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Tidning för oss på Affärsområde Radiokommunikation

Juni

Telefon för
sekretess
Codeline är en ny telefon från
Ericsson som inte kan avlyssnas. Den innehåller
nämligen en utrustning som
krypterar samtalen så att
utomstående inte kan förstå
vad som sägs.
SIDAN 16

Grävning i
Ericssonregi
Affärsområde Kabel och Nät
har utökat sin långa rad av
dotterbolag med ytterligare
ett. Det är Philipssons Gräv
& Schakt, ett ledande företag inom entrepenadbranschen.
MITTEN

Hundratalet
lastbilar i
Norrland...
använder sen någon tid Sveriges
modernaste datoriserade radiosystem
för åkeribranschen. Fr v Sven-Erik
Mattson, VD for Bilfrakt, Skellefteå
och Kjell Jonsson, RSS, Skellefteå. I
förarhytten Thomas Marklund. Reportage sidan S. Foto: Gunilla Tamm.

En veteran
ser tillbaka
Sven Arne Johansson är en
veteran bland Ericssons anställda. Han har arbetat över
hela världen för koncernen
och samlat på sig massor av
intressant erfarenhet.
SIDAN 12 -13

Inbrytningen i Västtyskland Sid 3
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tvecklingen hittills i år har
präglats av en fortsatt stabil
tillväxt. Både orderingången och
faktureringen har fördubblats jämfört med förra året och den positiva resultattrenden håller i sig.
Framgångarna inom Mobiltelefonisystem talar för sig själva med
en historisk inbrytning på den
stora och viktiga tyska marknaden
som pricken över iét. Framgång
föder framgång. Det faktum att
inte mindre än nio länder nu gett
oss förtroende att leverera det digitala GSM-systemet kommer att ge
oss massvis med motivation och
energi för att klara av och hinna
med allt som återstår fram till
systemstarten i mitten på nästa år.

T

rots problem med att få den
nya ficktelefonen, Olivia, typgodkänd var vi före våra konkurrenter och detta har lagt grunden
till en väldigt bra utveckling i
upptakten på året. Olivia står nu
och knackar på dörren till den
stora men samtidigt tuffa nordamerikanska marknaden. Samarbetet med G E ökar våra möjligheter att lyckas med denna stora satsning.

^ 7 ä r t joint venture med GE,
T E G E är nu väl etablerat och
samarbetet mellan Ericssonenheterna och GE-enheter fördjupas
allt mer. Längst har vi kommit
inom Landmobil Radio med en

gemensam produktplanering. Även
inom Mobildata håller vi på att
hitta former, där olika enheter kan
stödja och komplettera varandra.
Den effektiva produktionsanläggningen i Lynchburg kommer väl
till pass när efterfrågan stadigt
ökar på radiobasstationer.

S

amarbetet inom E G E underlättas också mycket av att vi
följer de planer, som upprättades
före
samgåendet.
Samarbetet
kommer emellertid inte alltid av
sig självt utan vi måste även
framledes vara beredda att lägga
ner lite extra tid och energi på att
kommunicera med varandra, så
att vi undviker missförstånd, som

bottnar i olika bakgrund med avseende på kultur, tradition och
värderingar.

M

arknaden för personsökare
visar inga tecken på stagnation samtidigt som våra trådlösa
kontorstelefoner tilldrar sig mer
och mer uppmärksamhet och intresse.
Vi har ännu inte fått någon större beställning på Försvarssidan och
verksamheten håller på att ställas
om till en situation med en varaktigt lägre orderingång.
Sammanfattningsvis har 1990
börjat bra och mycket bättre än
vad vi har räknat med.
Sten Fornell

Kurt Hellström, ERAs nye VD:

- Viktigt att vi är kreativa

För Kurt Hellström har det
minst sagt varit en hektisk vår.
Den första februari blev han formellt VD för ERA och samtidigt
hade han under en tid kvar sina
två tidigare befattningar, VD för
Radiosystem och marknadschef
för Mobiltelefonsystem.
- De fysiska förflyttningarna
har faktiskt varit det jobbigaste
men nu är jag på plats och den 9
maj flyttade jag hit, säger han.
Och hit det är direktionen med
VD-rummet på fyra trappor i Ahuset.

Kurt tycker att det känns
spännande med VD-jobbet.
- J a g har stora föregångare,
Åke Lundqvist och Lars Ramqvist och det gör att jag känner
extra stort ansvar. Det är roligt
att tillträda då vi har framgångar, säger han.
Visst går det bra för ERA.
Bara under maj månad avgjordes två stora och strategiskt viktiga affärer, GSM i Västtyskland
och ett avtal med Japan om
utveckling av digital mobiltelefoni.

•Bfryfiefer

Avtalet med västtyska Mannesmann är strategiskt viktigt
för hela Ericssonkoncernen. För
ERA innebär det att allt utvecklingsarbete nu kan ge stora tillverkningsvolymer. Efter de tidigare åtta GSM-beställningar
ERA fått tycker Kurt att den
västtyska offerten är "kronan på
verket".
ERA-andan
Att avge någon högtidlig programförklaring vill inte Kurt.
- Men, betonar han, det är

viktigt att vi alla har en identitet
och därför ska vi värna om
ERA-andan. Utåt, på marknaden och gentemot våra kunder
och främst i utlandet är det däremot Ericsson som gäller, inte
de enskilda affärsområdena.
Klyftan mellan affärsområdena
håller på att försvinna och
många av oss arbetar redan över
affärsområdesgränserna.
- J a g tror att kreativitet och
viljan att ta egna initiativ är en
viktig del i det vi kallar ERAandan, fortsätter Kurt. För att
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Redaktion Kista: Gunilla Tamm, Lars Cederquist, tfn 08757 05 72, Helena Andersson, tfn 08-7570521, Ericsson
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tfn 026-15 60 89.
Kumla-fabriken: Ivar Magnusson, tfn 019-842 59
Linköpingsfabriken: Dick Johnsson, tfn 013-28 7091

fortsätta att ha framgång måste
vi både vara kreativa och arbeta
med spetsteknologi.
På en fråga om vad som är en
viktig egenskap hos en chef,
behöver han inte fundera länge
på svaret.
- Att kunna lyssna på sina
medarbetare och visa att man är
pålitlig. En god portion sunt
bondförstånd är inte heller så
dumt att ha.
Gunilla Tamm

Linköping, B-divisionen: Lars Wallin, tfn 013-287311
Lund: Elsebeth Wikström tfn 046-181391
Radiosystem: Marie Fredin.tfn 08-7571749
Magnetic AB: Ann Jansson, tfn 08-290460
Ericsson Radio Systems Sverige AB: Anders Larsson,
tfn 08-7579495.
Ansvarig utgivare: Nils Ingvar Lundin
Tryckt hos: Graforama, Nacka
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Mannesmann Mobilfunk har undertecknat ett avtal med under andra halvåret 1991. Mannesmanns planerade D2Ericsson och Siemens om leverans och installation av nät, som byggs enligt den europeiska standarden GSM,
utrustning för det digitala mobiltelefonnätet. Beställning- blir till ytan ett av de största mobiltelefonsystemen i
en är på ca 350 miljoner D-mark och nätet ska tas i drift Europa.

Västtyskland blev Ericssons nionde GSM-land. Här är några i det "västtyska gänget"
h i m l a d e fr v Thomas Rinman, Hakan Monfors, Katarina Selinder, Klas Lundgren, Bir-

Tyskt ja Den 5 maj gick startskottet
för ERAs hittills största
mobiltelefoniprojekt. I
hård konkurrens erhöll
Ericsson och Siemens
beställningar av Mannesmann Mobilfunk på växlar
och basstationer till det
privata D2-nätet.
Beställningen gäller för leveranser t o m 1992. Hur stort detta
kan bli för Ericsson är det idag
ingen som vet men att ordern
^fcn myckel stor strategisk bety
Tielse råder det ingen tvekan om.
- Detta är Ericssons första
riktiga inbrytning på den idag
viktigaste och största marknaden i Europa, säger Klas Lundgren, marknadschef för Mellaneuropa.
Bearbetningen av den västtyska marknaden påbörjades för
mer än ett år sedan då det stod
klart att tio olika konsortier
skulle ansöka om licens att driva
landets mobiltelefonnät. Denna
bearbetning bestod av teknisk

ger Sundqvist, Jan-Anders Dalenstam och Björn Lind. Foto: Björn Seger.

wux
nu I I I rjar"

och kommersiell assistans för
licensansökningarna. Dessutom
gjordes mer eller mindre heltäckande offerter till alla tio
konsortierna.
- Redan på ett tidigt stadium
insåg vi att Mannesmann Mobilfunk hade stora chanser att bli
operatör så vi lade närmare 70
procent av våra resurser på
detta konsortium, berättar Thomas Mikaelsson, marknadsförare i Västtyskland. Thomas arbetar idag som BRs marknadsförare i Västtyskland och kommer
närmast att deltaga i arbetet
med att bygga upp ERAs projektkontor i Diisseldorf.

Imagekampanj
Under hösten och vintern
genomförde Ericsson en stor
imagekampanj i Västtyskland.
Inom koncernen hade man tidigare konstaterat att det i Västtyskland fanns en stor brist på
kunskap om Ericsson.
- De tre
affärsområdena
Radiokommunikation, Publik
Telekommunikation och Före-

tagskommunikation hade alla
ett gemensamt intresse av att
göra Ericsson känt i Västtyskland. Det gällde främst det västtyska näringslivet och vissa
Kort om Mannesmann AG

Omsättning 1989: 22,2 miljarder D-mark
Antal anställda: 127 000
Huvudkontor i Diisseldorf
I koncernen ingår 11 bolag
inom främst verkstadsindustri.
grupper av beslutsfattare, förklarar Nils Backman, ansvarig
för
marknadskommunikation
på B-divisionen och initiativtagare till den västtyska kampanjen.
- Imagekampanjen fick mycket stor uppmärksamhet och
hade god effekt. Den blev en viktig del i marknadsföringen, säger
Thomas.

21 A4-pärmar
Totalt har ett 100-tal medarbetare
i större eller mindre utsträckning

9 0 polismotorcyklar
Under våren har rikspolisstyrelsen fått radioutrustning
monterad på sina 90 nya motorcyklar.
Jan Hedrén (tv) och Lennart Carlqvist från Ericsson har
utfört jobbet i lokaler hos RPS på gamla II. De senaste
åren har polisen bytt cirka 80 cyklar per år, men nu är den
här omgången klar.
- De närmaste åren blir det några ominstallationer, men
sen hoppas vi på utrustning som baserar sig på C700 i stället
för C600, säger Per Sjögren på RSS, Sverigebolaget.
Per, som jobbat 33 år med polisen, betonar att RPS är en
bra och säker kund. Polisen finns över hela landet vilket
också ger Ericssons verkstäder runtom sysselsättning på
underhållssidan.

j ~•

arbetat med den västtyska offerten, som kom att bestå av 21
tjocka A4-pärmar.
Det allra tyngsta lasset har dragits av ett tiotal medarbetare på
B-divisionens marknads- och anläggningsavdelningar men även
inköp, utbildning och kopiering
m fl har bidragit till det lyckade
resultatet. För många har det
varit jobb både kvällar och helger.
Förutom ERA, har Ericsson
Telecom och Ericsson Components varit engagerade på växelrespektive kraftsidan.

il

et

för oss som behövs för att Ericssons åtagande ska utökas även
efter 1992, säger Klas Lundgren.
"Viel Gliick" säger ERA
Nyheter, som hoppas kunna
följa detta jätteprojekt i flera
artiklar längre fram. Samtidigt
vill marknadsavdelningen passa
på att tacka alla som välvilligt
ställt upp och jobbat lite extra
mycket.

Projektstart
Det västtyska uppdraget har nu
gått från offert till order- och projekt. Det har bildats en projektledning, som ska sätta upp tidpunkter och dra i gång det praktiska arbetet.
- Det är nu det verkliga jobbet börjar. Nu gäller det att visa
Mannesmann och den västtyska
marknaden vår kompetens på
ERA. Alla måste ställa upp och
se till att ro projektet i hamn så
att kunden får det förtroende

Faktaruta om
Västtyskland
Folkmängd: ca 60 milj inv.
(61,5 med Berlin I Väst)
Inv I km: 247
Yta: 248 139 km2 (inkl Berlin)
Ti)å mobiltelefonsystem:
Dl - statliga Bundes Post
D2 - Mannesmann Mobilfunk

10 6 5 0 på BR
Den 30 april hade Affärsområde
Radiokommunikation, BR, totalt 10 650 anställda. De två bolagen ERA och ECS hade 3 139
resp 1 195 medarbetare.
Av divisionerna var B-div
störst med 1 840 medarbetare.
Näst störst var C-div - 729, tätt
följd av G-div med 681 personer.
F-div hade 416 anställda och
minst var Y-div med 30 medarbetare.
Affärsområdets stab/support

bestod av 425 personer.
Tittar man på statistiken geografiskt så hade ERA i Kista
1 316 anställda och ECS, Kista
176. På ERA i Gävle finns 988
medarbetare och på ECS i
Kumla 807. ERA i Linköping
hade 545 anställda och ECS i
Lund 201 personer.
Utlandsstatistiken visar att
ERA hade 80 medarbetare
utanför Sverige och ECS 11.
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Större delen av Y/L, fr v: Per Linderoth, Håkan Sundqvist, Ola Svanberg, Suzanne Norlander, Niklas Klasen, Thomas Sundqvist, Carl-Magnus Wahlund, Anette Kjellvard, Mats
Nyström och Mats Cederborg.

Klara för Mobitexprovning i Kista
Den 20 april "invigde"
ECS/Y7L i Kista sin anläggning för provning och
verifiering av Mobitexsystem. Ett par veckor
senare var provningen
igång och nu ska det verifieringsarbete som i över ett
år gjorts på Eritel i Göteborg successivt avvecklas.
Det gamla packrummet vid
stora godsmottagningen och
ERE:s lödskoia har ny byggts
om till testanläggning för Mobitexsystem. Ombyggnaden pågick
hösten-vintern 89-90 och var i
princip klar till slutet av april.
Här finns nu i stället avancerad testutrustning för kompletta
Mobitexsystem. Här finns en
bastu, som håller 40 grader, med
Ericssons högsta (?) dörrar. Här
finns en friggebod (vaxkabinettet) med en egen mikro-VAXdator, kontorsrum mm.
Här håller kort sagt avdelningen Y/L till. Avdelningen
som arbetar med att sammankoppla och verifiera de färdiga
Mobitexsystemen
innan de
skickas vidare ut till kunderna i
Kanada, USA osv.

Hårt arbete
- Det här har krävt mycket stora
insatser från vår personal, säger
Carl-Magnus Wahlund, ansvarig

sektionschef för testanläggningen
och den som ansvarat för uppbyggnaden. Vi skulle hålla igång
vårt löpande arbete med leveransbesiktningar hos underleverantörer och systemtester i Göteborg, samtidigt som vi skulle lära
oss så mycket som möjligt (gick
kurser (mm) om den nya tekniken. Dessutom skulle vi praktiskt
bygga upp vårt eget system och
hela anläggningen.
Vi har skaffat oss erfarenhet
henom Eritels systemprovningsanläggning, men också tvingats
finna andra vägar. Delar av arbetet här har varit mycket tidsödande.

Samarbete
Mobitex handlar om mobil tal
och datakommunikation, i vissa
fall också talöverföring. (Med
Mobitex kan man alltså sitta i
bilen och kommunicera med
datorer).
Ett Mobitexsystem består
grovt av en huvudväxel, MHX,
flera lokalväxlar, MOX, och
många lokalstationer, siter, som
står i "hyddor ute i skogen" samt
mobilstationerna ute i bilarna.
Växlarna och datorerna i siterna köper ECS från Teli (Televerket), radioutrustningen från
RSA (Radiosystem Sweden AB,
ett Ericssonbolag) och mjukvaran från Eritel (som ägs till hälften av Ericsson och till hälften av
Televerket).
Eritel i Göteborg utför sys-

temkonstruktionen. Där arbetar
nu över 100 personer.
Y/L står för alla löpande systemtester och viss verifiering av
utrustning.

Höga krav
- Vi vill gärna ha hit folk med
teoretisk och praktisk radiokun-

Testnät och
demohyddor
Det pågår ett utvecklingsarbete mellan F-divisionen och
Y/L.
Det handlar om att bygga
ett hjälpmedel åt F för
utveckling av mobila- och
handburna terminaler.
Ett testnät med tre stationer. Huvudsiten ska ligga i
Kista (det blir ett 20 meter
högt torn på Borgarfjords
tak) och de övriga två på
Kungsklippan och Tellus.
Tak- och mastarbetet har just
påbörjats. Y projekterar, bygger upp och driver systemet,
F är användaren.
Systemet är för 900 MHzbandet, men ska också byggas ut för 400.
Y/L planerar vidare att
bygga demohyddor, i "containrar". De ska användas för
demonstration på mässor och
hos kunder i fjärran land.

skåp, säger Carl-Magnus Wahlund, som fortfarande letar folk
till sektionen.
Testarbetet är kvalificerat och
det krävs kunskap i datakommunikation, radio, PCM (pulskodsmodulation) och VAXhantering.
Testerna går till sa att man
provar en del i systemet i taget.
Til] exempel växlarna. Eller
mobila terminalerna.
När man utför testerna försöker man i möjligaste mån simulera verklig miljö. Efter testningen packas och förseglas utrustningen fram till slutadressen
i en gemensam leverans. Varje
site har en adress, ett unikt kodnummer, som motsvarar platsen
där den ska stå.
I dag har sektionen sex systemingenjörer, men det bör vara
cirka tio.
Test- och systemverifieringsanläggningen är nu i princip klar
i första nivån. Den kan direkt
användas för system till Kanada
och USA. De arbetar alla på 900
MHz. Testbädden ska vidareutvecklas.

Besiktningar
Förutom själva testerna av de
färdiga Mobitexsystemen gör
Y/L kontrollbesiktningar av
basstationer och växlar ute hos
tillverkarna. Ett par man sysslar
på heltid med detta.
I Kista på Radiosystem kontrolleras radioutrustningen i

siterna, i Vänersborg hos Teli
växlarna och datorerna. Besiktningarna tar mycken tid och
man arbetar nu med ett kvalitetsprojekt för att få fram rutiner som gör dessa kontrollbe^^
siktningar överflödiga.
^P
Efter besiktningarna hos Y/L
testas varje site i cirka tre veckor
innan den kan lämna huset i
Kista.
Avdelningen har flera projck^fc
på gång. Demohyddor och testnät för fortsatt utveckling (läs i
rutan här intill).
Håkan Sundqvist är chef,
Carl-Magnus Wahlund (som
jobbat många år utomlands och
kan berätta om hur det är att
arbeta i öknen, om helikopteräventyr på Grönland mm) ansvarar för testanläggningen,
Suzanne Norlander (som kommer från Magnetic) är systemansvarig för VAX-nätet och
systemtesterna, Jan Finnerman
(tjänstledig några månader) har
utarbetat och byggt upp delar av
testsystemet, Mats Cederberg är
logistikchef osv.
Går Mobitex i Mobiltelefonins spår och utvecklas lika
snabbt lär Y/L snart växa ur sina
nya lokaler och söka nytt igen.
Om inte förr så återkommer
vida.
Lars Cederquist
Foto: Björn Seger
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Banbrytande för åkerierna

Här har åkaren Ingvar Karlsson fått uppdraget på sin bildskärm i lastbilen. Foto: Leif Andersson

I Norrland finns Sveriges
modernaste datoriserade
radiosystem för åkerianschen. Systemet,
m levererats nu under
våren av Ericsson Radio
Systems Sverige, betjänar 300 fordon, mest
«itbilar men även grävopor och schaktmaskiner. Radionätet täcker
Skellefteå med ett område på 13 mil runt.

«

Åkeribranshen tillhör av tradition
de viktigaste kunderna för Ericsson Radio Systems Sverige, RSS.
- Bilfrakt i Skellefteå hade även
tidigare ett komradiosystem från
oss, berättar Kjell Jonsson som är
ansvarig för försäljning vid RSS,
Skellefteå. Ordern som RSS fick
vid årsskiftet 87-88 är på 4,5
miljoner kronor. Till det kommer
1,5 miljoner från Västerbottens
Norra Gräv & Schakt som samarbetar med Bilfrakt.
- För oss är detta en stor och
viktig affär. Arbetet har inte varit
utan tekniska problem. Det har vi
också talat om för kunden, som
haft förståelse och uppskattat att
vi varit helt öppna. Bilfrakt harnu
fått ett system, som är skräddarsytt för branschens behov, säger
Kjell.
Mobilradiosystemet är konstruerat för selektiv radiotrafik.
Med det menas att alla radioför-

bindelser kopplas upp över en
automatisk radioväxel på ungefär
samma sätt som vanliga telefonsamtal kopplas upp i det allmänna
telefonnätet. I systemet finns
också en dator som håller reda på
viktiga uppgifter om varje fordon
som t ex typ av fordon, ägare,
lastkapcitet och varfordonet finns.
Förutom tal kan även skrivna
meddelanden, t ex transportordrar,
skickas till de små textskärmar,
som är monterade i fordonen.
Samtidigt som en transportorder
skickas registreras den i det administrativa datorsystemet som är
sammankopplat med radiosystemet.

Tio kanaler

I Skellefteå
finns
branschens
modernaste
mobilradiosystem
la. I systemet ingår speciell programvara, som är utvecklad vid
Ericsson Mobile Communications
i Lund.
- Det har varit ett stort åtagande
med installation och driftsättning
av systemet. Våra installatörer och
tekniker har gjort ett fint arbete
och på ett förtjänstfullt sätt medverkat till att vi ska få nöjda kunder, säger Kjell.
- Här hos våra fem transportledare var det tidigare ett väldigt
oväsen med störande prat. För
åkarna ute i fordonen var det ofta
svårt att komma fram på radion
närde ville ha kontakt med transportledningen. Då hände det att

de använde sin mobiltelefon i
stället och på det sättet blockerade växeln hit. Det säger SvenErik Mattson, VD för Bilfrakt,
Skellefteå och han fortsätter:
-Tillsammans med vår konsult
satte v i upp en mängd krav på vad
vårt nya mobilradiosystem skulle
klara av. Vi vände oss till tre leverantörer och valet föll på Ericsson. Förutom att vi nu fått Sveriges modernaste radiosystem för
åkeribranschen har vi tillgång till
Ericssons serviceverkstäder runt
om i landet. Det är viktigt med
snabb service för oss.
Även om majoriteten av uppdragen för Bilfrakt gäller transporter på korta avstånd så har man
även en del fjärrtransporter. Med
det nya mobilradiosystemet har
man möjlighet att så småningom
använda Mobitex, det landstäckande systemet för mobil datakommunikation.

Mobilradiosystemet har tio kanaler, som var och en har en basstation. Dessa är placerade på lämpliga platser som berg, höghus och
vattentorn för att ha bästa geografiska radiotäckning. En av kanaSpar pengar
lerna används enbart för samtal
På Bilfrakt håller man nu på att
mellan bilarna. Från början fanns
installera ett nytt datoriserat orinte denna kanal med men man
dersystem. När det kopplas ihop
förstod snart att det ur social synmed det nya mobilradiosystemet
punkt är viktigt med en "pratkakommer man att få både snabbanal".
re och enklare rutiner
Radioväxeln TC
549, som är systemets Bilfrakt Skellefteå är en ekonomisk förening med för bl a fakturorna..
- Varje år admini"hjärta" finns på Bil- ca 1 0 0 medlemmar som bildats genom att flera
frakts kontor i Skellef- mindre lastbilscentraler gått samman för att skapa strerar vi 100 000
teå. All utrustning rationellare administration och bättre kunna utnyttja transportsedlar. Det
utom datorutrustning- fordonen. Totalt finns 1 8 0 fordon, de flesta lastbilar. har hittills skett maen på kontoret har till- Bilfrakt Skellefteå är ett av de största transport- nuellt och tagit sin tid,
verkats i Ericssons företagen i Norrland. Huvudkontoret finns i Skel- säger Tore Lundmark, dataansvarig på
"Radiofabrik" i Kum- leftehamn och ett avdelningskontor i Boliden.

Tv Gösta Lindmark har ansvaret
för installationen i bilarna här
tillsammans med Kjell Jonsson.

Bilfrakt. Med det nya mobilradiosystemet blir det möjligt med
betydligt snabbare rutiner. Så fort
en åkare slutfört sitt uppdrag knappar han in vissa koder på terminalen i bilen. Meddelandet går direkt in till den administrtiva datorn och en faktura skrivs ut.
- Det blir en hel del pengar vi
kan spara genom dessa snabba
rutiner. Mobilradiosystemet är
redan sammankopplat med ADBdatornoch vid årsskiftet beräknas
vårt nya ADB-system vara i drift
tillägger Tore.
- Många åkericentraler har idag
gamla komradiosystem och kommer snart att behöva skaffa ett
nytt. Bilfrakt har nu köpt ett system, som jag anser vara banbrytande för åkeribranschen, säger
Kjell Jonsson.
Det finns också ett stort intresse
bland Sveriges åkericentraler för
Ericsson system och på Bilfrakt i
Skellefteå har man redan flera
gånger ställt upp som referensanläggning.
- En nöjd kund är den bästa
referens vi kan ha, slutar Kjell
Jonsson och Sven-Erik Mattsson
nickar instämmande.
Gunilla Tamm
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"Ericsson inför
90-talet"

N

är jag tillträdde som VD
och koncernchef för
Ericsson den 9 maj 1990, är
Ericsson i alla hänseenden ett
mycket framgångsrikt företag
med fin personal, bra produkter och goda kundrelationer.
Vi har ett rekordår 1989 bakom oss, ytterligare förstärkt
av ett mycket bra resultat första kvartalet 1990. Det är också kvalitet i vårt resultat, d v s
resultatförbättringen gäller
över hela fältet, för samtliga
våra affärsområden och för
samtliga våra olika marknader - nästan utan undantag.

A

tt axla ansvaret i en sådan här mycket positiv
tid känns naturligtvis på ett
sätt lätt, men ger mig också
anledning till att påminna om
det gamla kinesiska ordspråket "Inga träd växer till himlen". Vi vet alla att framgångar inte kommer av sig själva.
Jag tycker därför att det
känns mycket angeläget att få
framföra till samtliga anställda inom Ericsson att vi måste
vara ytterst observanta på vad
våra konkurrenter gör, speciellt nu när det går bra för oss.
Vi har att hantera såväl politiska som rent kommersiella risker i en allt mer konkurrensutsatt marknad. Vi ska vara
kostnadsmedvetna. Vi ska
koncentrera all vår kraft på att
tillfredsställa våra kunder, att
leverera rätt sak, till rätt pris, i
rätt tid. Flexibilitet och kvalitet blir ledord för 90-talet.
( t 1 1 talets telemarknad
Jr\J
kommer att kännetecknas av en betydligt större fragmentering, där våra slutkunder, som i ökad utsträckning blir konkurrenter med
varandra, kommer att ställa
allt större krav på oss som leverantör. Marknadspulsen
ökar. Vi måste vara lyhörda
förkundens krav, bli ännu mer
affärs- och marknadsanpassade, ha de bästa produkterna
och tjänsterna. Kunderna ska
föredra Ericsson framför våra
konkurrenter.

E

ricsson är den ledande
internationella leverantören av avancerade system
och tjänster för telekommunikationsnät och jag är förvissad om att vi kommer att förbi i det under hela 90-talet. Min

förvissning baseras på att jag
vet att vi kan bli ännu starkare än vad vi är idag genom ett
fortsatt utbyggt samarbete
mellan våra affärsområden
och då speciellt mellan affärsområdena Publik Telekommunikation, Radio och
Företagskommunikation,
uppbackat av affärsområdet
Komponenter. Ingen av våra
konkurrenter har vårt samlade systemkunnande, speciellt
inte kombinationen switching-radio, uppbackat av stor
kunskap avseende nya tjänster
i näten samt drifts- och underhåUssystem.

A

ffärsområdena Kabel
& Nät respektive Försvar kommer givetvis att driva sina specifika verksamheter vidare på egna meriter men
också i fast samarbete med
övriga koncernverksamhet.
I tillägg till samarbetet mellan affärsområdena kommer
90-talet att kännetecknas av
en kraftigt ökad marknadsaktivitet ute hos våra säljande
bolag. I varje marknad måste
vi ha kompetenta försäljningsbolag som till fullo representerar Ericssons totala systemkunnande. Jag kommer
aktivt att verka för att samarbetet mellan affärsområdena
och försäljningsbolaget fördjupas.

V

iktigt för vår framgång
är dock personalen - alla
vi 70 000 anställda inom
Ericsson. Vi har våra gemensamma värderingar: Professionalism, uthållighet och
medmänsklighet. Vår förmåga att tillmötesgå kundernas
krav baseras på summan av
samtliga anställdas personliga insatserg känner att det
inom Ericsson för närvarande finns en härlig stämning
och optimism. Alla gör sitt
bästa. Ser vi bara till att vara
observanta på konkurrenterna och ödmjuka inför vårt
stora ansvar och det förtroende som våra aktieägare visat
oss så är jag helt övertygad
om att vi tillsammans kommer att utföra fortsatta stordåd.
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En stämma i dur
inramade ledarskiftet

Vita fläckar
har raderats ut

1990 års bolagsstämma
blev historisk ur flera
synvinklar. Aktieägarna
presenterades ett rekordresultat för det gångna
året - påspätt med ännu
bättre siffror för första
kvartalet -90. Och företaget bytte verkställande
ledning: Hans Werthén
lämnade över ordförandeposten till Björn Svedberg som i sin tur skickade VD-stafetten vidare
till Lars Ramqvist.

Två viktiga exportgenombrott noterades
under maj månad: Japan
och Västtyskland blev
nya marknader för
Ericssons mobiltelefonsystem. Värdet av dessa
genombrott kan inte
överdrivas - det är två
strategiskt mycket viktiga länder som nu intagits.

Genombrott
i Tyskland
och Japan

Det våren stor och förhoppningsfull skara aktiegäre som samlats i
Berwaldhallen den 8 maj. Samma
dag hade Ericsson tagit klivet upp
till att bli det högst värderade
företaget på börsen och den delårsrapport som släpptes denna dag
talade om ett kanonresultat för
årets tre första månader.

Aldrig starkare
De positiva tongångarna i delårsrapport och årsberättelsen för
1989 präglade förstås den redovisning av Ericssons ekonomiska
läge och framtidsutsikter som
Björn Svedberg och C W Roos
gav på stämman.
CW Roos kunde konstatera, att
koncernen ökat sina marginaler,
trots en ökad satsning på Forskning och Utveckling och trots att
stora pengar också satsats på ökad
tillväxt.
- Glädjande nog har flertalet
affärsområden förbättrat sina resultat, kommentrade Björn Svedberg. Vi har inte nått toppen ännu,
men vi har byggt en bra bas för att
nå dit, fortsatte han.

Första slaget vunnet
Björn Svedberg dröjde en stund
vid Ericssons ansträngningar för
att komma in på USA-marknaden.
- USA har varit en svår nöt att
knäcka, men vi har visat styrka
och uthållighet där, sade han. Det
första slaget om USA är nu vunnet, men konkurrensen förblir
mycket hård på den marknaden.
Andra viktiga faktorer för Erics-

Stämmans tre huvudpersoner - nye VD Lars Ramqvist, nye
ordförande Björn Svedberg och Hans Werthén.

son framöver är de framtidssatsningar som gjorts inom bl a persontelefoni och Mobitex.
- Finansiellt, teknologiskt och
psykiskt går vi idag i täten, konstaterade Björn Svedberg.

EG-medlemskap
40 proc av Ericssons omsättning
sker med länderna inom EG.
Koncernen har 20.000 anställda i
dessa länder och exporterar för ca
6 miljarder årligen till EG. Björn
Svedberg redogjorde för Ericsson-ledningens syn på den högaktuella EG-frågan:
- För att kunna bibehålla exporten från Sverige och arbeta
helt enligt samma villlkor som
våra konkurrenter måste vi kunna
dra full nytta av EG-s fria rörlighet när det gäller varor, tjänster,

arbetskraft och kapital och kunna
undvika diskriminering vid offentliga upphandlingar.
- Detta kräver anslutningsformer som, åtminstone i ett längre
perspektiv borde vara liktydigt
med fullt EG-medlemskap. ^ ^

Ramqvist ny VD
Björn Svedberg överlämnade VDstafetten till Lars Ramqvist, som
tackade för förtroendet:
- Min viktigaste uppgift är sjä
klart att förvalta aktieägarri
kapital, sade han och förmedlade
den glädjande nyheten att Ericsson-aktien samma dag stigit till
1.000 kr i New York, sedan delårsrapporten blivit känd.
Lars Ramqvist redogjorde kort
för sina 10 år inom Ericsson, som
bl a VD i Rifa och nu senast på

affärsområde Radiokommunikation. Han berättade också helt kort
om sin tekniska bakgrund:
-JagdoktoreradevidKTH 1968
inom ämnesområdet elektronspektroskopi. Det innebär, att jag
^ a k tiskt förstår vad som händer i
ikrochipsen när jag lyfter en
telefonlur!

9»>-

Werthén hyllad
Det var två personer som hyllades
^fen-d guldmedalj denna stämma ^Björn Svedberg och Hans Werthén. Eftersom Björn Svedberg blir
kvar i koncernen som ny ordförande, var det förstås Hans Werthén som mest stod i blickpunkten
denna dag. Han hyllades i ett långt
och underhållande tal av vice
ordföranden Jan Wallander, som
avslutningsvis överlämnade tre

avskedsgåvor till Hans Werthén;
Ericsson guldmedalj i största storleken, en oljemålning för styrelserummet och sist - men inte minst
- e n donation från Ericsson på 10
milj kr.
Donationen avser en fond, Hans
Werthénfonden, som ska förvaltas av Ingenjörsvetenskapsakademien.
Hans Werthén, märkbart rörd
av alla hyllningar, gav uttryck för
sin orubbliga tro på Ericssons
framtid med orden:
- Framtiden är långt större än ni
någonsin kan tro, sade han med
adress till Ericssons anställda och
aktieägare.
Text: Lars-Göran Hedin
Foto: Maria Pettersson

- Vi har två vita fläckar på Ericsson-kartan - Västtyskland och
Japan, berättade Lars Ramqvist
vid en kaffebjudning för LMEanställda den 11 maj. Samma
eftermiddag raderades en av de
vita fläckarna ut och en knapp
vecka senare eliminerades också
den andra!
Det var Västtyskland som blev
klart först. 1 flera veckor har televärlden väntat på besked från
tyska konsortiet Mannesmann
Mobilfunk om vem eller vilka
som skall få de första beställningarna till ett nytt digitalt mobiltelefonnät i Västtyskland. När nyheten äntligen kunde släppas, stod
det klart att Mannesmann tecknat
avtal med Ericsson och Siemens
om leverans och installation av
telekommunikationsutrustning
för uppbyggnad av det nya "D2nätet" fram till slutet av 1992. De
två företagen ingår i ett specialbildat konsortium, "Tyska D2Mobiltelefonkonsortiet". I konsortiet ingår också tyska Bosch
och holländska Philips. Beställningen man fått omfattar framför
allt radiobasstationer och mobiltelefonväxlar. Ordervärdet uppgår till ca 350 miljoner D-mark
(1,3 miljarder SEK).
Mannesmanns planerade D2nät byggs enligt den gemensammastandard som överenskommits

Avtalet med Mannesmann öppnar dörren till Västtyskland när det
gäller mobiltelefoni.

för Europa - GSM och blir ett av
de största näten inom den standarden - räknat efter hur stor yta
det täcker.
I och med att Västtyskland nu
kan adderas till listan över länder
som beställt sina GSM-nät från
Ericsson. Klara sedan tidigare är
Sverige, Finland, Danmark, Storbritannien, Frankrike, Schweiz,
Italien och Spanien. Med nio
länder på listan är Ericsson den
överlägset största GSM-leverantören!

systemet införs. Det japanska
systemet kommer att ha en standard som skiljer sig från det europeiska GSM och amerikanska
ADC.
- För Ericsson har genombrottet i Japan ett stort strategiskt
värde, då Japan värden enda stora
kvarvarande marknaden i världen, där Ericsson inte hade något
mobiltelefonsystem, säger Lars
Ramqvist i en kommentar.

Digitalt till Japan

I skuggan av de digitala mobiltelefonnäten bygger Ericsson oförtrutet vidare på de analoga systemen. I en stor order från Taiwan
beställdes nyligen en utbyggnad
av landets mobiltelefonsystem
med nya växlar och radiobasstationer till ett värde av ca 420
MSEK. Det är en av de största
mobiltelefonorderna hittills som
tillsammans med tidigare beställnigar innebär att Taiwan beställt
mobiltelefoni försammanlagt 870
MSEK från Ericsson.
Med den beställd utrustningen
kommer mobiltelefonsystemet i
Taiwan att byggas ut i kapacitet
från 40.000 till 110.000. DetTaiwanesiska nätet är ett av de snabbast växande i världen.

Ericssons Japanska genombrott
på mobiltelefonsidan är nu ockå
ett faktum. Genom ett s k Letter of
Intent från Nippon Telegraph and
Telephone Corporation (NTT)
överenskommer NTT och Ericsson om gemensam utveckling av
delar i det nya japanska digitala
mobiltelefonsystemet. Utvecklingen skall vara klar i början av
1992.
Detta är första gången NTT
skiver ett avtal på ett gemensamt
utvecklingsprojekt med ett europeiskt företag och också det största kontraktet hittills för en europeisk tillverkare.
Idag finns i Japan ett analogt
mobiltelefonsystem med 400.000
abonnenter. Antalet abonnenter
väntas öka snabbt när det digitala

Dubblerad vinst jämfört med
Ericsson har vind i
seglen just nu. Delårsrapporten som publicerades lagom till bolagsstämman, talar om en
kraftig resultatförbättring också jämfört med
rekordåret 1989.
Ericssons fakturering under årets
tre första månader uppgick till
10.409 MSEK (7.992 MSEK
1989) och orderingången låg på
12.191 MSEK (9.300). Det innebär en ökning med 30 resp 31
proc. Vinsten före bokslutsdispo-

sitioner och skatter nästan fördubblades till 1.180 MSEK (609),
varav 25 MSEK (14) var realisationsvinstresultat. Räknat per
aktie blev vinsten efter skatteutgifter och full konvertering 17,25
kr (9,19).
Det är i första hand affärsområdena Publik Telekommunikation
och Radiokommunikation som
ytterligare starkt förbättrat sina
resultat.
Affärsområde Telekommunikation noterar sina kraftigaste faktureringsökningarpå marknaderna i Spanien, Australien och Italine. Orderingången har också ökat

markant, med miljardordern till
Mexico som periodens största
enskilda affär.
Radiokommunikation är det
snabbast växande afärsområdet.
En mycket stark ökning av orderingången noteras - delvis som ett
resultat av samarbetet med General Electric i USA i det gemensamma bolaget Ericsson GE
Mobile Communications. 1 huvudsak sker dock den snabbaste
tillväxten inom de egna verksamheterna, särskilt inom området
mobiltelefonsystem.
Företagskommunikation redovisar en svagt ökad fakture-

ring, trots att man avyttrat det
svenska försäljningsbolaget till
Televerket. En följd av avyttringen blev dock att orderingången
helt naturligt minskat, men rörelseresultatet har ändå förbättrats
jämfört med fjolåret.
Kabel och Nät ökade såväl orderingång som fakturering, delvis som en följd av företagsförvärv. Verksamheten i Italien har
utvecklats mycket positivt och affärsområdets rörelseresultat har
förbättrats något.
En gynnsam utveckling för
kraftkomponenter medförde att
affärsområde Komponenter kun-

de öka sin fakturering, medan orderingången minsakde något. Rörelseresultatet förbättrades.
Avyttringen av verksamheten
för ledningssystem medförde att
Försvarssystem minskade sin
fakturering, men trots det ökade
ändå orderingången jämfört med
motsvarande period förra året.
Affärsområdets totala rörelseresultat blev negativt.
Den positiva starten i år och en
förväntat fortsatt god konjunktur
för våra produkter pekar mot ett
starkt helårsresultat 1990. Prognosen för hela 1990 är en förbättring med drygt 25 procent.

Ericsson är det första europeiska företag som startat gemensam
utveckling med japanska "televerket".

Taiwan-order

Text: Lars-Göran Hedin
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En industriman
med glimten i ögat
Text: Lars-Göran Hedin
Foto: Maria Pettersson

är avsevärt bättre rustad än vad
ungdomen var i slutet av 50-talet.
- Ungdomarnas tågluffande är
t ex något som vi inom företagen
ska vara glada för. De får lära sig
att det finns en värld utanför den
svenska ankdammen och de kan
bättra på sina språkkunskaper,
framhåller Hans Werthén. Just
språkkunskaper är något som han
tror blir allt viktigare i en tid där
företagandet blir alltmer internationaliserat. Själv behärskar han
en lång rad främmande tungomål,
vilket säkert bidragit till att ro
mången internationell förhandling
i hamn.

Hans Werthén är en av förgrundsfigurerna inom
svenskt näringsliv, en man vars insatser för svensk
industri måste betecknas som historiska.
Electrolux och Ericsson är två mycket framgångsrika företag som båda utvecklats starkt under Hans
Werthéns ordförandeskap. När han nu med ålderns
rätt dragit sig tillbaka från Ericsson, dröjer sig hans
anda kvar i företagsledningen i många år ännu.

När Electrolux började gå sämre AXE-s genombrott på världsi slutet av 60-talet övertalade där- marknaden och situationen för
för Marcus Wallenberg honom
koncernen påminde i hög grad
att flytta på sig. 1967 blev Wert- om läget tjugo är tidigare när jag
hén VD i Electrolux, en position först kom till företaget.
han behöll till 1974 då han istället
blev "arbetande" styrelseordfö- Största misstaget
rande, ett uppdrag han fullgör än I början av 80-talet talade alla om
idag.
det papperslösa kontoret. Data- Jag saknade Ericsson mycket teknikens segertåg var lätt att föri början, minns Hans ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i utspåochdetvarmånga
Han är en ganska folkkär figur, troniken borde få spela en fram- Werthén. Det var inte
företag som ville ha
"Ericsson egna
trots att han är en typisk industri- trädande roll också i televärlden. bara alla trevliga kamvagnar i det tåget.
man och en debattglad herre som Trots stora framgångar i slutet av rater, utan själva inrikt- är idag en Ericsson inledde en av
aldrig kunnat anklagas för att vara 50-talet med "crossbar"-systemet, ningen på företaget.
sina allra största satsverkligt ningar
opportunist. Med stor skärpa tar en ny typ av koordinatväljare för Ericsson var - och är
någonsin i ett
denne äldre herre i kritstrecksran- televäxlar, såg företagsledningen fortfarande - ett verk- intressant försök att verkligen
digt gärna upp sådana problem
in på datormarkelektronikens framtida möjlighe- ligt kunskapsföretag,
plats för bryta
medan Electrolux bäst
som han upplever som allvarliga ter.
naden.
unga
i dagens svenska samhälle. Trots
- Själv kom jag snabbt under- kan beskrivas som ett
- Massproduktion
att det ofta rör sig om stora och
fund om att telefoni var ett ofant- materialföretag med
tekniker" var något som företasvårlösta problem, finns där ofta ligt mycket djupare ämne än jag massor av produkter _ ^ ^ ^ _
. get egentligen inte hade
den typiska glimten i ögat och en
väntat mig, erkänner Hans Wert- direkt till konsumentnågra erfarenheter av.
lätt rodnad på kinderna ^ ^ ^ ^ _ ^ M M — hén utan omsvep. Te- marknaden.
Med facit i hand inser jag att jag
som gör sig väl i färgtelevision, det handlade
som styrelseordförande borde ha
"Jag
Teknikens bakgårdar
levisionens tid. Inte
ju bara om att sända i
varnat kraftigare för de svårigheundra på att han blivit
en riktning, medan te- - Att gå över till "Lux" kändes ter denna bristande erfarenhet
tyckte
något av en massmelefoni är en fråga om
som att lämna "High Tech" för ett kunde medföra, erkänner Hans
nog att
diernas kelgris med
mycket komplicerade jobb på teknikens bakgårdar.
Werthén. Att han inte på allvar
åren.
telefoner kommunikationer och
Den medicin som Electrolux försökte stoppa satsningen beteckDet
fullständiga
ordinerats hade snabbt avsedd nar han som sitt största misstag
verkade samspel.
namnet är Hans Lenverkan. Hans Werthéns fasta hand
under alla åren på Ericsson.
lite
nart Oscar Werthén. I
och ekonomiska sinnelag var för- Men, påminner Hans WertPopulär chef
år fyller han 71 och han
mossigt" Som produktionsdirek- modligen just vad företaget be- hén med glimten i ögat - vi var
har med ålderns rätt just
hövde. Idag är företagets ställ- inte de enda som gjorde den där
tör satte Hans Werthén
börjat trappa ner sina
snabbt sin prägel på ning mycket starkt. Precis som felbedömningen. Det är inte utan
engagemang. Vid bolagsstämman
mycket av verksamheten i företa- Ericsson är Electrolux en mycket en viss skadeglädje man konstaden 8 maj lämnade Hans Werthén get. Han hade sedan tidigare rykte internationell koncern, men med terar att flera av Ericssons viktiposten som styrelseordförande i om sig att vara en man med många den skillnaden att internationali- gaste konkurrenter råkade ännu
Ericsson. Som ordförande i Elec- och vilda idéer, vilket snart nog seringen till största delen skett värre ut efter sina datasatsningar.
besannades. Det blev bråda dagar genom en rad företagsuppköp,
trolux fortsätter han ytterligare en
Framtidplats
för hans medarbetare att förverk- varav några riktigt spektakulära.
tid.
liga hans idéer.
- Att avyttra dataverksamheten
Tillbaka igen
TV-pionjär
till Nokia var en bra lösning. Det
Folk som minns de där åren i
Våren 1981 stog Ericsson plöts- företaget hade med sitt förflutna
sextiotalets början, talar gärna om
Det var 1959 som Hans Werthén
den positiva anda som Hans ligt utan styrelseordförande, se- inom TV-branschen helt andra
först kom till Ericsson. Under ett
Werthén spred i företaget. Han dan Björn Lundvall tragiskt om- förutsättningar att vidareutveckla
besök i Stockholm passade han
SSSmSimm kommit i en bilolycka. våra dataprodukter, konstaterar
på att anmäla sig som sökande till var en mångkunnig
Det tog inte lång tid för Hans Werthén.
posten som produktionsdirektör. man som ställde myck"Att gå den
övriga styrelsen att
Med nästan 10 års pionjärarbete et tillrätta och som ofta
För Ericssons del var det ett
gjorde sina rundor i faöver till bestämma sig för vem mycket klokt strategiskt beslut att
inom televisionstekniken bakom
ville ha som efter- åter koncentrera resurserna till den
sig, var han visserligen lite skep- briken för att "pigga
'Lux' var man
trädare.
upp litet", som han
tiskt inställd till telefoner, men
traditionella kärnverksamheten som att
själv uttryckte sig på
ändå intresserad av jobbet.
- Jag behövde inte telekommunikation. Idag ser vi
av denna koncentration
- Jag tyckte nog att telefoner den tiden.
ta jobb på tveka länge när jag fick frukterna
det erbjudandet, berät- i form av ett finansiellt mycket
verkade lite mossigt, mest bakelit
1963 befordrades
och mekaniska grejor, minns Hans han till senior vice pre- teknikens tar Hans Werthén. starkt företag som just nu skördar
Werthén. På AGA och Philips sident och VD-s ställ- bakgårdar" Tvärtom blev jag na- framgångar på löpande band.
turligtvis glad över att
- Precis som när jag själv börjahade han arbetat med elektronik,
företräde.
få damma av mina tele- de på Ericsson i slutet av 50-talet
som då just börjat göra sitt segerPå Ericsson gjorde
fon ikunskaper igen och åter kny- är företaget idag en verkligt intåg över världen.
Hans Werthén sig känd som en
ta
närmare kontakter med många tressant plats för unga tekniker att
- För "LM", som man sade på man med ovanligt goda ekonomiska talanger. Hans intresse för gamla vänner. Då som nu var söka sin framtid på. Inte minst
den tiden, var det där med min
elektroniska bakgrund nog så produktionskalkyler och ekono- Ericsson också ett ovanligt spän- borde möjligheterna till internanande företag att verka i.
tionella erfarenheter locka dagintressant. Den framsynta före- misk analys ledde ofta till kraftigt
- Detta var bara några år efter ens ungdom, som i det avseendet
tagsledningen hade insett att elek- förbättrade vinstmarginaler.

Medfödd slagfärdighet
Den Werthénska slagfärdigheten
är en annan framträdande egenskap som dock inte haft någon
större affärsmässig betydelse
enligt honom själv. Däremot har
den säkert bidragit en hel del till
att göra hans synpunkter spridda
på hemmaplan.
- Nog är det väl så att slagfärdighet kan vara till god nytta
många gånger, men jag kan försäkra att den är ingen egenskap
som jag på något vis förökt att
odla, säger Hans Werthén och tillägger:
- Man ska inte se för allvarligt
på sig själv och dra för höga växar på att det går bra just nu. Vi är
bara åtta miljoner svenskar här i
världen, oavsett hur mycket vi
blåser upp oss!

Starkt ledarlag

Redan 1 9 5 9 kom Hans Werthén till Ericsson första gången. Den gången tyckte han att "telefoner verkade lite mossigt". Under
sin långa tid inom företaget har han med all säkerhet ändrat åsikt.

Dessa varningens ord kan kanske
också vara på sin plats när det
gäller Ericssons framgångar just
nu. Det gäller att inte bli fartblind
och tro att det bara är att "tuta och
köra". Som tur är, menar Hans
Werthén, har företaget idag en
mycket, mycket stark verkställande ledning som en garanti för
en stabil men positiv utveckling
också i framtiden.
-Björn Svedberg,
Lars Ramqvist,
CW Roos och Jan
Stenberg bildar
tillsammans det
allra starkaste ledarlaget inom
svensk industri
idag. Jag kan bara
önska dem all
framgång under de
spännande år som
väntar!

Från och med den 1 januari i år
är Philipssons Gräv och Schakt AB
ett helägt dotterbolag till Ericsson
Network Engineering AB (ENS).

Nye VD Bertil Strid till vänster och tidigare VD Lasse Philipsson, gamla bekanta sedan
60-talet, bekräftar med ett handslag Ericssons köp av Philipssons Gräv och Schakt AB.

Kom inte och säg till Lasse Philipsson att man inte ska gräva gropar åt
andra. Det har han gjort i ett drygt kvartssekel nu och tjänat en och annan
miljon på.
Efter att i många år ha anlitat Lasse och hans företag - Philipssons Gräv
och Schakt AB - som underentreprenör åt först SJ och sen Banverket, tyckte
Bertil Strid, från den 2 april VD för Ericsson Network Engineering AB
(ENS) i dess nya skepnad, att det var lika bra att köpa in hela företaget med
närmare 70-talet medarbetare, gravare och schaktmaskiner av varierande
slag och storlek.
- Ett bra köp i rätt tid, säger "dubbel-VD" Bertil Strid, och syftar
förstås på det faktum att nyförvärvet gör ENS till ett konkurrenskraftigare och mer komplett nätbyggnadsföretag.
- Skönt att få slippa vit skjorta
och slips, säger Lasse Philipsson,
och vill med det ha sagt att 1) företaget höll på att växa honom över
huvudet och 2) han mycket hellre
är ute på fältet och jobbar än sitter
hemma på ett kontor och vänder
papper.
Intressant i sammanhanget är

att dessa båda herrar känt varandra
sen mitten av 60-talet, då båda deltog i ett stort jobb åt försvaret uppe
i Boden. Bertil som kabelmontör
och Lasse som grävmaskinist. Eller som Lasse själv säger:
- Bertil skarvade och jag grävde!

Strategiskt rätt
Philipssons Gräv och Schakt AB
är med 70-talet medarbetare och
en omsättning i storleksordningen
30 miljoner den största entreprenören för läggning av telekabel åt
Banverket. Företaget startades

Lasse Philipsson vid bilen på vilken han transporterar minigrävarna.

1967 av Lasse med hans tre bröder
Rolf, Rune och Kaj och deras pappa
Bertil som delägare. Den första
tiden var verksamheten i realiteten
uppdelad på två företag och när det
ena upphörde försvann också Bertil, Rolf och Rune ur bilden. Lasse
och Kaj blev i samband därmed
fifty/fifty-kompanjoneroch förblev
så fram till 1978, då Lasse köpte ut
brodern (som dock fortfarande arbetar kvar i företaget). Vid årsskiftet 1989 -90 sålde så Lasse företaget till ENS, som under i stort sett
alla år varit hans största uppdragsgivare.
- Det var en för vår del från
strategisk synpunkt helt rätt affär,
konstaterar Bertil Strid. Philipssons har arbetat för gamla nätavdelningen på moderbolaget, vilket
sedermera blev ENS, sen mitten av
60-talet och vi är därför väl medvetna om att det är en mycket professionell entreprenör för kabelarbeten. Tack vare sin mycket speciella metod för förläggning, som
bara medför minimala störningar i
tågtrafiken, har Philipssons dessutom ett mycket gott rykte inom
både Banverket och SJ. Vår nätbyggnadsverksamhet tillförs med
den här affären en gedigen kunskap inom markarbeten, som det
skulle ta flera år att bygga upp i
egen regi.

Tillgången till Philipssons resurser och allt vad det innebär ifråga
om samordningseffekter ger oss
också möjlighet att åta oss mindre
arbeten med korta ledtider. Inte
minst innebär vår planerade inbrytning i grannländerna ett ökat
användningsområde för den kompetens som Philipssons representerar. Jag är med andra ord helt
övertygad om, att den här affären
kommer att generera klara fördelar
för båda parter.

100 mil om året
Redan 1924 började SJ gräva ner
telekabel i banvallen på sträckan
Stockhom - Göteborg i vad som
så småningom skulle komma att
bli företagets eget rikstäckande te-

lenät. I mitten av 60-talet kom Philipssons Gräv och Schakt AB in i
bi Iden. De första åren jobbade man
med spadar och handgrävare, innan man med dem som hade att
svara för grovgörat som idégivare
fick fram mer avancerade och
specialanpassade hjälpmedel.
1986 började Banverket förlägga optokabel. Philipssons svarar för merparten, kanske 80 procent. Resten utförs av Televerket
och av Banverkets egen personal.
- V i ska förlägga ungefär 100
mil i år, berättar Lasse. Större delen på bansträckorna Stockholm Göteborg, Göteborg - Malmö och
Stockholm - Malmö. Men vi har
också arbeten igång mellan Ange
och Bollnäs och finns med andra

FOTNOT: Affärsområde

Kabel och Nät
(BN) är det tredje största affärsområdet inom Ericssonkoncernen. Med
associerade bolag har BN 12.400 anställda och en omsättning på 7 MSEK.
35 bolag fördelade på ett 20-tal
marknader ingår i Kabel och Näts
världsomspännande organisation.

Återfyllning och städning efter kabelplöjningen med Janne Karlsson vid skyffeln.
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Sven Anders Johansson efter 34 år med Ericsson

MÅNGSIDIG GLOBETROTTER MED VISIONER VÄGRAR VARVA NER
Det är liksom omöjligt att fånga in Sven Anders Johansson och placera
honom i ett enda fack. Precis när man tror att man har honom fast, gör
han en helomvändning och visar upp en ny sida av sig själv.
Den 18 maj gick han i pension och Ericsson förlorar en av sina
mest erfarna strateger. Bland annat.
Det börjar bli tomt i tjänsterummet
ute i Sundbyberg. När jag får hans
visitkort knackar han lite på asken
och konstaterar själv en aning förvånat att det är det sista. 34 år på
Ericsson; jag läser på kortet, Manager Business Planning and Development. Senare förstår jag att
Sven Anders Johansson är en person som aldrig har slutat att utvecklas, senaste gången han bytte
jobb var för bara ett år sedan. Efter
34 år kan karriären knappast beskrivas på ett annat sätt än som
exemplarisk.
- Jag kommer att sakna jobbet
oändligt, säger han. Jag ser med
fasa fram emot sista dagen, jag
borde förberett mig bättre. Man
ska inte missbedöma sin förmåga
att gå i pension, den är mycket
mindre än jag trodde.

Gick till sjöss
Det är lite svårt att veta i vilken
ände man ska börja beskriva Sven
Anders Johansson. Efter några timmars samtal anar man att här finns
stoff till minst en följetong i tidningen, och då har vi ändå bara
skrapat lite på ytan.
Men vi börjar i Skellefteå, som
snart blev Piteå, och med en mycket ung Sven Anders som förvärvsarbetade redan när han var 13. Fyra
år senare hade han sin första fasta
anställning klar, vid Kungliga Norrbottens regemente. Under och efter kriget fick han utbi ldning i radio
och telegrafi. ("Du ser, telekommunikation redan då", inflikar han
och konstaterar att det blivit 44 år
i branschen.) Och så äntligen, när
kriget var över och världen hade
börjat hoppas igen, fick Sven Anders uppfylla sin dröm - att resa.
Med Eyvind Johnsons "Romanen
om Olof i ena fickan och en telegrafistexamen i den andra fick han
anställning i handelsflottan.
- Det var faktiskt då jag fick
min första kontakt med Ericsson,
berättar Sven Anders. När vi lade
till i hamnarna runt om i världen
kom Ericssons anställda ofta till

Älskar Italien
En sak vill han gärna fortsätta
med - att resa. Och nu får han äntligen tid att göra det tillsammans
med sin hustru Astrid.
- Ja, hon har stått ut med "Ericsson" i många år. Vi har flyttat elva
gånger, och varje gång har hon fått
packa mitt omfattande bibliotek.
Ibland brukade hon säga när jag
kom hem efter en resa: "Goddag
herr "Ericsson"."
Sven Anders reser gärna till
Italien. Ja, ni som har haft turen att
resa dit med Sven Anders förstår
varför. En mer kunnig och roande
ciceron får man söka länge efter.
Själv beskriver han det ödmjukt
som "ett stort intresse" för Italien
och eftersom "historia är en liten
hobby" så har han börjat studierna
med antiken och fortsatt fram till
dagens Italien.
- Italien är en absolut motpol
• 11 det lugna och konformistiska
Sverige. Men jag tycker det är stimulerande med den där "stökigheten". Det är omöjligt att inte glädjas åt alla "tokigheter" som finns i
/jÉÉet italienska samhället. Det finns
W n kreativitet och uppfinningsrikedom i landet som gör att det trots
detta kaos ändå fungerar.
Sedan utvecklar han svaret till

ID-kortet från 1 9 7 0 som gav Sven Anders tillstånd
att besöka telefonstationerna i Sovjetunionen.

båten för att få tag i svenska tidningar med nyheter hemifrån.

Imponerande karriär
Nå, för att göra en lång historia en
aning kortare, så läste Sven Anders
in en realexamen per korrespondens ute till sjöss, började på Luleå
Tekniska Gymnasium och blev sista terminen värvad av -just det,
Ericsson.
- Mina minnen från handelsflottan spelade en viss roll när jag
tackade ja. Jag tänkte att det här
jobbet kunde passa mig bra, ett rörligt liv med resor och nya projekt i
främmande miljöer.
Det var början till en lång "kärlekshistoria" med Ericsson. Vi gör
några nedslag i denna omfattande
karriär:
1956 - första året. Arbetsområde - installation av telefonstationer runt om i Sverige.
60-talets början - en spännande tid. Uppdrag - installation av
teledelen i stridsledningssystemet
STRIL 60.
1964 - installationsverksamhet
i Holland. Stora framgångar för
Ericsson. Sven Anders blir ansvarig för ETM:s telefonstationsverksamhet i Holland.

Pionjär i Sovjetunionen
1969 Sovjetunionen. Sven Anders
blev projektchef för installation av
förmedlingsstationer av dittills
okänd storlek. Flyttade med bohaget och hustrun till Kiev - något så
ovanligt för en icke-diplomat att
tullen knappt vågade släppa in
honom.
1971 - erbjudande att ta hand
om installationsstödet till de 17
största dotterbolagen. Sven Anders
accepterar och lyckades få igång
rational iseringsverksamheten efter
ett omfattande resande och missionerande, på ett sätt som knappt
någon vågat hoppas på.
- Jag lärde mig snart att vi var
tekniskt duktiga, säger Sven Anders, men att vi hade en hel del
svårigheter med att vara kostnadseffektiva rakt igenom hela flödet
från fabrik till färdig anläggning.
Dessutom insåg jag att en projektverksamhet alltid måste vara kopplad till ett ekonomiskt styrsystem
som hela tiden ger svar på om det
går bra eller dåligt. Den frågan
måste ställas varje dag. Det går
inte att vänta på bokslutet.
Det ökande intresset för ekonomi gjorde att Sven Anders ville
lära sig mer, och 1977 var det dags
för en ny vändning i karriären. Han
började läsa ekonomi på fritiden
och efter avslutad examen 1979
anställdes han på LME:s Controller Department. Arbetsuppgifterna omfattade uppföljning av det finansiella resultatet i vissa dotterbolag och hjälp till styrelseledamöter och bolagsledningarmed råd
angående den ekonomiska effektiviteten.

Enormt krävande

Direktör Brandsnia, dåvarande chef för Ericsson Holland (ETM),
tackar av Sven Anders med hustrun Astrid 1 9 6 9 .

Efter Ericssons omorganisation och
tillkomsten av affärsområden blev
Sven Anders sedan Controller för
ett helt affärsområde - Nätbyggnad, BN.
- Det var en enormt krävande
tid, berättar han. Koncernen hade
lönsamhetsproblem och vi tvinga-

••»••I

Äntligen semester
- Vad ska jag göra nu? Tja, först
ska jag ta en riktig långsemester
för första gången i mitt liv. Sommaren ska jag delvis ägna åt att
tänka på vad jag vill jobba med i
framtiden.
- Jobba? Ska du inte bli pensionär? Nja, det visar sig att Sven
Anders inte alls har tänkt att bara
sköta blommorna och potatisen och
absolut inte börja spela golf bara
för att han fyller 65.
- Nej, jag tror inte på att man
ska flumma ut i någon hobby när
man blir pensionär. Jag kommer
inte klara av att sluta arbeta helt.
Helst skulle Sven Anders vilja
arbeta med någon form av utvecklingsarbete t ex i tredje världen,
eller något annat konsultjobb.
- Annars kanske det blir ett Grå
Panter-jobb där jag kan t ex hjälpa
andra pensionärer. Vi får se.

90-talet för Cable and Network, BN,
hur kommer det att se ut? Vad kommer att hända i framtiden? Så här
svarar Sven Anders Johansson:
_ - För det första så måste vi öka
Barnarbetet mellan BN och koncernens andra produkt- och systemområden. Det har blivit en viss avskildhet genom affärsområdesindelningen. Det finns ett behov av att
Éamverka, särskilt med BX, då stalon och nät integreras systemmässigt i de nya näten.
- Det finns ett japanskt uttryck
"jahoka shakai" som betyder "det informationaliserade samhället", att
jämföras med det "industrialiserade
samhället". I takt med den förändringen utvecklas abonnentsystemen
(röst-, data- och videobaserade). De
statliga televerken omorienteras från
enbart telekommunikationsföretag
till serviceföretag i det informationaliserade samhällets tjänst. Detta
kommer att ställa krav på nya tjänster,
på flexibilitet och effektivitet inom
hela branschen. En mångfald nya
spännande nätserviceproblem för BN
att lösa i samarbete med system- och
produktinstanserna inom koncernen.
- Dessutom måste vi möta en
otrolig expansion av näten eftersom
de kommer att öka med 400 - 500
miljoner linjer under 90-talet, förutom person- och mobiltelefonemas
access till det publika systemet.
- Även miljökraven och människors behov kommer att tvinga fram
radikala alternativ och jag tror att på
2000-talet kommer vår industrigren
att spela en avgörande roll i omdaningen av samhället. Telekommunikationens utveckling gör helt enkelt
detta möjligt !

Reser fortfarande
Som ni förstår, den där cirkeln jag
tänkt ringa in Sven Anders i, tycks
bara växa ju längre vi pratar, med
utbuktningar åt alla möjliga håll
och kanter. Men en sak till måste vi
diskutera - litteratur. Ja, har man
en person framför sig med en av
Sveriges största Faulkner-samlingar så går det ju liksom inte att
förbise. Böcker har följt Sven
Anders i hela hans liv, från tiden i
handelsflottan till dagens affärsresor.
- 1 mina mörkaste stunder har
jag tänkt att resa är det enda jag
kan. Därför har jag försökt använda restiden till något vettigt; till att

Svensk brukshistoria
Snart halkar samtalet in på Sveriges historia och plötsligt sitter jag
och lyssnar på berättelsen om Ullfors bruk. Det visar sig nämligen
att Sven Anders, denne flitige man,
kartlagt och dokumenterat hela
brukets byggnadshistoria. Med
bilder till dessutom, i form av
egenhändiga akvareller gjorda med
bästa möjliga material så att de kan
bevaras i flera hundra år.
Det är till Ullfors utanför Tierp
som Sven Anders söker sig när han
vill ha lugn och ro. Där har han sitt
hundraåriga torp och stadsbon kan
förvandlas till avstressad torpare.
- Ullfors bruk är nu så förfallet
att det inte går att rädda bruksbyggnaderna längre, säger han.
Men nu tänkte jag sätta igång med
att dokumentera Strömsbergs
bruk. Det skulle nog fortfarende kunna bevaras om Stora
(Kopparberg) och kommunen
är intresserade, fortsätter han
ivrigt.

Sven Anders vision
mot år 2 0 0 0

År 1 9 6 9 , utanför telefonstationen i Alma A ta, republikhuvudstad i
Kazachstan i östra Sovjetunionen. Tvåa fr v Björn Jönsson (dåvarande marknadskoordinator). Längst t h Sven Anders Johansson.

des se över de finansiella förhållandena på alla plan. Arbetet krävde en satsning till 110 procent.
- Men det var också en mycket
spännande och produktiv period.
Vi byggde upp den regionala organisationen i Sydostasien och satsade på en omfattande bolagisering
av nät- och signalverksamheterna.
Där var vi nog något av pionjärer
inom Ericsson, sägerhan blygsamt.
1987 kände Sven Anders att det
räckte - dags för ett nytt arbete som
assistent till chefen för affärsområdet.
1989 kom den senaste förändringen när nätbyggnad och kabel
slogs ihop. Nytt jobb igen - som
strateg-och nu är vi tillbaka på
tjänsterummet i Sundbyberg. Sven
Anders har precis kommit hem från
en konferens på Sicilien och har
slutfört sitt arbete om 90-talets
strategi för Kabel och Nät.

en intressant liten föreläsning om
Italiens både kulturella och politiska utveckling, med små bekymrade inpass om hur landet ska klara
av att rädda alla sina kulturskatter.

Sven Anders Johansson skissar upp
en bild där vi erbjuds alternativ, t ex
istället för att vi samsas på stora
kontor och andra arbetsplatser inne i
city, kan vi arbeta i små satellitavdelningar nära hem och serviceenheter. 25 - 50 personer som arbetar intensivt tillsammans och kommunicerar med andra med hjälp av
snabb och säker telekommunikation.
Också för tredje världens utveckling kan telekommunikationen bli
avgörande, menar Sven Anders Johansson.
- Med dess hjälp kan de ta genvägar och snabba språng i utvecklingen. Målet för internationella teleunionen är att det i Afrika år 2000
ska finnas en telefonlinje per 100 invånare. Ett skamligt lågt mål som
alla hjälpinstanser borde förkasta för
ett mycket högre. Den dagen
by smeden - och medicinmannen - har en telefon kan
mikroutvecklingen sätta fartj
och därmed hela samhället.,
Telekommunicera mera!
slutarSven Anders.

läsa. Författare som har betytt
mycket är förstås Faulkner, tillsammans med Hemingway och
Steinbeck, Dos Passos och många
fler.
- Det var efter kriget, de kom
med något helt nytt, ett socialt
engagemang.
Under ungdomsåren, när Sven
Anders inte hade möjlighet att resa,
reste författarna åt honom. Eyvind
Johnsons "Romanen om Olof" är
kanske den bok han älskar mest.
Det är de miljöerna han har upplevt, det är samma förnyelse och
uppbrott som han har längtat efter.
- Jag tror att det är den resan jag
fortfarande är på...
A Anna Hultgren

I dokumentportföljen 1 9 7 5 ,
ritningarna till förmedlingsstationen i Kairo. I bakgrunden den
stora Cheops-pyramiden.

Sven Anders med en
miniatyr av en staty som
uppfördes i Kiev till
minnet av invigningen
av den första förmedlingsstationen 1 9 7 0 .
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UTSIKTEN
AV MATS HALLVARSSON

1989 och 1990 ser ut att bli genombrottsåren för
en av de stora konkurrenstrenderna inom global
telekommunikation - internationaliseringen av
servicemarknaden. Allt fler "televerk" går utomlands, med köp och investeringar. Det betyder fler
affärschanser och hårdare konkurrens för teletillverkare som Ericsson.

D

en traditionella bilden av
det stabila, senfärdiga och
dryga "televerket", skyddat av
inhemskt monopol, börjar alltmer försvinna. Runt om i världen undermineras monopol ställningen alltmer, gränserna
öppnas och konkurrens släpps
in.
Det är helt i linje med den liberalisering och avreglering inom
telekommunikation som påbörjades i mitten av 1980-talet och
som bl a underlättat för Ericsson
att slå sig in på stora marknader
som USA och England.
Dessa två länder har gått i täten för att avreglera och avmonopolisera sina telemarknader.
De 12 EG-länderna är nu mitt
uppe i ett stort arbete som skall
leda till gemensamma regler för
konkurrens på sådana marknader som tidigare var förbehålla
televerken.

L

iknande liberalisering
. pågår i Norden, Latinamerika, Japan och sätter snart fart i
Östeuropa. Ungern hart ex redan
sagt att det vill privatisera sitt
telefonnät. Landet söker, liksom
Polen, skapa nya lagar som tillåter utländska företag att driva
telefonnät i konkurrens med det
offentliga.
Därmed läggs grunden för en
internationalisering av servicemarknaden inom telekommunikationer. 1989 och 1990 tycks
bli något av genombrottsår. Förra året var olika "televerk" inblandade i inte mindre än 25
större affärer över gränserna med
ett totalt värde av ca 13 miljarder
kronor. 1988 var det endast sex
till ett värde av ca 750 Mkr.
Hittills i år har flera stora affärer
påbörjats. Bl a kommer televerk
i Argentina, Chile och Mexico
att privatiseras och delvis bjudas
ut till internationella samarbetspartner.

M

en det är ingen lätt sak
. för de gamla monopolen att ge sig iväg till allt hetare
konkurrensklimat utomlands. De
två som var först ut, Amerikanska AT&T och brittiska BT, har
båda bränt sig rejält på några
affärer.'
AT&T, vars monopol upplöstes 1984, satsade stort på att etablera ett samarbete med italienska datortillverkaren Olivetti för
att stödja den egna datorveksamheten. Likaså inledde det ett
samarbete med holländska jättekoncernen Philips' telekommunikationsdivision för att få ett
fotfäste på växelmarknaden utanför USA, inte minst i Europa.
Båda satsningarna floppade.
Istället har AT&T nu köpt in sig

i och inlett ett samarbete med
ital ienska televerket Italtel och
övertagit brittiska Istel, en specialist på mjukvara inom telekommunikation. Framgången
återstår ännu att se. Brittiska
televerket BT har råkat ut för
ännu större problem. Det satsade optimistiskt och köpte det
kanadensiska utrustningsföretaget Mitel, en helt ny marknad för servicejätten BT.

D

et har gått riktigt dåligt
för Mitel. Nu vill BT
sälja. Bedömningarna säger att
BT endast kommer att få en
tredjedel av priset på nära två
miljarder som man betalade
för några år sedan.
Det blir dyra lärpengar. BT
har nu också lagt om strategin
och bestämt sig för att satsa på
serviceföretag utomlands.
Förra året köpte det t ex 20% i
McCA W, ett av US As ledande
driftsbolag inom mobilkommunikation.
AT&T och BT är emellertid
inte ensamma. Alla de sju övriga teledriftsbolagen i USA
har gått utomlands och bl a
satsat på den brittiska kabeltelevisionsmarknaden. En förhoppning är bl a att Storbritannien snart kommer att tillåta
telefontrafik i kabelnäten,
medan BT skulle få möjlighet
att sända TV i sitt telefonnät.
Sådant tillåter numera den
avancerade teletekniken.
Listan på utlandsaffärer kan
göras lång. I Västtyskland fick
både amerikanska och brittiska teledriftsbolag vara med i
det mobiltelefonikonsortium
som skall tävla med västtyska
Bundespost om marknaden.

S

panska televerket, Telefonica, diskuterar just nu
både med Argentina och Chile
om att köpa in sig i teledriftsbolag. Och Mexico är ute och
söker partners till ett av landets stora driftsbolag. Intresset är alltså mycket stort, inte
minst för sådana snabbväxande tjänster som mobiltelefoni,
datakommun ikation, och internationell trafik. Den vanliga
lokalsamtalsmarknaden växer
kanske i genomsnitt med 3-4
procent i världen, medan mobiltelefonitrafiken väntas öka
med 20% och ännu mer per år
i flera länder.
För Ericsson betyder denna
utveckling att koncernen får
allt fler affärschanser när marknaden får allt fler kunder. Men
det innebär också ökad konkurrens.
Mats Halvarsson är
freelans-medarbetare
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Konsten att skydda en idé
Immaterialrätt. Det är
inte så tråkigt och obegripligt som det låter,
utan tvärtom något
ganska spännande. Det
handlar om att skydda
vad duktiga medarbetare
uppfunnit. Nya produkter som hjälper företaget
att behålla sin position
som ledande på världsmarknaden.
Det hade inte spelat så stor roll om
Ericssons anställda hittat på underbara lösningar på problem och
revolutionerande uppfinningar
om det inte gått att skydda dem på
något sätt. Med tiden har det blivit allt viktigare att, t ex söka och
bevaka patent. Därför har bl a EG
och GATT (Allmänna tull- och
handelsunionen) lagt ner stor möda på att förhandla fram internationellaöverenskommelser på det
här området.

USA-marknaden
När Ericsson med flera order bröt
sig in på den amerikanska marknaden, blev det ännu viktigare att
skydda produkterna. Antalet patent inom Ericsson ökade därför
under förra året, men de kan aldrig bli för många.
För att förstärka området har
Ericsson anställt en immaterialrättsjurist på koncernstabnivå med
ansvar direkt under Lennart Grabe. Hon heter Annika Ryberg och
har tidigare arbetat med samma
frågor på Industriförbundet.
- I immaterialrätten ingår copyright, eller upphovsrätt, som
sedan 1989 även är ett av sätten
att skydda datorprogram, berättar
Annika. Det innebär att så fort
programmen är tillverkade är de
skyddade. Det är alltså förbjudet
att kopiera program. Varumärken
däremot, som till exempel HotLine, måste registreras.
- För att skydda utseendet på
produkten används mönsterskydd.
- Kvar blev datachipsen som
inte passade någonstans. Som
tredje land i världen efter USA
och Japan antog därför Sverige en
speciallag som ska skydda chips.

Patent viktigast
- Patent är ett idéskydd som söks
i varje land för sig, berättar Annika. Syftet är att den som kommit
på en idé ska få möjlighet att
bygga upp en verksamhet i fred.
När sedan patentet släpps, i Sverige efter 20 år, är produkten redan inarbetad. Samtidigt har andra företag möjlighet att utveckla
idéen under tiden och ta upp
kampen när patentet släpps fritt.
Ett patent är alltid personligt,
men för tjänstemän finns ett avtal
mellan SAF och PTK som delar
in uppfinningarna i tre kategorier.
Den första gäller uppfinningar
som anställda gör inom ramen för
de egna arbetsuppgifterna. De
tillhör företaget.
Vem som får patent på uppfinningar som anställda gör utanför
de egna arbetsuppgifterna beror
på om företaget har intresse av

dem eller inte. Om det egna företaget inte vill ha dem, får den
anställde själv rätten till patent.
Den tredje kategorin gäller
uppfinningar helt utanför företagets intresseområde, och utanför
den anställdes arbetsuppgifter. Då
har den anställde rätt till patentet.

Förhandlingar
Att ha många bra patent är betydelsefullt, inte bara för att skydda
själva tekniken, utan även för
marknadsföringen.
- En bra patentportfölj kan
användas på många olika sätt, tex
vid licensförhandlingar eller för
att i största allmänhet visa att
företaget är framåtsträvande, säger Sten Hedberg på patent- och
varumärkesavdelningen.
För att se till att nya idéer verkligen registreras har avdelningen
ett stort kontaktnät. Inom företaget finns kontaktpersoner som ska
hålla ögonen öppna, och utåt finns
konsulter och patentombud i alla
industriländer.
Men avdelningen kan inte sitta
stilla och vänta på att idéerna ska
ramla in.
- Vi är ute och har genomgångar och föredrag. Vi försöker väcka
medvetenhet, säger Tage Lövgren, chef för avdelningen. Vi går
också igenom de nya projekten
och letar efter idéer.

Inte färdiga
- Vi förväntar oss inte att idéerna
ska presenteras för oss som färdiga patentansökningar, säger Sten.
Men vi behöver så pass mycket
information att vi kan se vad som
ska skyddas.
När väl idéen finns hos patentoch varumärkesavdelningen kontrollerar de att ingen annan hittat
på samma sak tidigare.
- 1 av 20 ansökningar får vi
avslag på, berättar Tage, men det
är väldigt lite.

Viktigt datum
- Från det datum ansökan är inlämnad till Patent- och registreringsverket kan uppfinningen
presenteras öppet, säger Sten.
- Tyvärr har det hänt att en del
trott att uppfinningen är skyddad
när de lämnat ansökan till oss på
Ericssons patentavdelning och att
de därför börjat använda den. Ett
patent måste lämnas in till Patentoch registerings verket för att uppfinningen ska bli skyddad. Används den före går det inte att få

- Patent har blivit allt viktigare i den internationella industrivärlden, säger Lennart
Grabe, chefsjurist på Ericsson.
Det har skett en snabb förändring de senaste 10 åren.
Lennart Grabe berättar att
han, när han började som jurist
på Ericsson inte behövde ägna
någon tid åt immaterialrätt.
- Under de senaste fyra åren
har hälften av min tid gått åt till
immaterialrättsliga frågor.
En del av förklaringen finns
i handelskriget mellan USA
och Japan.
Amerikansk industri har
mött allt svårare konkurrens
från Japan och andra länder i
Fjärran Östern. Patentvapnet

kan användas för att stoppa
japanernas frammarsch. Även
europeisk industri har nu insett
betydelsen av en innehållsrik
patentportfölj.
Industrins syn på patent har
förändrats. Man ser inte längre
patent som bara ett försvarsmedel mot konkurrenterna.
Patent kan vara ett mycket
effektivt vapen för att på ett
mer aktivt sätt göra sig av med
en konkurrent. Om inte annat
kan ett företag skaffa sig rejäla
licensinkomster från ett åtråvärt patent.
Den som har en bra patentportfölj kan också genom korslicensavtal med andra företag
byta till sig viktig teknologi.

På telekommunikationsområdet har affärsklimat och
konkurrens hårdnat. Det gör
att patent och andra immaterialrätter har blivit allt viktigare också för Ericsson.
Ericsson ledning har beslutat att satsa extra på att stärka
och utveckla det immaterialrättsliga skyddet för de egna
produkterna och den egna teknologin.
- Vi ska se till att vi får det
skydd vi behöver för våra tekniska lösningar, säger Lennart
Grabe. Och vi måste bevaka
våra rättigheter.
- Vi ska se till att vi kan delta
i spelet på samma villkor som
våra konkurrenter.

Falska produkter ett
världsproblem
Förfalskningar och
plagiat blir ett allt större
problem, världen över.
Falska lyxvaror och märkeskläder har blivit allt
vanligare, men problemet är mycket större än
så. Till i stort sett varje
originalprodukt, går det
idag att hitta en billigare
kopia.

Självkritiska
- Problemet är att många har så
stor självkritik att de tycker att
deras idéer inte är värda något,
säger Sten.
- Det räcker faktiskt med en idé
som de kan ringa hit och kolla,
säger Tage. De får gärna komma
hit personligen och kan de inte det
åker vi ut och träffar dem.
- När vi väl har idéen i vår hand
kontrollerar vi med Patent- och
registreringsverket att ingen annan redan kommit på samma sak.
- Det är oerhört viktigt att komma till oss i tid, säger Tage. Idéen
får inte ha presenterats i en offert,
på en mässa eller utanför koncernen överhuvudtaget, då är det kört.

- Vi måste spela på lika villkor

.För att förstärka immaterialrättsområdet har Ericsson anställt en
•urist på koncernstabsnivå med ansvar direkt under Lennart Grabe
(JD). Annika Ryberg har tidigare arbetat med liknande frågor på
Industriförbundet.

inregistrerat något patent.
Efter åtta månader på Paten^^
och registreringsverket fåravde^P
ningen en första kommentar,
sedan kan det ta flera år innan
patentet är klart.

Dagböcker
Just USA-marknaden har intensifierat satsningen på patent inom
Ericsson. Både vad gäller att
skaffa sig nya patent och att bevaka dem man har.
- USA har en helt annan grundprincip för patent, berättar Tage. I
Sverige och övriga europeiska länder får den som först lämnat in
ansökan patentet. I USA är det
den som kan bevisa att han eller
hon först kom på idéen.
Det gör att alla sorters anteckningar är viktiga. Alla tekniker i
USA för dagbok över idéer och
tankar de får i arbetet. När sedan
någon kommer med ett patent,
kan de ta fram sina gamla dagböcker och bevisa att den idén
minsann var gammal och själva
håva in pengarna.

son har ersättningarna för uppfinningar nyligen höjts från 5 000 till
1 5 000 kronor.
- Eftersom patent är viktiga för
oss, måste vi locka fler att lämna
in anmälningar om uppfinningar
till oss, säger Tage.
- Det är också viktigt hur arbetskamrater beter sig på arbets-

platsen. Om någon kommit på en
idé ska man inte förringa värdet
av den. Var positiv istället och
försök få uppfinnaren att ringa till
oss. Det är de närmaste som kan
påverka en självkritisk uppfinnare mest!
Text: Helena Liden
Foto: Maria Peterson
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Belöningar
USA har även andra system för
att belöna uppfinnare och på Erics-

Staffan Jerneck är generalsekreterare i Internationella Handelskammarens svenska Nationalkommitté. Han berättar, att 5-8
procent av världshandeln består
av förfalskade varor.
- Om man räknar med att Sverige står för 1,8 procent av världshandeln och det är cirka 300 miljarder kronor, så förfalskas det för
1 200 miljarder kronor om året.
Det vanligaste är lyxvaror som
Cartier, Rolex, Lacoste och Gucci.
Men förfalskningarna drabbar
snart sagt alla typer av varor. Bara
några år efter Televerkets och
Ericssons lansering av Diavoxtelefonen, kunde kopior köpas i
Taiwan.
Ett skrämmande exemplet på
hur farligt det kan vara med förfalskningar är att läkemedel ibland
förfalskas. Det är ofta samma
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Ericsson-aktien klättrade mot nya
kursrekord under mycket stor omsättning både i Stockholm i New
York underden gångna månaden.
Nya stororder, bl a en viktig inbrytning på den västtyska mobiltelefonimarknaden, och den överraskande fina rapporten för första
kvartalet i år tog marknaden med
storm. Vinsten nästan fördubblades jämfört med samma period
förra året och koncernledningen
tror nu på en fortsatt vinstuppgång för helåret på 25%.
Veckan efter sköt kursen på B
fria-aktien upp 13% och passerade 1 000 kronorsnivån. Därmed

människor som förfalskar p-piller, astmamediciner och antibiotika, som förfalskar de lyxvaror
som är så begärliga både i Sverige
och utomlands.
- Ingen kan se skillnad på de
förfalskade medicinerna och de
riktiga, utom i vad de gör för verkan, förklarar Annika Ryberg. De
förfalskade är bara sockerpiller.
Det stora läkemedelsföretaget
Astra är ett av de företag som för
några år sedan råkade illa ut.
Förfalskarna, som spred produkterna i Sydostasien, hade till och
med använt samma tryckeri för
förpackningarna som Astra normalt använder.
För de företag som har ett känt
varumärke är förfalskarna ett
gissel. De kan förstöra den goodwill företaget under flera år byggt
upp.
- Tänk om någon skulle börja
tillverka falska kopior av en Ericssonprodukt och sälja dem. Exakta
kopior som ingen kunde skilja
från de äkta. Om de falska sedan
började gå sönder eller krångla
kan man tänka sig vilket dåligt
rykte Ericsson skulle få.
Det är mycket tack vare US A:s
insatser i Sydostasien som mängden förfalskade varor därifrån har
minskat. Dessa länder har också
fått bättre lagar om patent och
upphovsrätt.

- USA har agerat mycket hårt,
berättar Annika. De har använt
sig av handelspåtryckningar för
att länderna ska göra något åt
förfalskningsproblemet och även
andra problem.
- USA har möjligheter till påtryckningar, men hur ska lilla
Sverige göra?
Lösningen för Sverige kan
komma i GATT. Där förhandlar
man om ett system där länderna
åtar sig ett hålla en viss miniminivå för sin lagstiftning. Förhandlingarna ska vara avslutade under
1990.
I USA döms den som förfalskar
varumärken till mycket höga
skadestånd.
- Att eftersträva deras hårda
skadeståndsbestämmelser är inget för oss, säger Annika, men en
skärpning är nödvändig.
I Sverige kan man tjäna på att
förfalska trots att man definitivt
kommer att fällas i domstol.
- En del chansar helt enkelt,
säger Annika. Om man vet att det
tar flera år innan brottet avslöjas
och ytterligare några år innan
målet är avgjort, kan man hinna
tjäna in en rejäl vinst och tillräckligt för att betala de förhållandevis låga skadestånd och böter som
normalt utdöms i sådana här mål.
Helena Liden

ERICSSONS AKTIEFONDER
Datum

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

Allemi insfonden
Andelskurs Förmögenhet
(MSEK)
(SEK)

135
304
318
380

52,2
94,1
92,9
109,9

Aktiesparfonden
Andelskurs Förmögenhet
(MSEK)
(SEK)
343
825
87
103

56,0
77,1
73,9
86,0

Andelskurserna per 18 maj är de högsta som hittills noterats.
Kurserna på fondens innehav av B-aktier och konvertibler var vid
samma tidpunkt 1 0 9 5 kronor respektive 4 0 3 % .

hade köpkursen hittills i år stigit
med närmare 20%.
De nya kursnivåema gör naturligtvis att Ericsson-aktiens nyckeltal förändras. P/e-talet (vinst i
förhållande till kurs) ligger kring
14, vilket är en bra bit över Stockholmsbörsens genomsnitt för

verkstadsföretagen. Enligt Affärsvärldens placeringsindikator är
kursen i förhållande till det justerade egna kapitalet över 250%.
Båda siffrorna antyder att aktiemarknaden förväntar sig en period av mycket hög lönsamhet för
Ericsson.

K.
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Bordstelefonen
som inte kan
avlyssnas
Codeline är namnet på Ericssons senaste telefon. Den
ser ut som en vanlig bordstelefon och är lika lätt att
använda. Men den skiljer sig på en viktig punkt. Den
har en kryptoknapp. Och när du trycker på den
knappen krypteras samtalet och blir omöjligt att avlyssna. Codeline är Ericssons säkerhetstelefon för
civilt bruk. För personer med mycket höga krav på
sekretess.
Den 3 maj lanserade Ericsson en
ny produkt. Codeline - säkerhetstelefonen med inbyggd krypteringsfunktion. Den kräver inga
ingrepp i det vanliga telenätet, allt
som behövs för att samtalet ska
bli krypterat är att både den som
ringer upp och den som svarar har
en Codeline. Trycker den ene på
kryptoknappen träder funktionen
in och samtalet blir omöjligt att
avlyssna.
Ericsson bedömer att efterfrågan på avlyssningssäkra telefoner är stor inom näringslivet,
myndigheter och organisationer.
Telefonen har redan placerats
ut inom koncernledningen och den
ska spridas ut över världen till
dotterbolag etc.
Kryptotelefonen vänder sig mot
industrispionage genom telefonavlyssning. En realitet som man
inte kan blunda för och en konkurrensmetod som blir allt vanligare.

Säker telefon ett måste
Koncernens säkerhetschef Peter
Flensburg beskriver situationen
så här.
-Telekommunikationen exploderar över hela världen. Telefonen är ett arbetsredskap som man
måste kunna använda. Det går
inte att säga till de anställda att de
inte får tala om "hemliga" uppgifter per telefon. Enda vägen är att
skaffa säkra telefoner som inte
kan avlyssnas. Och Codeline är
en sådan telefon.
Peter Flensburg räknar sen upp
kraven på kryptotelefonen.
Den ska ha ett starkt krypto som
inte kan knäckas
Den ska ha bra talkvalitet så att
man känner igen rösten på den
man talar med.

Codeline Ericssons
nya telefon
för personer
med höga
krav på
sekretess
Den ska vara enkel att använda,
det får inte vara så invecklat att
koppla in krypto-funktionen att
man drar sig för det
Den ska kunna användas överallt, d v s utanför Sverige o s v ,

Säker och enkel
Codeline uppfyller alla dessa krav,
menar Peter Flensburg. Säkerhetsnivån garanteras genom att telefonen granskats av försvarets
kryptologer. De försäkrar att nivån uppfyller deras krav för strategisk kommunikation.
Det finns också en inbyggd
kontroll i apparaten som hela tiden bevakar att krypteringen fungerar. Skulle den falla ur larmas
man omedelbart i displayen.
Apparaten är som sagt enkel att
använda. Man ringer upp på vanligt sätt och när man önskar koppla in krypteringen (och en kryptonyckel finns inläst) så trycker man
på kryptoknappen. Sen tar det bara
några sekunder för kryptoutrustningarna i de båda telefonerna att
synkroniseras. Kryptolampan
lyser och då vet man att samtalet

Ericsson Runt |

Internationella
Teleunionen
fyller 2 0 år
"Telekommunikationeroch industriell utveckling" är temat för
1990 års "världstelekommunikationsdag". Denna dag firas den 17
maj varje år och det är ITU, internationella teleunionen som ligger
bakom. Dagen firas till minne av
ITU-s grundande år 1865.
Då stod ITU för "internationella telegrafunionen", och organi-

Codeline heter Ericssons nya bordstelefon, försedd
med en funktion för digital kryptering. Tekniken bygger på Ericssons erfarenhet av militär kryptoteknik.

sationens bildande var det första
avtalet mellan flera stater för
reglering av internationell telegrafi . Tjugo stater undertec knade
avtalet.
I år var dagen extra speciell,
eftersom man även firade organisationens 125-årsjubileum.
- Därför bör varje medlemsland ta tillfället i akt att visa hur
utvecklingen av telenät och tjänster möjliggjort en expansion av
landets industriella bas, manade
ITU i förväg. Dagen är också ett
tillfälle att markera ITU-s roll i
125 års strävanden mot världsomspännande kommunikationer.

t amasm
Lars Ramqvist och en handfull personer i koncernledningen har redan fått säkerhetstelefonen.

är omöjligt att avlyssna. Kryptonyckeln behöver inte läsas in på
nytt varje gång man telefonerar.
Codeline är också lätt att installera (pluggas in i ett vanligt telefonjack) och den kan erbjuda alla
tekniska tjänster som din gamla
telefon kan. Man byter helt enkelt
ut sin gamla telefon mot en Codeline.

Digital kryptering
Krypteringstekniken är digital.
Talet passerar en talkodare (samma typ som används i GSM) och
kryptotransformeras därefter. Via
modem går det sedan ut på telenätet och i andra änden återomvandlas signalerna via en omvänd
process till tal igen.
Så här beskrivs processen (förkortat) i Ericssons magasin om
företagssäkerhet:
Systemet bygger på algoritm-

baserat krypto. Den speciellt utvecklade algoritmen, i form av ett
dataprogram, bildar kärnan i en
kryptogenerator. Algoritmen styr
en mycket komplicerad blandningsprocess, där ett digitalt bitmönster byggs upp via ett antal
sekvensnät och bländare med
många återkopplingar i processen. En unik kryptonyckel, som
de båda parterna som ska deltaga
i telefonsamtalet kommit överens
om, tillförs i blandningsprocessen. Det nu färdiga kryptobitmönstret blandas i nästa steg med det
digitaliserade talet till ett krytogram, färdigt att sändas genom
telenätet.

Stor marknad
Hos mottagaren dekrypteras som
sagt kryptogrammet i omvänd
ordning genom en exakt likadan
utrustning. Den som försöker

Störtlopp
i spöregn
2.700 tappra tävlande trotsade
väder och vind när årets upplaga
av "Skutskjutet"en stor årlig störtloppstävling gick av stapeln i Åre.
Bland många kända deltagare
fanns som vanligt också ett stort
antal Ericsson-anställda, från
världens alla hörn.
Eftersom en bra tid i störtlopp
till stor del är en fråga om att
minska luftmotståndet, tog tre av
Ericssons engelska representanter i tävlingen till egna metoder.
De ställde till speakerns stora för-

Tre glada engelsmän - Phil
Bevan, Richard Harrison och
Alan Way well, ET X/G.

tjusning upp i störthjälm, pjäxor
och shorts - förutom nummerlappen på bröstet, förstås!

avlyssna ett på detta sätt krypterat
samtal hör bara ett helt karaktärslöst brus.
Det finns redan en efterfrågan
på säkerhetstelefoner för civilt
bruk. Marknaden är starkt växande, berättar Claes Ek, marknadschef på Ericsson Radio Systems^k
En marknadsundersökning sotrP^
i höstas gjordes på ett 90-tal svenska företag visade att cirka 70
procent förmedlade konfidentiell
information per telefon. Över
hälften ansåg atl informationen e j Ä
var tillräckligt skyddad. De hade
m a o behov av en kryptotelefon.
Allmänt växer den konfidentiella informationen i hela världen. Likaså ökar medvetandet om
riskerna snabbt. Produkten Codeline verkar ligga rätt i tiden.
Telefonerna kommer att automatmonteras vid Ericssons fabrik
i Linköping. L a r s Cederqvist
Vinnare av den interna Ericsson-striden i denna inte helt allvarliga störtloppstävling blev Jörgen Englund från ECA som kom
på 59-e plats totalt. Därmed detroniserade han Ericsson Alpinas
ledare Willy Jäger (ETX), som
traditionellt brukar vara koncernens främste tävlingsdeltagare.
Willy kom nu tvåa före Lennart
Östlund (ETX/T) och Peter Laurell (ETX/T).
I damklassen blev Gudrun Hallbeck (ETX/Z) totalplacerad som
28-a, vilket var bäst i Ericssongänget. Lena Wilmo(ETX/S) och
Pernilla Högberg (ETX/S) kom
2-a respektive 3-a.
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Åke Lundqvist, VD för Ericsson GE Mobile Communications Holding:

- Nu har vi chansen att bli bäst
- Vårt mål är att bli nummer ett inom mobil kommunikation. Det är ett
tufft mål men vi har resurser i form av kompetens,
styrka och inte minst en
positiv vilja. Det säger
Åke Lundqvist, VD för
Ericsson GE Mobile
Communications Holding
(EGU).
"EGE", som Åke själv kallar
Ericsson GE Mobile Communications, är det joint venture som
skapades förra året och ägs av
Ericsson till 60 procent och
General Electric till 40 procent.
Att ha två ägare ser inte Åke
som något problem.
- Dåvarande SRA var ett
joint venture innan det i början
-80-talet blev ett helägt Erics• n-bolag så jag har alltså erfarenhet och den är positiv, säger
han. Att ha två ägare ger en stabil grund att stå på. De frågor
som kommer upp på styrelsemö^na är väl förberedda och de
eslut som tas är noga genomtänkta.
Holding-bolaget har fått en
mer operativ roll än vad det var
tänkt från början. Det betyder
att affärsenheterna Mobiltelefoner, Mobilradio och Mobildata
samt Mobiltelefonsystem Nordamerika rapporterar direkt till
EGU och Åke Lundqvist.
Hur fungerar det med tanke
på det långa avståndet mellan
Sverige och USA?
- Arbetet bygger på mycket
delegerat ansvar och det fungerar bra. Ungefär en gång i månaden eller oftare träffas vi till

företag. Ericsson står för teknologi som t ex digital radioteknik
och vi har ett bra fotfäste internationellt. GE har tillverkningskapacitet och är inarbetade på
den nordamerikanska marknaden. Tillsammans är detta en
mycket fin grund att arbeta
vidare från, betonar Åke.
Ytterligare samarbete blir det
genom det utvecklingscenter
som nyligen startat i North
Carolina, (se även spalten "Hur
står det till" här på sidan.)
Att det i EGE är två företagskulturer som ska smälta ihop,
upplever inte Åke som något
större problem.
- Vi tänker och jobbar rätt
lika. När det gäller långsiktig
strategi arbetar dock Ericsson
och GE något olika. För EGE är
samarbetet "worldwide" viktigast av allt och det gäller att se
längre än att bara den egna enheten eller avdelningen går bra.

Självförtroende

f

**•/

- I Paramus, New Jersey finns vårt kontor, säger Åke Lundqvist, VD
för Ericsson GE Mobile Communications Holding. Foto: Björn Seger.

olika typer av möten. En hel del
kan skötas på telefon och telefax
som är viktiga arbetsredskap för
mig, samt memo, när det kommit igång. Hälften av medarbetarna finns i USA och Kanada
och till verksamheten i Lynch-

burg och Dallas är det inte så
långt från New Jersey, säger

Åke.
Styrka

För Ericsson GE Mobile Communications framtid finns fyra
viktiga punkter; att bli nummer
ett, öka självförtroendet, vara
mer aggressiva och "We are
simply the best" (Vi är bäst).
-Att vi ökar självförtroendet
är viktigt och det behövs när vi
ska slåss mot vår stora konkurrent. EGE är starkt och den
positiva anda som finns gör oss
ännu starkare. Vi kommer att
klara den tuffa och spännande
utmaningen vi har framför oss,
slutar Åke och ser mycket övertygad ut.
Gunilla Tamm

- Samarbetet mellan Ericsson
och GE gör EGE till ett starkt

När Sydnärkes skolungdomar mötte Ericsson

Hur sfär

Foto: Fredrik Hagblom

Nils
Rydbeck
chef för EricssonGEs utvecklingscenter i Research
Triangle Park,
NC, USA
- Jo tack, det känns lite konstigt
att lämna Lund men samtidigt
mycket spännande. Första maj
började jag mitt nya arbete i
USA.
- Vad kominer att utvecklas där
och hur många anställda blir
det?
- Vi ska arbeta med utveckling
av mobiltelefoner och förmodligen även med radiobasstationer.
Det blir då det första ställe där
man arbetar med utvecklingen
av dessa båda produkter på
samma plats. Just nu är jag ensam men i slutet av året ska
gruppen ha vuxit till ett 30- eller
40-tal medarbetare och åtminstone sju av dessa kommer
att vara svenskar. Tekniker som
vill jobba i USA kan gärna ta
kontakt med mig. Vårt utvecklingscenter finns i 4 000 kvm
nybyggda lokaler i Research
Triangle Park. I höst, troligen i
oktober blir det högtidlig invigning.
- Berätta lite om Raleigh Durham.

Eleverna kom i grupper, klassvis, och Christer Eriksson och de övriga i Ericssonmontern turades om att berätta. P i bilden nedan ser vi Jenny
Blomquist och Petra Larsson fä lödinstruktion av Annelie Johansson.

Några dagar i slutet av april
arrangerade Sydnärke för sjätte
gången jobbmässa för regionens
skolungdomar, politiker, allmänhet m fl.
Mässan som hålls vartannat år
invigdes av landshövdingen Sigvard Marjasin.
Bland företagen som visade
upp sig på mässan (som hölls i
Hallsberg) fanns förstås Ericsson, representerat av Kumlafabriken.

- Vi har fått många förfrågningar om sommarjobb och eleverna visade stort intresse för

vår monter, berättar Ivar Magnusson, Kumlafabrikens informationschef. (Även lokalpressen var intresserad och skrev
mer än någonsin om mässan.)
Lödstationen, där man fick
sitta och pröva på hur det känns
att löda (och där faktiskt centerledaren Olof Johansson gjorde
ett försök) bidog till att locka
eleverna.
Jobbmässorna är mycket bra
tillfällen att visa eleverna vad

företagen har att erbjuda och
det gäller då att ge en så positiv
bild som möjligt. Reporterns
(helt objektiva) bedömning var
att Ericsson gav ett gott intryck
medan vissa arbetsgivare verkade mindre intresserade av att
ragga folk.
Ericsson hade en snygg monter och Ivar Magnusson, Christer Eriksson, Annelie Johansson, Jan Saruk samt Micke
Sjöholm agerade proffsigt.

- Det ligger i North Carolina
bara två och en halv timmes bilresa från Lynchburg. Raleigh
Durham har 400 000 invånare
och tre universitet. Även IBM
och Northern Telecom finns i
samma område. På Raleigh
Durham Airport finns internationella flygförbindelser. Raleigh
Durham är en trevlig plats,
lagom lantlig efter amerikanska
förhållanden. Städerna är större
än Lund men ändå inga storstäder. Jag är övertygad om att
jag och min familj kommer att
trivas bra. Det här är vår första
utlandsstationering.
GT
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Information på CD-skiva
CD-ROM, Compact Disc Read Only Memory, den läsbara kompaktskivan är ett nytt sätt att lagra information. På biblioteket på ERA/ECS i Kista finns nu en
första CD-skiva. Vår bibliotekschef Gunnel Stjernvall
berättar om CD-ROM och hur vi kan använda detta
nya informationsmedium i t ex egna nätverk.
En CD-skiva rymmer ca 250 000
maskinskrivna A4-sidor eller 600
megabyte, som en tekniker skulle
uttrycka det. En CD-ROM-spelare kopplas till en PC som är
MS-DOS- eller Maclntosh-kompatibel och det går snabbt att
komma åt all information på skivan.
CD-ROM används bl a till
lexikon, encyclopedier, bokkataloger, databaser och programvaror.
En CD-ROM-spelare rymmer
en skiva åt gången. Man måste
alltså byta skiva beroende på vad
man vill söka för information.
En CD-ROM-skiva kostar ungefär lika mycket att köpa som
CD-ROM-spelaren, ca 7 000
kronor. Det är informationen på
skivan man får betala för. Själva
skivan är faktiskt billigare att
trycka än en bok. Eftersom en
skiva rymmer många böcker, t
ex Stora Focus upptar 65 megabyte, så är det lätt att förstå att
denna teknik är här för att stanna.
CD-ROM kommer att bli
vanligare för alla som får tryckt
information i större mängder.
Kanske vi, Ericsson, borde erbjuda leverans på CD-skiva där
vi idag har dyra distributioner av
tryckt information.

Nätverk
Idag har vi en CD-skiva på biblioteket. Före sommaren kommer vi att ha två. Den vi redan
har är Esselte studiums Elektroniska ordbok, som innehåller
tolv språk. Det innebär att 25
ordböcker finns på en CD-skiva.
Du kan vända dig till biblioteket för att få ord/fraser översatta.
Den verkliga finessen tycker
jag kan komma er till del när
denna teknik fungerar i ett nätverk. Redan idag borde detta

Håkan Sjödin, BO/NP är stationerad i Australien.
I Västtyskland arbetar nu
Tomas Mikaelsson, BM/VM.
Per G Forslund, BO/AIU har
flyttat till Kuwait.
Carl G Sköld från Ekonomisk
planering och kontroll, HF har
flyttat till Taiwan.
I Richardson, Texas arbetar
nu Jan Bellander, BO/NT
Ola Pettersson från ERA/BO/N
arbetar i Hongkong.
I Mexiko är Niklas Bill,
ERA/B/ER, nu stationerad.
Jan Ryberg, ERA/BO/AIU
har flyttat till Taiwan.
Pekka Makkonen från ERA/
BT/LBK arbetar i Kanada.

kunna fungera i mindre nätverk
per avdelning. Om t ex sekreteraren har en CD-spelare och
CD-skivan med Esseltes ordbok
och ni bygger ett nätverk till
övriga PC på avdelningen, kan ni
direkt från er PC söka i ordboken och automatiskt plocka
"hem" orden till ert arbete. Ordboken är bara ett exempel på
hur vi alla kan ha nytta av en ny
teknik i vår arbetslivsvardag.
CD-skiva nummer två som vi
väntar på, kommer att innehålla
Stora Focus - uppslagsverket.

Nytt på
biblioteket
Här finnns alla de 15 banden,
från A till O, med bilder, tabeller
och bildtexter. Stora Focus i CDform bjuder på över 200 000 sökord.
I framtiden ser jag möjligheten att på ett litet arkivutrymme
kunna ha mer efterfrågad information "hemma". IEEE kommer t ex att ge ut allt sitt årliga
material på CD-skivor. Ja, här
går det faktiskt åt mer än en
skiva.
Jag hoppas också att framtiden kan bjuda på tekniska lösningar som CD-ROM-spelare av
juke-box-format och att ett nätverk kan slingra sig från biblioteket ut till er på avdelningarna.

Datakurser på video
Bland övriga nyheter från biblioteket vill jag nämna att vi skaffat
en del datakurser på video för
utlåning. Vilka det är framgår av
nyförvärvslistan som kommer i
maj/juni.
Gunnel Stjernvall

ERA
korta nyheter

Tyskt
•
teleproblem
Det ekonomiska och administrativa enandet av Tyskland försenas pga brist på lämpliga telefonförbindelser. Det kommer
att ta fem-sju år och kosta 20-30
miljarder D-mark att förbättra
telekom-systemet i Östtyskland
till västtysk standard. Mobila
nät är en tillfällig lösning.
(Financial Times)

- Den här bokstapeln skulle vara ungefär fem våningar hög för att motsvara alla information på CD-skivan, säger Gunnel Stjernvall.

Proceedings
Vi på biblioteket vill gärna veta vilka proceedings som gömmer sig i arbetsrummen runt om på ERA/ECS. Detta för att
kunna registrera materialet på biblioteket. Men vi vill absolut
inte se några böcker utan endast veta vilka proceedings som
finns och var. Alla som ställer upp med sina informationsbidrag är automatiskt med i en utlottning av vinflaskor. Dragningen av vinnarna kommer att ske på biblioteket den 6 juni.

Engelska
poliser störs?
Nu har det ökande mobiltelefonerandet på kontinenten börjat
störa poliskommunikationen j^fc
Englands syd och östkust, r^r
använder samma radiofrekvens
och störningarna kommer från
både land- och sjötelefonerare.
(Daily Telegraph)
^ M ^ ? " " - ^ ^ <^*1<^^ < ^ 1 ^ ^ ) 1^1 t^T-. 1^1 ( ^ Vi

^ l t ^ H ^

Ny attestinstruktion ger enklare rutiner
Mindre behov av att delegera genom att en sektionschefsnivå införts. Det
är den största nyheten i
nya BESLUTSAM som
gäller attestinstruktioner
på ERA och ECS.
Den nya attestinstruktionen
skickades ut för några veckor
sedan och ersätter den gamla.
- Det har varit lite knepigt
med distributionen eftersom vi
inte haft någon aktuell lista att
gå efter och vi vet alltså inte var
det kan finnas gamla instruktioner kvar, säger Johan Ulander,
ekonomichef på ERA/ECS.
Alla gamla attestinstruktioner

ska slängas och ersätts alltså av
den nya.
I den nya instruktionen har
man haft infört en sektionschefsnivå, som tidigare inte
fanns med. Detta har man gjort
för att minska behovet av delegering. I praktiken betyder det
att alla gamla delegeringshandlingar ska annuleras och ersättas
av nya i det fåtal fall som det kan
behövas.
Av misstag har den generella
attesträtten för sekreterarna att
hämta varor från kontorslagret
försvunnit i den nya instruktionen. Genom ett tillägg på sidan
7 i BS-3 kommer dock detta tillstånd att återinföras. (Ny reviderad sida distribuerades under
maj månad.) Det bör samtidigt

noteras att detta tillstånd endast
gäller kontorsvaror. För reklamartiklar mm från presentshopen
gäller sedvanlig attest, som
självfallet kan delegeras om så
är nödvändigt.

Blankettmall
I den nya attestinstruktionen
har beklagligtvis två mallar
(Delegerad attesträtt: BS-2,
Bilaga 1 samt Uppgift om tillfällig ersättare; BS-2, Bilaga 2) av
bara farten blivit undertecknade
och godkända av respektive
VD. Dessa båda bilagor går alltså inte att använda som kopieringsmall eftersom de redan är
"godkända".
För de som behöver kommer
"blanka" mallar att distribueras

tillsammans med den ovan
nämnda nyutgåvan av sidan 7.
Genom att använda dessa mallar får man en enhetlighet inom
ERA/ECS.

Juridiskt ansvar
Att attestera innebär att man tar
det juridiska ansvaret för ett
inköp eller en handling. Det bör
man tänka på och förvissa sig
om att det sker för företagets
bästa.
Den nya attestinstruktionen
gäller tills vidare men om sex
månader kommer man att göra
en utvärdering. Den som har
synpunkter på attestinstruktionen kan höra av sig till Johan
Ulander, som har memo-id
ERAJUR.

Ett varmt tack till chefer
och arbetskamrater för
all uppmärksamhet som
kommit mig till del i samband med min pensionering.
Kay Blixth
Tack för uppvaktningen
på min 50-årsdag.
Lars Olov Andersson
BEAB, Kista,
anläggningsavd
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Kista
Dysrensare gav 25
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Vad ska du
göra på
semestern?

'3"

i

Anders Östh,
B-divisionen,
Linköping
-Jag ska vara ledig från midsommar och fyra veckor framåt.
Då är jag i sommarstugan i Västerviks skärgård. Det blir väl lite
fiske och bad och så snickarjobb,
det finns det alltid.

Jtay Blixth
kemist,
huvudskyddsomJ»ud och nybliven
pensionär
-Tack, fint. Jag gick i pension
för några veckor sedan och njuter nu på heltid av vårväder och
fritid. För två år sedan började
jag trappa ned genom att arbeta
fyra dar i veckan. Under det
senaste året har jag jobbat tre
dar i veckan. Jag tror att det är
bra om man kan förbereda sig
för pensioneringen genom en
mjukstart på det här sättet.
- När började du på ERA ?
- I januari -66 kom jag till SRA
j j å Alströmergatan. Tidigare
(Qpti-k' jag arbetat på Standard
Radio. Det har varit en rolig och
spännande tid på SRA/ERA att
vara med och se hur företaget
växt. Det är en fantastiskt tekA t s k utveckling som sketl under
^ r e här åren. Som kemist har jag
jobbat mycket med bl.a. mönsterkort och komponenter och
upplevt hur de blir allt mindre
och mindre. Elektroniken är
verkligen fascinerande och det
är roligt att följa utvecklingen.
- Du har varit huvudskyddsombud under många år.
- Det stämmer. Det blev jag
redan -73 och jag var med i planeringsarbetet för Kistabygget. I
stort har vi mycket bra arbetsmiljö här på ERA/ECS. Jag har
varit huvudskyddsombud i sexton år. Det har varit en intressant
tid och gett mig många kontakter runt om i företaget.
- Vad ägnar du dagarna åt nu?
- Någon brist på sysselsättning
finns inte. Jag håller på att reparera lägenheten, målar och
tapetserar. I Åkalla där jag bor
har jag också en kolonilott, där
det finns trädgårdsjobb. Genom
Veteranklubben hoppas jag också hålla kontakt med gamla arbetskamrater.
GT

Kåre Wallman,
Radiosystem,
Kista
- Sommarens stora projekt är
Torbjörn Gustafson heter Årets förslagsställare 1989 och han arbetar på fastighetsavdelningen i Kista. Här att dra om alla el-ledningar i vilvisar han hur han tidigare rensade ventilationsluckorna med en tråd. T h Torbjörns fiffiga dysrensare, som
lan i Täby. När det är gjort ska
klarar 26 hål åt gången. Foto: Björn Seger.
jag ta välförtjänt vila, koppla av,
I A-, B- och C-husen finns 2 000 rensverktyg som med ett enda 19.200 kronor. Nu har han också ut och åka båt och ägna mig åt
fönster med ventilationsluckor handgrepp klarar 26 hål åt gång- utsetts till Årets förslagsställare radio, jag är nämligen radioamaeller som det heter på fackspråk en. Förutom att arbetet nu går 1989 och belönas med 25 000 tör.
dysor som ska rensas. I varje betydligt snabbare virvlar inte kronor samt en glasskulptur från
lucka finns 100 små hål som ska dammet upp i ansiktet, som det Reimyre.
bli rena från damm och smuts. gjorde då han rensade ett hål i
Pengarna kommer han att inEtt minst sagt tidsödande jobb taget.
vestera i en åkgräsklippare. Det
att med en tunn tråd rensa ett
Torbjörn lämnade in sitt för- kan nog behövas för på sommarhål i taget. Torbjörn Gustafsson slag till Snilleblixten, där han stället har han en 3 000 kvm stor
tänkte till och konstruerade ett gick vidare till nivå tre och fick gräsplan som ska hållas i trim.
Charles Royster,
Lynchburg
- J a g tar en vecka och kör
söderut så får jag se var jag hamnar. Jag tycker om att komma till
nya platser och träffa nya mänArbetsgivaren är skyldig att sk "yppandedatum" som kan
Många på ERA och ERE vet
niskor. När tiden börjar ta slut
inte hur man ska anmäla en ar- anmäla arbetsskada. (Han kan vara mycket värdefullt om det kör jag norrut hem till Lynchbetsskada. Somliga skickar in sin inte vägra utan riskerar då att blir fråga om ersättningar i burg igen.
anmälan själv, andra går och dömas till böter). Ifyllandet och någon form.
Om den skadade önskar att
väntar på att någon annan ska undertecknandet av blanketten
innebär inte att arbetsgivaren anmälan ska göras bör denna
göra det.
För att alla arbetsskador verk- "godkänt" skadan. Försäkrings- önskan alltid tillgodoses.
Arbetsgivaren ska underteckligen ska nå företagshälsovården kassan avgör saken.
Arbetsgivaren ska alltså an- na anmälan. Arbetsgivaren ska
(vilket är en förutsättning för att
man ska kunna hindra att samma mäla arbetsskada om den leder också samråda med skyddsom- Alexandra
sak händer igen) önskar nu till eller kan antas leda till behov bud (eller regionalt skyddsom- Lindfors,
skyddsingenjören Arne Staflin av sjukvård. Eller till sjukskriv- bud) som bör underteckna an- Direktionen, Kista'
- Det blir motorcykel längs
att alla tar del av följande "ut- ning, sveda och värk, stadigva- mälan.
drag" ur Försäkringskassans text: rande men osv.
Även den skadade själv bör Englands sydkust, där vi ska
Däremot bör arbetsgivaren om möjligt underteckna anmä- tälta. Vi är ett gäng på fyra MC
När en skada i arbetslivet inoch jag ska vara borta i tre
träffar ska arbetsgivaren eller en INTE anmäla om inte något av lan.
veckor.
Förra året åkte vi till
Försäkringskassan
betonar
arbetsledare omedelbart under- fallen ovan föreligger. Men han
ska nedteckna fakta, som kan också vikten av att man så utför- Ungern, 750 mil, det var i mesta
rättas.
laget så i sommar ska vi inte
Arbetsgivaren ska sedan an- ligga till grund för en bedömning ligt som möjligt beskriver hur köra så långt.
mäla inträffad arbetsskada på en om skadan t ex senare skulle skadan uppkommit.
särskild blankett: Anmälan om leda till sjukskrivning. Uppgifterna arkiveras och man får ett
arbetsskada.

Så ska arbetsskador anmälas

Lunchöppet i sommar
Så här kommer lunchrestaurangerna i Kista att hålla öppet och
stängt under industrisemestern.
Harrys bar: stängt veckorna 28,29 och 30
Electrum: stängt v 28-31
Ottos: stängt vecka 31
Öppet hela sommaren har däremot Nokia, Independent och NCC.
NCC ber emellertid gästerna utifrån att undvika tiden mellan
11.45 och 12.15.
Du betalar som vanligt med Ericssons lunchkuponger.

Företagshälsovården
Informerar
Mottagningen kommer att vara
stängd för semester veckorna 28,
29 och 30.
Glöm inte att höra av dig i tid
om du behöver vaccinera dig,
förnya recept eller liknande!
Vi önskar alla en trevlig sommar.

Petra Carlsson,
Gävlefabriken
- Nu i maj var jag och min bror
på Mallorca. Vi badade, solade
och prövade naturligtvis på nattlivet. Planerna för sommaren är
att försöka få några tjejkompisar
med på cykelsemester på Gotland.

Begränsad eftersändning
Om adressaten begärt eftersändning på grund av definitiv avflyttning ska tidningen återsändas till ERA, DMIS, 164 80 Stockholm med uppgift om den nya
adressen.
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En av våra
största mediapersonligheter

Marlena Jansson i Kumla kombinerar
montering av ficktelefoner med orientering på elitnivå. Bilden t v togs av Åke
Magnusson och visar Marlena på strålande löphumör under Kolmårdskavlen.

och ville ha nära till klubben. Och i
Kumla var Ericsson en naturlig arbetsplats.

Springer bra
Men varför är just Marlena så bra på orientering?
Det kan hon knappast svara på. Hon
har förstås alltid varit duktig på att
springa (men tränar inte så mycket!) och
sprang till en början terräng och åkte
längdskidor. Sen höll pappa och en äldre
syster på och orienterade och på det sättet halkade hon in på den sporten.
- Det är roligare med orientering än
ren löpning, säger Marlena. Man måste
tänka mer och det är en riktig familjesport med olika klasser som gör att alla
kan vara med och tävla.
Hennes största meriter hittills är en
bronsplats i junior-EM i Österrike 1989
och en seger i nordiska landskamepn i
fjol i Norge. I tre år har Marlena varir
med i juniorlandslaget och i år är hon
som sagt rankad etta bland damjuniorerna.

Ej sponsrad
Marlena är inte sponsrad av Ericsson,
men hon har å andra sidan inte haft svårt

Bäst orienterad i Kumla
Måndag till fredag sitter hon och
monterar ihop ficktelefoner på
fabriken i Kumla. På helgerna
orienterar hon i svensk elitklass.
Marlena Jansson från Hallsberg.
Hon ser ut som vilken 19-årig (ska fylla
20 i år) tjej som helst. Men skenet
bedrar. Hon är en av Sveriges bästa orienterare och har i snart tio år sökt sig
fram genom Sveriges skogar. Med stor
framgång.
Hon är nu rankad etta i Svensk damklass juniorer. Nästa år tar hon steget
upp bland seniorerna och då börjar allvaret.
- Då blir det snävare marginaler. Då
måste man gå jämnare och då har man
inte råd att missa någon kontroll, säger
Marlena.

Monterar
Till Ericsson i Kumla kom Marlena i

höstas. Jobbet består i att montera ihop
den nya ficktelefonen "Olivia". Hon
jobbar alltså för C-divisionen och skruvar ihop fram- och baksidan på telefonerna. Slutmontering som det kallas.
Hon har precis som alla andra gått lödkursen.
Jobbet innehåller flera moment och
man byter varje dag så att det blir någon
form av arbetsrotation.
- Det här passar mig bra. Jag börjar
klockan sju på morgonen och slutar fyra.
Sen tränar jag varje kväll.
Marlena är med i orienteringsklubben
Tisaren i Kumla/Hallsberg och det var
den vägen hon kom in på Ericsson. Hon
bytte nämligen från Degerfors OK till
OK Tisaren redan under skoltiden i
Åmål där hon gick tre år på orienteringsgymnasiet.
När Marlena gått ut plugget (ekonomisk linje) var det naturligt för henne att
söka sig till Kumla eftersom hon gärna
ville fortsätta att tävla för OK Tisaren

att få ledigt när hon behövt.
De flesta tävlingarna under våren och
hösten går på helgerna, men i år blir det
både NM i Danmark och i juli VM i Älvsbyn. Och kanske någon träningsvecka
innan.
Marlena siktar högt. Det blir svårt att
kvala till nästa senior-VM i Tjeckoslovakien, men 1993 i USA ska hon vara med.
Hon tycker att orientering är en
"himla kul sport". Visserligen inte någon
arenasport, men när vi haft både världsmästare och världsmästarinna borde
Sportspegeln på TV kunna ägna lite mer
uppmärksamhet än tre minuter åt orienteringen.
Hur blir det med Ericsson-jobbet i
framtiden?
- Jag har inte några planer på att flytta från Kumla och Ericsson är en bra
arbetsplats. Här finns så många olika
jobb som jag kan söka om jag inte vill
fortsätta att skruva ihop ficktelefoner.
Lars Cederquist

H

'aromdagen mötte jag en av mina
absoluta favoriter
i den ganska begränsadesamling
personer som
via TV och andra massmedia talar om för oss svenskar hur saker och ting borde vara här
i världen. En man som enligt min
mening hör till våra allra bästa TVunderhållare, därför att hans spetsfundiga kommentarer ofta är så knivskarpa och kloka. Och för att jag
aldrig sett honom svarslös ellerställd.
Mannen jag mötte var förstås Hans
Werthén. Han är en person som betytt oerhört mycket för de företag han
varit verksam i. Inte utan en viss
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blygsamhet medger Hans Werthén
att styrelseordföranden spelar en
viktig roll i händelseförloppen, men
han skyndar sig att framhålla den
verkställande företagsledningens
betydelse och betydelsen av alla de
enskilda medarbetarnas insatser i stort
som smått för ett företag som tillfälligt befinner sig i gungning.
Werthén har förstås rätt på den
punkten - ett storföretag som Ericsson kan liknas vid ett jättelikt dragkampslag där alla som är med och
drar i repet gör en viktig insats.
En av Hans Werthéns viktigaste
insatser under de gångna åren har varit att stötta Björn Svedberg och de
övriga inom den verkställande ledningen inför svåra beslut. Enligt sin
egen utsago har han aldrig sviktat i
förtroendet för dessa personers förmåga att leda företaget rätt.
Men varifrån har då Hans Werthén
själv hämtat stöd? Jag hade den frågan i bakhuvudet när jag avslutat intervjun. Hans Werthén tog själv upp
"stödfrågan" när vi fotograferade
honom, fastän på sitt välkänt humoristiska vis. Fotografen bad honom ta
stöd mot ett träd för att få en intressantare bildkomposition och fick sig
till livs:
- Det här påminner mig om när jag
gjorde rekryten under kriget! Vi stod
som vanligt och ryktade hästarna en
morgon och jag var ovanligt trött för
det var nog en måndag. Därför stod
jag halvsovande och lutade mig mot
en kuse när ett befäl kom förbi.
- Är den där hästen sjuk, Werthén?
frågade befälet.
- Nej, hurså, frågade jag tillbaka.
- Jag bara undrar, eftersom den
tycks behöva nå'n som stöder den!

