamnstaden. Åtgärderna gav önskat
resulat - och mer därtill. Sista leveransen kunde genomföras hela
15 månader snabbare än vad leveransplanen föreskrev. Den tidigare något irriterade kunden förvandlades på detta vis till en myck-

et nöjd och belåten kund. Så nöjd
att nya beställningar kan bli en
realitet nästa år.
Ledaren

Materielavdelningen inom ENS,
Ericsson Network Systems, slutförde straxt före årsskiftet en leverans värd lOOMSEKtillSaudiArabien. Leveransen värden sista delleveransen i en order som
Ericsson Radio Systems Lundagäng (som gör mobiltelefonerna
tecknades i februari 1988 och som
HotLine) delade segern i tävlingomfattade bl a 1 000 kopplingsen "Bästa tekniska information
skåp och 20 000 kopplingsboxar.
1989". Tävlingen gick i FöreDen här affären är ett bra
ningen Teknisk Informations
exempel på hur flexibilitet
regi. ERA-s bidrag var bruksoch servicekänsla kan rädda
anvisningen till den nya ficken till synes hopplös situatelefonen. Den föll juryn väl i
tion:
smaken:
Redan i projektets inled- Handboken är logiskt uppningsfas uppstod en försening 27 lag var i år anmälda till LM Cup i Bowpå ca fem månader. Den be- ling, som i år avgjordes i Helsingfors. byggd. Format och bindning
rodde på att beställaren inte Tävlingen spelades som vanligt i treman- är väl anpassade till den praktiska användningen och den geville godkänna produkterna nalag över tre serier.
I finalen möttes Linköpings lag I och nomtänkta formen förstärks av
utan en del omkonstruktioen plastad kortversion i bröstner. Förseningen medförde en Hudiksvalls lag II.
Efter en mycket spännande match stod ficksformat, skrev juryn i sin
stor irritation från kundens
sida. men några snabba åt- det kvinnliga Hudiksvallslaget som slut- motivering. Läsaren får intrycket att "detta är ju lätt",
gärder från ENS' sida löste segrare.
Lagets medlemmar, Anita Danielsson, vilket i sig måste vara ett gott
problemen:
En provisorisk monterings- Rut Buska och Siv Danielsson, var påtag- betyg.
ERA Nyheter
fabrik upprättades i Riyadh. ligt nöjda med segern.

Hudiksvallseger
i Bowling

Prisbelönt
teknikinfo

Royal Marines
i Mölndal
Ericsson Radar Electronics, ERE,
i Mölndal fick brittiskt flottbesök
i mitten av februari. Det var the
Royal Marines som med sin högste chef, generallöjtnant Sir Martin Garrod (bilden ovan), i spetsen gästade företaget.
Ett starkt intresse för ERE-s
spaningsradar GIRAFFE motiverade besöket. Royal Marines har

studerat systemet i Norge, där
armén använder GIRAFFE i sina
luftförsvarsförband. Eftersom
Norge är ett prioriterat operationsområde för Royal Marines - i
händelse av en krissituation i
Europa - finns det goda skäl för
britterna att anskaffa samma utrustning när man nu står inför en
utbyggnad av sin egen luftförsvarsförmåga.
Under besöket i Mölndal bjöds
gästerna på en lyckad "live" demonstration av GIRAFFE.

ERA NYHETER NR 2 / 1990

13

Så värvas
en spion - de
fyra faserna
Att värva en industrispion är inget
som sker över en natt. Det kan ta
år innan den tilltänkta spionen är
beredd att sälja företagets innersta hemligheter. Man brukar tala
om värvningens fyra faser - kartläggning, kultivering, kapning och
konspiration.

»•;*»****"""" Ä
I bastun, efter en joggingtur, är ett av många tänkbara ställen där en spionvärvare kan tänkas söka kontakt med en tilltänkt
framtida industrispion. Foto: TOBBE GUSTAVSSON

att teknikspionage är något nytt, men det
^ • i funnits ända sedan Sovjet bildades.
Medan västländerna i sitt informationshämtande använder sig av öppna källor
som kompletteras med tekniska kunskaper, använder sig östsidan till största delen
av personer.
- Det är svårt att tro att vanliga människor helt plötsligt blir landsförrädare, men
Sovjet är oerhört skickligt på att utnyttja fel
och brister hos människor.
- Man talar om något som kallas "MICE".
Det står för de fyra vanligaste värvningsgrunderna för industrispioner. M för money (pengar), I för ideology (ideologi), C
för (compromise, det vill säga komprommetterande uppgifter) och E för ego.
Tidigare var det framförallt av ideologiska skäl som människor beslutade sig för
att lämna ut uppgifter till Sovjet, eller på
^ É tin.l av alt det fanns utpressningsgrunder
mot dem, men idag är det pengar och ego
som gäller.
- Sovjet är berett att investera mycket
pengar för att få tag i upplysningar. Det har

Intercom till
finska Teleste

hänt att svenska affärsmän blivit erbjudna
100 000-tals kronor för information.
- Ni kan tänka er vad det innebär att få en
skattefri inkomst på kanske 3 000, eller
4 000 kronor varje månad utöver lönen.
Framförallt är det svårt att klara sig utan det
när man blivit van.
- Ego är svårare att förklara. Man kanske
inte känner sig tillräckligt uppskattad på
jobbet eller inte blir tillräckligt stimulerad.
De sovjetiska värvarna är duktiga på att
läsa människor, på att stimulera och prisa.

KGB ser möjligheterna
När öppenheten ökar i östvärlden ökar
kontakterna med väst och därmed riskerna.
- Bland annat funderar regeringen på att
låta 1 000 balter komma in i svenska företag. Ingen ska tro att KGB bara sitter och
säger jaha till det! Det är ett sätt att bjuda in
problemen, när man samtidigt vill hjälpa.
En stor risk för att bli utsatta för värvningsförsök löper de svenskar som åker till
Sovjet. Tidigare har sovjetresenärerna varit
en exklusiv skara, med stor vana, men nu

ökar handeln med östsidan dramatiskt och
Joakim von Braun menar att de nya mer
oerfarna kommer att utnyttjas.
De nyaste sätten att komma över information och datorer från Sovjets sida, är att
använda bulvaner.
Bland annat använder man sig av kriminella som gör inbrott för att stjäla datorer på bland annat universitet och högskolor. Det som är intressant är både datorerna i sig och det som finns i dem på hårddisken.
Men även andra anlitas på ett sådant sätt
att den sovjetiska underrättelsetjänsten inte
avslöjas.
Ett exempel på det är det tiotal västtyska
hackers som avslöjades för en tid sedan.
De hade på Sovjets uppdrag tagit sig in i
över 100 databaser och nätverk och kommit över mycket information.
Budskapet från Joakim von Braun är helt
klart. Industrispionage rör sig inte om fantasier eller om för många James Bondfilmer, utan om rena rama verkligheten!
Helena Liden

Det tror åtminstone Rolf Nilsson,
chef för kontorsservice inom
Ericsson Telecom. Han arbetar
just nu med 90-talets kontorsmilDet finska elektronikföretaget Tejö inför flera viktiga ombyggnaleste Oy har tagit över Ericssons
der vid HF.
snabbtelefonisystem, Intercom.
I A-huset på HF har en modell
Sedan den 1 mars har det finska
av 90-talets kontor byggts upp.
företaget tagit över IntercomDär kan man se att kontorslandverksamheten, med undantag för
skapets tid nu tycks vara förbi. Nu
ERICOM Direct som Ericsson Det kommande årtiondets kon- är det istället "moduler" som gälfortsätter att tillverka och mark- torsmiljö kommer att präglas av
ler. Idén är att den enskilde mednadsföragenom utländska dotter- ett ökat inslag av grupparbete. arbetaren ska kunna dra sig undan
bolag.
i enskildhet och
Ericssons marin verkarbeta, men en
samhet omfattas också
glasvägg mellan
av avtalet, eftersom
"modulen" och
denna till stor del base- Harvard-ekonomen Robert legor från Mönsterkortsfagemensamhetsyrats på Intercomproduk- Kaplan har lanserat en teori briken i Norrköping fick lära
torna skapar ändå
ter från EBC, Ericsson om kostnadsberäkning som sig ABC-metoden. Meningen öppen atmosBusiness Communica- kallas ABC, Activity Based en är att kursdeltagarna nu
fär och en god
Costing. Teorin innebär en ska vidareutveckla metoditions AB.
överblick över
delvis ny syn på vilka kost- ken i Sverige.
hela lokalen.
Ett 20-tal anställda nader som ligger bakom en
ABC-principen ska också
inom EBC-s Intercom- produkt och ställer i många spridas till utlandsfabrikerGemensamoch marinverksamhet fall äldre beräkningssätt på na. Alla produktionsekonohetsytorna rymberörs av avtalet. Samt- huvudet.
mer grupparmer i utlandsfabriker har
liga erbjuds nu anställbetsplatser, kafdärför kallats in till en geI
mitten
a
v
j
anuari
höl
Is
en
ning i Teleste.
fehörna, postkurs där ekonomer från D- nomgång där ABC-budskafack, servicehöt"Teleste har huvud- divisionen inom Ericsson Te- pet ska spridas på bred front.
kontor i Åbo och ca lecom tillsammans med kolSwitchen
na, mm.
1 000 anställda. OmsättSwitchen

Första steget är att hitta ett intressant företag. Det kartläggs noga, både produkterna
och vilka som arbetar där. När någon lämplig person valts ut kartläggs den totalt.
- Man brukar säga att när värvarna är
klara vet de ofta mer om personen är den
gör själv, säger Joakim von Braun. Det som
finns med i rapporterna är den personliga
ekonomin, intressen, svagheter, med mera.
Missnöjda personer utgör en risk och
Joakim von Braun menaratt det alltid finns
anledning att hålla sina anställda nöjda.
Vissa yrkeskategorier träffar på ett naturligt sätt sovjetiska handelsdelegater och
andra officiella personer. Men för de som
inte reser måste värvarna hitta ett naturligt
sätt att ta kontakt. Det kan vara via fritidsintressen som schack, sportfiske, eller som
i exemplet med bastun (se artikeln t v).
Under nästa period, när kontakten är
tagen, sker det som kallas "kultivering".
Det kan ta ett till två år om det gäller viktiga
uppgifter.
-Om man i början är på sin vakt mot den
nya person man träffat så går det över,
eftersom det ofta är väldigt trevliga människor. De som drabbas av värvare är också
ofta kontaktsökande personer eller människor som är ur balans. De kanske mist en
anhörig eller ligger i skilsmässa.
Nästa steg, "Kapningen" tar lång tid.
- Värvaren vänjer ofta personen med att
be om småtjänster. Det börjar kanske med
officiell information för att sedan övergå
till sådan information som visserligen inte
är hemlig, men som inte cirkulerar utanför
företaget, t ex interntelefonkataloger.
När kapningen är avklarad och personen
börjat lämna uppgifter kommer stadiet med
"konspiration". Uppgifterna överlämnas så
att det inte ska märkas. Det smygs i buskarna eller så sker kontakterna över kortvågsradio.

ningen låg förra året på 600
MSEK. Telestegruppen ingår i
Sponsor Oy, som omsätter totalt
ca 6 000 MSEK.
Vår Business

Framtidens
kontor

Ekonomer lärde ABC

Det är
sädaairiäer
som ligger
bakom en
stor del av
•intennflornn

på ERA/
ERE-s tak i
Kista.

Radioklubben
siktar högst
ERA/ERE-s byggnader i Kista
kröns av en skog av antenner.
Mången besökare i detta svenska
Silicon Valley undrar över vad de
används till och vilka mystiska
syften de tjänar. Nu kan det avslöjas, att de flesta metallspröten används för utprovning och utveckling av ERA-s mobiltelefonsystem, men att det är en helt annan

ilJLUJLL

verksamhet som ligger bakom en
stor del av "antenn-skogen".
På ERA/ERE finns många glada sändaramatörer som slutit sig
samman i en radioklubb. Klubben har en egen radiostation i ett
av ERA-s hus och det är den stationens livaktiga sändarverksamhet som återspeglas på taket. Faktum är att den allra högsta antennmasten av alla på de Ericssonska
taken i Kista betjänar radioklubbens s k repeaterstation SKORLQ.
ERA Nyheter
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Hongkong - ett Manhattan i Fjärran Östern
och platsen för ett Ericsson i miniatyr
Ericsson Communications första AXE-stationen för internakontor på Gloucester Road tionell trafik.
i Hongkong är mötesplats Radiokommunikation
för många medarbetare Radiokommunikation har de
på väg till eller från upp- största uppdragen och står idag
drag i Fjärran Östern. för mer än 50 procent av omsättHongkong är också porten ningen. Det är också här som den
största tillväxten sker. I denna
till södra Kina och de upp- jämförelse finns då inte AXE-bedrag koncernen har där. ställningarna i Kina med.
På det sättet liknar Ericssons kontor platsen Hongkong - mycket folk i rörelse och många aktiviteter
på gång.
ECH, Ericsson Communications
(HK) Ltd, har funnits sedan 1985
men koncernen har varit representerad i Hongkong ända sedan
mitten av -60-talet bl a genom
Swedish Trading. Från -85 och
fram till första augusti förra året
tillhörde ECH affärsområde Företagskommunikation och fd EIS.
Sedan ett drygt halvår ingår det i
Radiokommunikation och Rolf
Granström är VD.
- Vi är totalt 67 anställda av
vilka 12 är expatriots (utlandsstationerade), berättar Rolf. Förutom
kontoret på Gloucester Road i
centrum finns ett tekniskt kontor
och utbildningslokaler i Aberdeen
på södra Hongkong.

Radiokommunikation och Företagskommunikation har Publik
Telekommunikation, centralt inköp och Komponenter personal
på ECH. Radiokommunikation är
dessutom representerat genom
flera av sina affärsenheter.

Affärscentrum
Hongkong är ett viktigt affärscentrum för hela Fjärran Östern.
Här finns också den samlade kun-

skapen om Kina och den enormj^
marknaden där.
V
- Affärsklimatet är betydligt
tuffare och mer hektiskt än i
Stockholm och en jämförelse med
New York och Manhattan stämmer bra. Tidsskillnaden med Europa och USA gör också att
Hongkong aldrig tycks sova, säger Rolf.
Text och foto:
Gunilla Tamm

Skyskrapor och Tai Chi

Lära av varandra

Tre affärsområden
De tre affärsområdena Publik Telekommunikation, Radiokommunikation och Företagskommunikation har alla lång tradition i
Hongkong. Ericssons PABX
(kontorsväxlar) hade i slutet av
-70-talet en stark position i landet
men har efter monopolets upplösning tappat marknadsandelar till
framför allt japanska leverantörer.
Från mitten av -80-talet har man
däremot haft stora framgångar i
Kina med bl a ett fabriksprojekt
som startar lokal produktion under sommaren i år.
Under 1984 installerades hos
Cable o Wireless, Hongkong, den

abonnenter ökar mycket snabbt.
- För någon månad sedan fick
vi beställning på en utökning med
13 radiobasstationer till ett värde
av ca 50 miljoner, berättar Rolf.
Samtidigt som dagens analoga
mobiltelefonsystem växer står
framtiden
och det digitala
systemet för dörren. Upphandlingen av det digitala systemet ska
ske under 1990 och blir årets stora
utmaning för ECH.
Ericsson har marknadsfört land
mobil radio-produkter i Kina sedan 1984. I oktober förra året
skrevs den första ordern för ett
"Joint Venture"-system, nämligen
General Electrics 16-plus system.

Rolf Granström är VD för ECH,
Hongkong. Här tillsammans med
sekreteraren Ruby Leung.

Mobiltelefoni är ett stort uppdrag för ECH, som bearbetar
marknaderna i Hongkong, Macau
och Kina. I Kina har Ericsson ca
70 procent av mobiltelefonmarknaden. Ericssons kund i Hongkong, Pacific Link Communications Limited, systemoperatören,
har stora framgångar med mobiltelefonnätet. Det togs i drift i september förra året och antalet

Personalen kommer att öka med
ett femtontal medarbetare i år.
Samtidigt kommer flera lokalanställda tekniker som tidigare arbetat med MD 110 att få bredare arbetsuppgifter. De kommer bl a att
delta i mobilradioprojekt i Kina.
- Genom att på ett praktiskt sätt
arbeta över affärsområdesgränserna lär vi av varandra och ökar
kompetensen, säger Rolf och berättar att den personal som ska anställas är i huvudsak kineser. I år
ska man koncentrera sig på att hitta rätt personer. Nästa år ska dessa
medarbetare utbildas och -92
kommer flera att få tjänster som
annars skulle besättas av svenskar. Det betyder att ECH så småningom kommer att ha övervägande lokalanställd personal.
- Men, betonar Rolf, på VDposten bör det vara en svensk. På
en avlägsen marknad med en helt
annan kultur kan en svensk VD
lättare kommunicera med huvudkontoret.

Som Manhattan
Rolf Granström som tidigare arbetat två och ett halvt år i Mexiko,
tycker att arbetet i Hongkong är
annorlunda.
- Här finns de flesta av koncernens aktiviter. Vi är ett Ericsson i
miniatyr och på det sättet är vi
nog unika, säger han. Förutom

"Kvinnor pratar oavbrutet i
mobiltelefoner medan de jäktar
fram längs trottoarerna". Så
skriver Fjärran Östern-korrespondenten Staffan Heimersson i ett reportage om Hongkong i modetidningen Elle.
Och visst stämmer det även om
det är betydligt fler män än
kvinnor som jäktar fram med
mobiltelefon vid örat. Det
stämmer också att Hongkong
är en stad med en snabb puls
samtidigt som det är en effektiv
stad.
Den brittiska kronkolonin
Hongkong omfattar 235 öar
och ett stycke fastland, som
gränsar till Kina. Ytan är ungefär lika stor som Öland. Befolkningen (medelåldern är 26
år) på över 5,8 miljoner utgörs
till 98 procent av kineser.
Hongkong består av ön med
samma namn, halvön Kowloon
samt The New Territories på
kinesiska fastlandet. Mellan
tvillingstäderna Victoria på
Hongkong-ön och Kowloon på
fastlandet finns Victoria Harbour, en av världens finaste naturhamnar. Stora delar av landet är kuperat med berg och
kullar på upp till 1 000 meter.
Ericssons kontor ligger på

Gloucester Road i Wanchai på
Hongkong. Därifrån är det fem
minuters promenad till kajen
och Star Ferry. En Hongkongdollar (ca 80 öre) och knappt(
10 minuters färjetur så är man
på fastlandet dvs i Kowloon
med tusentals affärer, stora som
små. Biltrafiken mellan ön och
fastlandet går genom en tunnel.
Hongkong liknar New Yorks
Manhattan på många sätt. Livlig trafik, skyskrapor, taxibilar
(röda) och välklädda fotgängare som ilar fram. Det är nästan
hopplöst att hitta parkeringsplatser och därför använder de
flesta taxi eller de allmänna
kommunikationerna, som är
mycket väl utbyggda. Det finns
spårvagnar (dubbeldäckade),
tunnelbana, bussar och minibussar för kortare sträckor.
1 kvarteret intill Ericssons
kontor rivs höghusen för att ge
plats för skyskrapor i glas och
stål. På andra sidan gatan finns
en liten oas med ett tempellikt
hus, träd och en damm. Varje
morgon vid åttatiden finns här
en grupp kineser som ägnar sig
åt Tai Chi, den gamla kinesiska
motionen. Skyskrapor och Tai
Chi - Hongkong är verkligen
kontrasternas stad.
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UTSIKTEN
AV MATS HALVARSSON

En ny maktfaktor i telekommunikationsvärlden har sett dagens ljus. ETSI, det Europeiska Institutet för Telekommunikationsstandards har på kort tid ryck till sig initiativet
när det gäller att upprätta enhetliga krav på
utrustning och användning. Knappast någon
tillverkare är så beroende av dess arbete som
Ericsson.

S

om den mest internationella av världens stora telekommunikationstillverkare
har Ericsson mycket att vinna
på att utrustningen och användarkraven är så lika som möjligt på de olika marknaderna.
Standardiseringen lägger
grunden för öppen och fri konkurrens mellan tillverkare i olika länder. Möjligheterna ökar
för långa enhetliga serier i produktionen, vilket gör produkterna billigare för kunderna.
Ericsson är därför sedan länge
en av de tillverkare i världen
som hårdast drivit på standardiseringsarbetet med rader av
egna initiativ som vunnit allmänt gehör.

När HF var nytt tog man sig till Telefonplan med spårvagn från Slussen.

HF firar femtio
Under 1940 flyttade Telefonaktiebolaget LM Ericsson successivt från anläggningen på Thulegatan i centrala Stockholm till det
då närmast lantligt avlägsna Midsommarkransen.
Sprängskotten hade börjat dåna
redan 10 mars 1938 och den 18

november samma år var det taklagsfest i Blå Hallen i Stockholm.
Vissa maskiner flyttades ut redan
i juni 1939, men den stora flytten
till det som fick namnet Telefonplan gjordes under 1940.
Torsdagen den 7 juni i år blir
det stort kalas för HF, som an-

Ericsson B,fr

AKTIE
R U T A N

läggningen kallas på Ericssonspråk. Det blir lunch utomhus med
cirka 1500 personer i varje matlag. Alla väntas vara klädda i tidsenliga kläder. Till maten bjuds
underhållning med bl a Sonja
Stjernqvist och LME-orkestern,
under Karl-Arthur Wahlström.

Generalindex
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Ericssons aktieägare har fått kän^hi;iv börsens många gånger kalla
^R;h oberäkneliga vindar de senaste veckorna. Trots publiceringen av den kraftiga resultatförbättringen i mitten av februari, har
kursen på B fria backat rejält.
Vid publiceringen den 8 februari hade kursen gått upp ca 10
proc från årsskiftet. Vid månadsskiftet februari/mars hade uppgången helt utplånats.
Men kursutvecklingen har faktiskt varit något bättre än börsen
som helhet. Generalindex' nedgång hittills i år var den 1 mars 7
proc, men för Ericsson endast 5
proc, exakt lika mycket som verkstadsindex.
Bakgrunden är naturligtvis att
hela aktiemarknaden idag är utsatt för mycket starka påfrestningar, med nya krissignaler för den
svenska kostnadsutvecklingen,
osäker ekonomisk politik med
regeringskris och ny regering.
Mäklare och analytiker påpekar också, att den stora "skjutsen"
i Ericsson-aktien är över. Koncernen är nu uppe på en god och
stabil vinstnivå, som har alla förutsättningar att höjas, men i en
betydligt lugnare takt än de senaste åren.
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å ett år har det nya European Telecommunications Standards Institute, ETSI,
etablerad sig som den vägledande standardiseringsorganisationen i Europa.
Ericsson är medlem, liksom
181 andra tillverkare, telemyndigheter och stora användare.
ETSI har också 21 officiellt
ackrediterade "observatörer",
bl a US A-s utrikesdepartement
och den officiella japanska
handelsorganisationen.
ETSI kom till på initiativ av
EG-kommissionen, EG-s förslagsställande och verkställande organ. Den tröttnade på det
långsamma och ineffektiva
arbetet i de existerande huvudorganisationerna för standardisering inom telekommunikationssektorn, International Telecommunication Union (ITU),
European Conference on Post
and Telecommunications
(CEPT) och CEN-CENELEC.
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ERICSSONS AKTIEFONDER
Datum

1988-12-31
1989-12-31
1990-01-26
1990-02.28

Allemansfonden
Andelskurs Förmögenhet
(MSEK)
(SEK)
135
304
316
300

Hittills under 1990 har 630 personer anmält sig för ny sparande i
Allemansfonden. Många har
också utnyttjat den nya möjligheten att föra över sparmedel från

Aktiesparfonden
Andelskurs Förmögenhet
(SEK)
(MSEK)

52,2
94,1
96,0
90,6

34
83
87
81

56,0
77,1
79,1
71,6

allemanssparkonton till allemansfond. Genom sådana överföringarhar Allemansfonden tillförts ca

1,3 Mkr.

B

akgrunden är den liberalisering och avreglering
av telekommunikationsmarknaderna inom EG som kommissionen strävar efter att genomföra före 1992. Det är en
del i arbetet att skapa den inre
marknaden med fri rörlighet
över gränserna för varor,
tjänster, kapital och människor.
Kommissionen har som mål
att genomföra en rad europeiska normer på telekommunikationsområdet, kallade NET efter sin franska förkortning.
Problemet är att hålla takten
med den snabba teknologiska
utvecklingen just nu.
Det kunde inte ITU, CEPT
och CEN-CENELEC. ITU-s
"tekniska rekommendationer"

är i allmänhet svårtolkade och
kan användas på det sätt som
varje nationellt televerk själv
tycker. CEPT har rollen som
uttolkare av ITU-s rekommendatoner.
CEPT gör ett hyfsat jobb.
Men man tar fortfarande lång
tid på sig och tillverkare och
användare konsulteras inte. Teleadministrationerna kan också strunta i deras påbud.

N

u kan man säga att ETSI
alltmer tar hand om
CEPT-s egentliga uppgifter.
ETSI arbetar med "projektteam" sammansatta av experter från de olika medlemsföretagen. De kan producera hållbara utkast till specifikationer
på tre-fyra månader.
Förslagen läggs fram för olika tekniska kommittéer där de
blir föremål för diskussioner
och förhandlingar och kompromisser.
Ett slutligt förslag presenteras sedan för ETSI-S "tekniska
församling" som är den högsta
beslutande instansen för tekniska standards. Den planerar
hela standardiseringsarbetet,
koordinerar och prioriterar.
Förutom deltagande av teleadministrationer, tillverkare och
användare engagerar också
ETSI de nationella standardiseringsorganen som remissinstanser.

R

esultatet av arbetet blir
en ETS, en "Europeisk
Telekommunikationsstandard". Den är inte i sig en obligatorisk standard. Varje land
kan självt besluta om det vill
acceptera den eller inte. När
det gäller EG ligger ETS dock
vanligtvis till grund för kommissionens förslag till obligatorisk EG-standard.
Det finns de inom europeisk
telekommunikation som tycker att ETSI trots allt jobbar för
långsamt och har för liten kapacitet. Idag har organisationen 21 heltidsanställda och över
1 000 experter knutna till sig.
Som en jämförelse kan nämnas
att den amerikanska motsvarigheten Bellcore har 2 000 anställda.
ETSI försvarar sig med att
man på ett år kommit fram till
30 färdiga standardiseringsförslag och nu arbetar i full fart på
ytterligare 300!
(Mats Halvarsson är
freelance-medarbetare)
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'er Nygren pa utbildningen:

"Mitt jobb är som skräddarsytt åt mig"

- När jag läste annonsen
om en plats på teknikutbildningen hos Ericsson,
så tyckte jag att det
formligen stod Per Nygren på varenda rad, säger Per. Det var som
skräddarsytt åt mig.
Jag fick jobbet och det
kan knappast bli bättre.
Jag gillar mobiltelefoni,
jag får jobba på ett
svenskt företag, som är
världsledande, jag får ut
och resa mycket. Jag har
också svårt att tänka mig
något lärorikare jobb.
Per Nygren, 28 år, kom för ett år
sen från Televerket Radio till
ERA. På utbildningsavdelningen, mobiltelefonibiten.
Per var på Televerket expert
på mobiltelefonsystemet NMT.
Han jobbade där i kvalitetsgruppen med NMT-systemet i storstäderna. Ett intressant och bra
jobb, men utan så mycket kontakter med folk och utan några
spännande resor. En tripp till
Sundsvall var där en höjdare.
Kontakter med folk och resor
är nämligen två av Pers huvudintressen. Och där har ERA betydligt mer att erbjuda.

Per Nygren är en van resenär
som vid intervjun just kommit
tillbaka från två veckor i Västindien. Som rest hela sitt liv och
som åkte jorden runt efter sin
KTH-examen och bott ett år i
USA.
Men den första utbildningsresan stötte han på oväntade problem. April 1989. Då gällde det
basstationer i Schweiz. Efter bara ett par månader på ERA och
utan att egentligen ha jobbat
med basstationer.
- Jag var lite orolig, sa Per.
Hur är det i Schweiz. Dom är ju
tvåspråkiga. Talar dom tyska i
Bern? Fast kunden hade ju köpt
systemet på engelska...

Grannen-cellen??
Måndag morgon klockan 9.00.
"Hallo, my name is..." Osv. Halv
tio förstod Per att ingen fattade
någonting av vad han sa. Efter
rasten frågade han rakt ut på
stapplig tyska om de föredrog att
han i fortsättningen tog lektionerna på tyska. Det ville dom.
Sen körde Per sin skoltyska
och massor av förtyskningar av
svenska ord.
- Hier sehen wir cellen, pekade han och kollade att de förstod. Men nästa mening "Hier
sind grannen-cellen" trollade
fram åtta levande frågetecken.

(Grannar heter tydligen inte
Grannen) Sen blev det levande
charader och "en jäkligt rolig
kurs. Jag lärde mig nog mest på
hela kursen. Dvs tyska. Det blev
en mycket lärorik vecka."
Sen dess har jag gått och pluggat tyska privat.

Fri under ansvar
Arbetet är mycket självständigt.
Per förväntas kunna mobiltelefonsystemen GSM och NMT
samt
cellplanering.
Utbildningsavdelningens cirka tolv tekniklärare har olika ämnen där
två-tre stycken kan NMT, fem
kan CMS 88 osv.
Två veckors förberedelse och
en veckas kurs är en vanlig uppläggning av arbetet. Per brukar
sen se till att han kan avsluta kursen med en veckas ledigt på
platsen. I Malaysia, Kanada eller
var kursen nu råkar äga rum.
- Jag jobbar hårt när jag jobbar
och tar sen ordentligt ledigt. Jag
hyr alltid motorcykel när jag
kommer till ett intressant land.
Här hans arbete i koncentrat:
I höstas höll han kurs en vecka
i Schweiz och stannade sen kvar
en semestervecka där. Kom hem
ett kort tag, reste två veckor till
Malaysia, sen hemma fyra dagar,
sen ut på egen semester, seglade
två veckor i Västindien, var så
hemma en vecka, flög till Irland
med två kurser i rad under tio dar,

två nätter i London på vägen
hem för att hälsa på bekanta, sen
hem en vecka, sen tillbaka till
London för att hålla kurs tillsammans med en kille från ETX.
Därefter vidare London-New
York och upp till Toronto, Kanada. Sen hem igen en vecka, och
så till Schweiz... osv.

Européen
Pers mest exotiska resa hittills är
Malaysia.
- Jag har aldrig träffat så vänliga människor. Redan på bussen
från flyget träffade jag en nygift
kille som efter fem minuters
samtal bjöd mig hem på julmiddag. Alla hans grannar på gatan
klädde upp sig och kom över för
att träffa "européen".
Vid ett annat tillfälle var jag
ute på en pytteliten ö utan el när
jag plötsligt hörde ett välbekant
pipande. En HotLine mobiltelefon. Ägaren var chefen för hotellet. Jag berättade att jag sysslade
med mobiltelefoni och jag hjälpte honom att bygga om antennen
på taket och bjöds sen på stor
middag.
Men allt är ju inte semester
och nöjen. Grunden är jobbet
och kurserna. Med rum på Hilton, en hyrd bil, väskorna fulla
med handböcker och kursmaterial, sex till trettio (i sämsta fall)
elever.
- Jag vill ha aktiva elever, sä-

Kort bildkavalkad: Malaysia, "kafferast" i Zurich, MC-äventyr i Ostasien, hemmajobb (fr v Bengt Maler, Torbjörn Jonsson, Bengt Norstedt
och Per) samt morgonjuice i Bern.

JSp^....' ..^. ."

ger Per. Jag brukar försöka
tvinga fram frågor. Och hjälper
inte det hoppar jag på de passiva. När kursen är klar ska de
veta lika mycket som jag.
Det viktiga är att man kan sin
sak och är förberedd. Då kan
man slappna av och då är det
tillåtet att skämta.

Offensiva
Mobiltelefonutbildningen, som
egentligen har B-divisionen
som uppdragsgivare, satsar på
att öka sin kapacitet.
,
- Vi kommer att vara mer offensiva mot våra uppdragsgivare och kunder, berättar Lars
Thyr, avdelningens chef. Vi ska
ta reda på vilka kurser de behöver, vad de vill ha och om de är \
nöjda. Nu är det lite för många
mellanhänder.
Man är nu elva man men siktar på att bli cirka femton under
1990. Det handlar om kapacitet
och kvalitet.
En kunnig och motiverad lärarkår är förstås viktig.
- Som lärare lär man sig
mest, säger Per Nygren. Jag har
lärt mig lite om väldigt mycket.
Det här är en bra grund att slå
på i fortsättningen. För jag har
höga mål, men jag har inte bråttom.
Lars Cederquist
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Brynässpelare
provar i fabriken
Ishockeyklubba
och
hjälm på Gavlerinkens is
- testutrustning och oscilloskop i fabriken, så ser
vardagen ut för Jan Larsson och Jan-Erik Stormquist. Båda spelar för
Brynas och båda arbetar
som provare i Gävlefabriken. En kombination som
fungerar mycket bra,
tycker de.

Jan Larsson har arbetat ganska
akt ett år i fabriken, Jan-Erik
ormquist något kortare. Han
började i november förra året.
- Det är första gången som vi
anställt aktiva ishockeyspelare
och vi har mycket goda erfaren• ter. Friskare grabbar finns inte,
de är aldrig borta på grund av
sjukdom. Det säger Börje Isaksson, som arbetar med personalfrågor i Gävlefabriken.
Varken Jan eller Jan-Erik är
sponsrade av Ericsson. Däremot
arbetar de alltid dagtid och har
rätt att vara borta för träning och
matcher. Varje kväll är det träning men då behöver de inte gå
tidigare från jobbet. Under spelsäsongen är det ofta matcher två,
tre kvällar i veckan. Vid bortamatcher och lång resväg måste de
vara borta en hel dag från jobbet.
Lars Jacobsson är arbetsledare
^ å VT 96, där Janne arbetar.
^ P - Jobbet som provare är självständigt och ingen annan påverkas negativt om Janne inte är här
någon dag. Dessutom är han duktig och tar ofta igen det han misflL säger Lars.

Björn Fransson, Mats Lindberg och Anette Åhgren tillsammans med
ETACS-demonstrationssystem. Systemet som på CeBIT:90-mässan i
Hannover skall visa hur våra mobiltelefonsystem fungerar.

Demosystem visas
på CeBIT:90-mässan

«

Ner till CeBIT:90-mässan
i Hannover, den 21-28
o
mars, åker Anette Ahgren
och Mats Lindberg från
BT/SV för att visa mässbesökarna det sk ETACSdemonstrationssystemet.
Ett mobiltelefonsystem i
mini-format, byggt för att
visas vid utställningar och
mässor.
0

Jan Larsson och Jan-Erik Stormquist spelar ishockey i Brynas och provar i Gävlefabriken, en kombination som fungerar bra. Foto: Tommy
Landberg

Brynas - Leksand
Både Jan och Jan-Erik har spelat
ishockey sedan de var småkillar
och varit med i Brynas pojklag. I
dag är det elitspel som gäller. Jan,
som tidigare varit med i svenska
landslaget, spelar center och JanErik back.
Naturligtvis pratas det ishockey i Gävlefabriken speciellt dagen
efter en match.

- Men alla håller inte på Brynas. Här i fabriken finns det
många anställda som har sina rötter i Dalarna och de är ivriga Leksands-anhängare och det får vi
nog höra, skrattar Janne och JanErik.
Brynas eller Leksand - i Gävlefabriken går kampen vidare!
Gunilla Tamm

Genom ETACS-demonstrationssystem ges möjligheten att på nära håll se hur våra mobiltelefonsystem fungerar, något som kan bli
speciellt värdefullt att demonstrera i länder som sedan tidigare inte
har någon erfarenhet av mobiltelefoni.
Demonstrationssystemet innefattar ett stativ och en Toshiba PC,
där stativet fungerar som bassta-

Stopp! Vad säger
exportrestriktionerna?
står i telefonkatalogen under
"ERA EXportkontrollorganisation" och det är inte mycken vits
med att ringa USA (onödigt dyrt!)
eller någon annanstans för att få
veta vad som gäller.
Exportkontrollreglerna angår
alla. Även den som idag inte har
något direkt med detta att göra
kan ha det i morgon. Förändringar
sker snabbt.
I första hand berörs emellertid
marknadsfolk, orderfolk och speditörer. Men inte bara dom.

- Det är synd att så många
problem ska uppstå i sista
stund för att man inte tänker efter i tid, säger Sigge
Lundberg, BRs ansvarige
för exportkontroll och Livsfarligt
En tekniker sänder kanske iväg ett
EG/Efta-frågor.
dataprogram på export och vet inSigge är besviken över att många
tar så lätt på exportkontrollreglerna. Och att så många inte ens vet
om att det finns kunskap inom
BR och på divisionerna. Namnen

get om bestämmelserna. Enkelt
men livsfarligt! Högteknologiska
grejer FÅR inte skickas hur som
helst.
Att resa ut med t ex en person-

dator i portföljen är inte heller alltid grönt. Många pc är i dag
mycket avancerade.
Men om det nu verkligen är så
viktigt, finns det inte kurser om
det här, undrar förstås alla läsarana.

frågan om varornas ursprung.
Material från EG och Efta jämställs vilket gör det lättare att få
våra varor godkända för tullfrihet.)

Kurser

Budskapet är alltså i korthet:
Man ska alltid tänka på att det
KAN finnas exportrestriktioner.
Och sen ta reda på vad som gäller.
Tex genom att fråga experten på
divisionen. Eller Sigge Lundberg
själv.
Det blir alltid billigare att ta reda på i förväg än att lösa i efterhand. För man kommer aldrig
runt bestämmelserna.
- Låt oss hjälpas åt att reda ut
frågorna i tid i stället för att göra
dem till problem! avslutar Sigge.
LC

Jovisst. Och Sigge Lundberg rekommenderar alla att gå kurserna.
Både den om exportkontroll och
den om EG/Efta-bestämmelserna.
De är båda endagskurser och körs
nu närmast den 28 resp den 29
mars (det här står i utbildningsavdelningens kurskatalog).
Visserligen ger slarv med
EG/Efta-frågor inte så katastrofala konsekvenser som slarv med
exportrestriktionerna, men allvarliga nog. (I det sammanhanget
nämner Sigge en nyhet gällande

Tänk efter

tion och PC:n motsvarar AXEväxeln. Tillsammans med ett par
ETACS pockettelefoner - eller telefoner av kombi-variant - blir
systemet komplett. Anslutningen
sker sedan till ett telefonjack och
kopplingen går ut via det vanliga
telenätet.

Skräddarsytt emballage
Stativet och PC:n, inklusive emballaget, väger sammanlagt 237
kilo, så vid frakten ner till CeBIT:90-mässan blir det premiär
för det skräddarsydda emballage
som framtagits för att skydda utrustningen. Till och med en specialsydd skyddssäck ingår för att
skydda mot fukt.
Arbetet med att bygga demonstrationssystemet har pågått under
hösten -89 och letts av BT/SVUC
Per-Erik Henriksson.
Helena Andersson

Vi kan bli
kollade...
När det gäller "EG-ursprung"
händer det då och då att tullen
kollar riktigheten i våra påståenden.
Beträffande exportkontroll
kan vi, förutom av våra egna
och koncernens internrevisorer,
bli kontrollerade av representanter för USAs handelsdepartement.
Det har faktiskt aviserats att
amerikanerna kommer att besöka ett antal länder, däribland
Sverige, under 1990 för att kolla efterlevnaden av USAs exportkontrollregler. Måltavlorna
är bl a företag som innehar en
amerikansk distributionslicens.
Till dessa hör Ericsson, som
högst sannolikt kan påräkna ett
besök. Då vill det till att vi har
"torrt på fötterna", dvs att vår
exportkontrollorganisation och
dokumentering enligt vårt interna program för exportkontroll
håller för en granskning.
Sigge Lundberg
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Kista
Ingen ERA- eller EREanställd i Kista kan ha
undgått att se dem, de
höga och många antennerna på A-huset, på Bhuset och på Borgarfjord.
För övrigt kan väl ingen
annan som kommer till
Kista industriområde ha
missat dem heller.
I A-huset har vi vid gaveln åt Helenelund till "ett hus på huset".
Extrahusets tak bär upp flera stora antennanläggningar. Denna
extra förhöjning av huset sökte
och fick dåvarande SRA byggnadslov för, när man skulle flytta
från Alströmergatan till Kista.
Den var dock inte primärt avsedd
för att bära antenner, berättar Göte Svedenkrans på ERE.
SRA projekterade nämligen
utrustning för flygplanet Viggen
och för Viggens siktlinjesindikator behövdes en provplats med
sikt mot fri horisont.
När stadsplanen för Kista gjordes i slutet av 1970-talet begränsades bygghöjden i vissa sektorer
för att inte störa vår sikt. Viss utprovning av siktlinjesindikatorerna för Viggen och JAS/Gripen
har gjorts och görs där uppe.

Eldgafflar
Vi frågar Lennart Strömgren på
B, divisionen för mobiltelefonsystem, vilken andel B-divisionen
har i den stora antennfarmen.
Han berättar att för utprovning
och verifiering av 900 MHz mobiltelefoni har divisionen de två
dominerande antennerna på Ahuset. En eldgaffel liknande antenn sitter närmast åt Kista
Centrum. Den är rundstrålande
och används för det sk TACSsystemet, använt bl a i Storbritannien.
Eldgaffeln som sitter åt Helenelund till är högre och större.
Den betjänar FCC-systemet som
används bl a i USA. Eldgaffelliknelsen är inte så adekvat här,
spröten är dubblerade och försedda med ett stort antal extra element. Denna antenn har riktverkan och strålar i två stycken 120
gr sektorer. Den skall byggas ut
med en tredje sektor och då täcka
hela varvet.
I våningen under antennerna
står de sändar/mottagarstativ som

Antennerna
O
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är kopplade till antennerna. Anläggningen är en del i ett system
av basstationer "sites", där man
provar och verifierar systemen.
De andra basstationerna i detta
system ligger på Kungsklippan
och i Midsommarkransen.
Utvecklingen inom mobiltelefonin går mot tillämpning av digital teknik i stället för den klassiska analoga tekniken. Utvecklingsarbetet medför att nya stativ
för siten behövs och de är projekterade och snart på plats.
På A-husets tak finns också
länk-antenner, bl a för att knyta
ihop ERAs växel med Ericssonväxlar på andra håll i stan.

Sändaramatörerna
Den livaktiga radioklubben på
ERA/ERE har en klubbstation i
B-huset och har en god del av antennfarmen på taken. Mellan Bdivisionens två stora antenner på
A-huset står en hög, smal fackverksmast. Den bär bl a upp antennerna för repeaterstationen
SKORLQ som arbetar på 432
MHz bandet. Amatörernas frekvenser 144 och 432 MHz (två
meter och 70 cm våglängd) ger i
några speciella fall stora räckvidder men ofta är räckvidden be-

gränsad till horisonten. Man har
därför ett stort antal repeaterstationer uppsatta på höga platser
runtom i Sverige och med dessa
som relästationer kan man nå
långt, berättar Bengt Bergström,
aktiv inom raioklubben.
- Men, fortsätter Bengt, amatörernas mest iögonenfallande
antenner sitter på B-husets tak.
där har man en vridbar riktantenn
för amatörernas 20, 15 och 10
metersband och en annan, likaså
vridbar, riktantenn för två meter
och 70 cm. Mellan A- och B-husen hänger två dipolantenner som
också betjänar radioklubben. Den
ena är för 80 metersbandet, den
andra för 40 metersbandet.
På B-huset sitter också i en hög
mast en antenn för kanaltrafik på
70 centimetersbandet. Samma
mast bär upp några antenner för
marin radio men de torde i dagens
läge sitta outnyttjade.

Mobilradio, paging
Också Borgarfjord har sina takantenner. Göran Carlsson på Fdivisionen berättar att här utprovas det landmobila radiosystemet
MRS-5000 som arbetar på 80 och
160 MHz.

- Det är, säger Göran, omöjligt
att konstruera ett radiosystem så
att det blir felfritt från början. Det
är då mycket bättre att konstruktörerna hittar felen än att kunderna gör det och en noggrann utprovning är därför lönsam.
Våra egna åkare då? De om
några har väl land mobil radio i
sina bilar? Jo, det har de förstås
men där är det ju fråga om en reguljär trafik och antennen för den
sitter på taket på det höga Kvinnohuset på Kungsholmen.
På Borgarfjords tak hittar vi
också en hög, blå antenn och två
något lägre röda. De gör tjänst i
utprovningen av ett mycket stort
pagingsystem för Taiwan, frekvens 170 MHz, berättar Göte
Halidén på B-divisionen. Och
paging det är samma som personsökning skall vi tillägga för säkerhets skull.

Ordning på torpet
ska det va som bekant.
Vi frågar Bo Nilsson Fastighetsunderhåll, om han vill säga
något om antennerna.
- Ja, svarar Bo, försöksanläggningarna medför faktiskt en del
problem för oss. Det brukar råda
stor iver att få upp antennerna.

När försöken är genomförda är
entusiasmen för att montera ner
dem mindre.
Fastighetsunderhåll
arbetar
med en genomgång av antennbeståndet och med målsättningen
att uttjänta anläggningar skall
monteras ner. Vid något tillfälle
har oanvända antenner haft löst
hängande matarledningar och det
är mycket olämpligt ur åskskyddssynpunkt.
Med våra snabba omorganisationer kan det för övrigt lätt bli så
att avdelningar som satt upp antenner inte längre existerar n ä j ^
Fastighetsunderhåll börjar intre^P
sera sig för deras efterlämnade
verk.
Faktaruta skall det gärna vara i
en tidningsartikel har man sag|
mig. Om antenner kan man
skriva mycket men vi kan väl
nöja oss med följande komprimerade kunskap från nittonhundrakallt:
Antenner (latin) Pannspröt,
känselspröt hos leddjuren. (Allers Illustrerade Konversationslexikon, 1903)
Nils Lind

ptf>e cm/vcn Q0ieu Squashlirare

Flera av deltagarna provringde hem till Wien. Här är det fr v SIF-klubbens ordförande Bo Björnspjut som lämnar över HotLine Pocket till
Heinz Pickart, Walter Laichmann, ordförande i Österrikes SIF och Inge Granquist, ordförande i svenska SIF. Foto: Björn Seger.

För några veckor sedan fick SIFklubben vid ERA i Kista utländskt besök. Det var elva representanter från Österrikes SIF,
GPA Gewerkschaft der Privatangestellten som var inbjudna till
Sverige och då gjorde studiebesök
på ERA. En av deltagarna, Heinz
Pickart kommer från Schrack
Elektronik AG, som samarbetar
med både B- och C-divisionerna
på ERA. Företaget är jämnårigt

med ERA fd SRA och kunde alltså fira sitt 70-årsjubileum förra
året.
Ingvar Bevenius hälsade gästerna välkomna med en sång på
tyska innan han berättade om
Ericsson och vårt affärsområde
BR. Programmet innehöll även ett
intressant föredrag om Mobitex.
Det hölls av Henrik Högberg från
Y-divisionen och blev mycket
uppskattat.

Nu har det bildats en squash-sektion inom ERA och ECS.
Kontaktperson och den som
kan svara på dina frågor är PerAnders Nilsson på IU. Tel 708 80
och Memo ERAPAN.
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maar
Hur upplever du
samarbetet
med GE?

^BKBåä&K&äm

Syster Annica på företagshälsovården testar Bengt Lunds kolesterolvärde. Foto: Björn Seger

éSrigitte
Ringdahl
ansvarig för intern
Ärvice samt travel
management
- Tack fint. Jag började min nya
tjänst den 15 mars och det känns
spännande.
- Når kom du till ERA och hur
känns det att lämna sekreteraryrket?
- Jag började på ERA -82 och arbelade som sekreterare på blivande B-divisionen till -85 då jag
blev divisionssekreterare på F och
nu Y-divisionen. Jag har haft en
a chef som låtit mig utvecklas
nom att han delegerat rätt
mycket och jag har också själv
breddat jobbet genom att ta på
mig olika uppgifter. Jag gillar att
satsa även om det innebär att visUkarbetsdagai
blir längre au ull
klockan fem. För all utvecklas
måste man själv ha lite "go" och
ta för sig. Det tror jag vi tjejer
måste bli bättre på.

«

700 kollade sitt kolesterol
Lite av en folkvandring
var det till utrymmet
utanför matsalen. Det
skedde i februari och anledningen var utställningen "Hälsomålet" och möjligheten att testa sitt kolesterolvärde.
"Hälsomålet" propagerar för bättra matvanor vad det gäller mindre
fett och mer fibrer. Kampanjen
har pågått i tre år.
- Det behöver inte alls vara
trist att äta nyttigt. Det ville vi visa med den här utställningen, berättar syster Sirkka på Företagshälsovården. Förutom skärmar

med upplysning, visades videofilm om matlagning och recept
delades ut. Den som ville kunde
provsmaka fiberrikt bröd. lättmargarin och juice.
I samband med "Hälsomålet"
fanns det också möjlighet att testa
kolesterolet. Ett litet stick i fingret
och tre minuters väntan så fick
man veta resultatet. Att många tog
chansen visade den kö som hela
veckan fanns vid provtagningsbordet.
- Ungefär 700 tester hann vi
med. Hade vi haft två mätutrustningar hade vi kunna testa ännu
fler eftersom det var ett mycket
stort intresse, säger syster Annica.
Som en uppföljning till utställ-
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Veteranträff

- Hur många medarbetare blir du
chef över och blir det några förändringar?
- Ca 10 personer arbetar på postservice, kontorslager och presentlager. I mitt arbete ingår även travel management och projektadministration. Jag kommer att
"skynda långsamt" och några stora, snabba förändringar tänker jag
inte göra. När jag var sekreterare
var jag "kund" till intern service
och det är erfarenheter som jag
hoppas kunna dra nytta av nu. Jag
vill gärna vara "bollplank" för
nya idéer.
- Vad gör du helst när du är ledig?
- Jag gillar blommor, grönt och
trädgård. Sol och bad tycker jag
också om och jag har nyligen varit med familjen på semester på
Kanarieöarna.
GT

För några veckor sedan var det dags för den årliga middagen för medlemmarna i Radiobolagets Veteranklubb. Ungefär 1 4 0 fd SRA/ERA-are
träffades till en trevlig kväll med god mat och mänga minnen. Vår produktionsdirektör Björn Boström berättade om utvecklingen av affärsområde Radiokommunikation och framtiden.
Veteranklubbens vårresa sker i maj och då ska man besöka Koster.
Här syns fr v Sven "Z" Zetterberg, John Lindström, Nora Eländer samt
Mauritz "Moje" Pettersson. "Moje" har drygt 5 0 tjänsteår bakom sig.
Foto: Björn Seger
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Onsdagen den 28 mars ska du gå på biblioteket. Som
då firar eltårsdagen i de nya lokalerna.
Kalas mellan kl 11 och 14. Förfriskningaroch. med
hjälp av Fritzes, demonstration av den nya CD-ROMtekniken!
CD-ROM?? Javisst. Compact Disc - Read Only
Memory. Med såna produkter som Encyklopedier.
Lexikon, Databaser och Bokkataloger.
Onsdagen den 28 mars, som sagt. B-huset. 1 trappa.
VÄLKOMNA

ningen och kolesterolmätningen
höll dietisten Anna-Bella Wrangel två veckor senare en kostföreläsning.

Helen Ejdestam,
F-divisionen,
Kista
- Det känns spännande och positivt även om jag ännu inte träffat
några av kollegerna från GE. Det
hoppas jag få göra snart.

Ändra matvanorna
Hon förkastade veckotidningarnas alla recept på bantning. Det
enda och bestående sättet att
minska i vikt är att lägga om sina
matvanor. Vågen är är ett sätt att
hålla koll på vikten men kanske
ännu viktigare är att mäta midjemåttet och se till att det måttet inte
ökar. En bra regel är att den mat
man har på sin tallrik ska bestå av
två fjärdedelar fibrer, dvs grönsaker och frukt och resten protein
och kolhydrater.
(IT

Mera Memo
Idag har hälften av de anställda
en memoidentitet och använder
sig av Memo, mer eller mindre
flitigt. Sedan någon tid tillbaka
finns det också en mcmolerminal
i receptionen på ERA i Kista.
- Vi hoppas att det så småningom ska bli terminaler på flera av
våra "offentliga" platser. Vår ambition är alt alla anställda ska
skaffa memotillhörighct, berättar
Björn Nylén, ansvarig för ADBproduktion.
Växeln och biblioteket i Kista
är platser som eventuellt kommer
att få memoterminaler.
- Utanför våra konferensrum
och utbildningslokaler skulle det
vara praktiskt att ha terminaler.
Vi hoppas också att fabrikerna tar
efter och behöver man hjälp med
enkla lösningar så ställer vi gärna
upp, säger Anneli Blomberg på
dataavdelningens info-center.
Hon berättar också att infocenter har en global öppen brevlåda. Dit kan man vända sig med
olika memofrågor som det inte är
väldigt bråttom med. Brevlådan
når du genom ERAIC.
Genom applikationen "nytt"
får man veta de senaste nyheterna
om koncernen, som t ex Ericssonaktiens dagskurs och aktuella
pressreleaser.

Anders Jakobsson, j
(Jävlefabriken
- Väldigt positivt.
Vi har haft besök av GE-folk och
jag har varit i Lynchburgfabriken
och blivit mycket imponerad. Jag
ser fram mot samarbetet och är
övertygad om att Lynchburgfabriken blir en bra sparringpartner för oss i Gävlefabriken.

Lars-Göran
Thorslund, C-divisionen. Lund
™* * •
- Jag jobbar med AMPS-produkter och har fått en del information
från GE. Det är spännande med
samarbetet och jag hoppas att jag
snart får mer kontakt med GE.

Anita Gradin,
Resetjänst,
Kista
- I milt dagliga arbete märker jag
inte så mycket av samarbetet annat än atl del är en del reseräkningar från USA och Lynchburg.
Jag antar att del blir ännu fler nu
under våren.

Bengt Törnqvist,
F-divisionen,
- "
Kista
•>•
- Tillsammans med GE har jag
varit med på en ordentlig produktgenomgång. Det tycker jag
kändes väldigt bra.

fryheter
Begränsad eftersandning
Om adressaten begärt eftersandning på grund av definitiv avflyttning ska tidningen återsändas till ERA, DMIS, 164 80 Stockholm med uppgift om den nya
adressen.

rapporter om avancerad teknik
och ta del av olika forskningsresultat, förklarar han.

Egna tidskrifter
Attachéernas rapportering sprids
bland annat genom attachéverksamhetens egna publikationer.
Samlade Notiser, är snabba notiser som företag kan prenumerera
på, Teknisk Utblick, kommer en
gång i månaden och består av de
bästa notiserna från nio olika teknikområden och Utlandsrapporter
beskriver en utveckling som hettar till i ett land. En sådan rapport
kan t ex handla om utvecklingen
av miljövänliga bilar i USA.
I arbetet ingår också att tala
med representanter för EG-kommissionen och hålla kontakter
med Sverige, såsom industrifolk,
forskare på högskolan och olika
forskningsinstitut samt offentliga
organ som STU och industridepartementet. Företag kan också
höra av sig för att få råd i tekniska
frågor.
- Jag har haft en del uppdrag
för Ericsson. Vi försöker alltid ta
oss an de som ringer för att till exempel hjälpa till med bakgrundsmaterial eller en dokumentation.
Vi får statsbidrag från industridepartementet som ska täcka två
tredjedelar av våra utgifter. Den
resterande tredjedelen tar vi in
från annat håll. Därför tar vi betalt
för diverse uppdrag från företag.

Hot eller möjlighet

Göran B elf rage, teknisk attaché i Bryssel

Varje dag följer han
utvecklingen inom EG
Varje dag följer han aktivt
vad som händer med politiken och tekniken inom
EG. För Göran Belfrage,
teknisk attaché i Bryssel,
har det alltid varit viktigt
att kunna förena ett starkt
samhällsengagemang med
intresset för teknik.
Sedan ett och ett halvt år tillbaka
sitter han mitt i händelsernas
centrum.

- Det ger en närhet till verkligheten och det är roligt att arbeta
här och följa utvecklingen inom
EG. Jag träffar många intressanta
människor och får vara med om
många spännande skeenden, säger Göran Belfrage.

Spelar stor roll
EG spelar en stor roll inom flera
centrala teknikområden. Det som
händer inom EG påverkar även
utvecklingen i Sverige.
Göran Belfrages uppgift är att
bevaka och rapportera vad EG

och andra internationella sammanslutningar
uträttar
inom
forskning och politik som rör utvecklingen inom bland annat informationsteknologi, telekommunikation, bioteknik och energi.
- Man måste kunna sitt område; därför tar de folk direkt från
industrin, som dessutom kan uttrycka sig i tal och skrift, till ett
sånt här jobb. Det gäller att inte
bli ställd inför mångfalden av information utan att ha näsa för nyheter. Som tekniskt attaché måste
man både kunna skriva och läsa

En del svenska företag uppfattar
EG som ett hot, andra som en
möjlighet för den egna verksamheten.
- Man bör se upp med det
negativa tänkandet och i stället se
vilka möjligheter som liberaliseringsprocessen bjuder. Så gör Japan och USA.
Utöver gemensamma standarder och harmonisering är EGs mål
att skapa en ny infrastruktur för
att hjälpa fram ny europeisk teknik, säger Göran Belfrage.
- De företag som har rätt marknadsföring och bra produkter kommer att göra sig gällande. Utvecklingen inom EG handlar lite om
att vinna eller förlora. Man ska inte stå kvar när de andra höjer insatsen, tillägger han.
Att flytta ut sina företag i Europa är inte så aktuellt som den
svenska debatten vill göra gällande. Många större företag har ett
bra utgångsläge i och med att
de redan finns representerade i
EG-länderna via dotterbolag och
distributörer. Eftersom Ericsson
finns så väl representerat i Europa
borde EG-utvecklingen även vara
positiv för er. Och ni har väl aldrig
varit rädda för fri konkurrens.
- Viktigt är att man hänger med
i de standardiserings- och harmoniseringsarbeten som pågår. Och
det gör Ericsson. För vissa andra
är det lite värre.
Text & foto: Lena Öberg

Ett
spännande
uppdrag

D

l et stormar över
• Sverige och
W Ericsson-flaggorna slår hårt i
vinden
utanför
fönstret. Landet har just genomlevt
sin första "regeringskris" i modern
tid. Mitt i all denna turbulens samlar
jag tankarna inför ett nytt jobb - som
koncernredaktör hos Ericsson. Ett
spännande uppdrag som kommer att
bjuda på många utmaningar och
många positiva erfarenheter.
Min första uppgift blir att lösa en
del produktionstekniska frågor. Flera
av tidningarna blev kraftigt försenade

TILL
SIST
AV LARS
GÖRAN HEDIN
på tryckeriet förra gången, vilket alla
inblandade givetvis djupt beklagar.
Det är viktigt för redaktionernas och
tidningarnas trovärdighet att utgivningstiderna hålls och med en del nya
lösningar hoppas jag att kraftiga förseningar ska kunna undvikas i framtiden.
Som helt ny i en jättekoncern som
Ericsson bävar man lite inför storleken på verksamheten och mängden
av människor som är inblandade. Det
är massor av nya kontakter som ska
knytas och massor av saker att lära
sig. Efter de första veckornas möten
med Ericsson-folk är det en sak som
slår mig: Trots all oro i omvärlden,
råder det en positiv anda i företaget.
Den är medryckande och därför känns
det väldigt stimulerande att bli "en i
gänget".
Samtidigt kryper också ansvaret
inpå en. Att slå vakt om den positiva
andan är ju en av tidningarnas viktigaste uppgifter. En annan är att riva
barriärer mellan olika verksamheter
och affärsområden - att öka kunskaperna om vad och hur man producerar
på olika håll, vad Ericssons verksamhet i olika delar av världen verkligen
betyder för mänskligheten - om man
nu får uttrycka sig lite högtravande.
En insikt som jag själv just nu genomsyras av är att företag som Ericsson, Volvo, ABB och andra sällan
varit mer betydelsefulla än nu. När
omvärlden matas med negativa intryck från regeringskriser, misslyckade Palme-utredningar, Ebbe Carlsson-affärer och annat elände från
Sverige, då är det positiva intrycket
av framgångsrika och välfärdsbringande företag som Ericsson något av
en räddning för Sverige. Det är kanske tur för vårt kära fosterland att
Ericsson på många håll är ett mer känt
svenskt efternamn än Carlsson!

