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Civila framgångar
Radiolänkar istället för kabel. Det aren lösning som blir
allt vanligare. ERE-s MiniLink säljs därför som aldrig
förut. I Borås produceras 200
Mini-Link i månaden av denna framtidsprodukt.
Sid 16-17

Dags för
split-en!
I September femdubblas antalet aktier i Ericsson, när den
"split" genomförs som bolagsstämman beslutade om i
våras. En aktie blir fem, samtidigt som värdet av varje aktie
blir en femtedel av det tidigare. Eriksson Finans har praktiska råd till aktie- och konvertibelinnehavare.
Sid 15

En grupp
i kris
Under de senaste veckomas
dramatiska händelser i mellan-Östern, har Ericssons krisgrupp arbetat för att stötta de
Ericsson-anställda i Kuweit
och Irak och deras anhöriga
här hemma. Detta blev det
verkliga elddopet för Ericssons kris-organisation.
Sid 22-23

En skola för
bättre chefer

Vakna lathundar

Projektspråk japanska

IHR, de internationella handelsrestiktionerna, kan
ställa till mycket besvär om man inte handskas rätt
med dom. På en division på ERA har man tagit
fram en enkel IHR-lathund. Sid 20

Mobiltelefonprojektet där man möter en exotisk
kultur och en mycket avancerad kund och där
projektspråket är japanska med simultantolkade
möten. Sid 18

Ericsson Management Institute är en verksamhet i koncernen som bl a ska ge oss
ännu bättre chefer i framtiden. När människan alltmer
sätts i centrum inom koncernen, är verksamheten där allt
viktigare.
Sid 10-11

Vinsten ökar som planerat • sid 7
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LJUS FRAMTID MEN MED
STORA UTMANINGAR
S

iffrorna för första halvåret visar att
vårt affärsområde Radiokommunikation fortsätter att gå bra. Vi håller vår
budget vad gäller fakturering och orderingången ligger till och med över budget.
Sammanfattningsvis har 1990 börjat
riktigt bra men utvecklingen under resten av året kan komma att påverkas av
den hastigt uppblossande konflikten i
Mellersta Östern. Vi har betydande engagemang i flera berörda länder både
inom mobiltelefonsystem och land mobilradio.
Affärsenheten Mobiltelefonisystem
har ett mycket bra halvår bakom sig med
fortsatt framgång i bl a USA och Fjärran
Östern. Till vårens positiva händelser
hör GSM-beställningar till bl a Västtyskland och Norge. Hittills är det tio
länder som valt Ericsson som GSM-leverantör.
Olivia, den lilla ficktelefonen, som introducerades för knappt ett år sedan,

fortsätter att skörda framgångar.
Mobilradioverksamheten som länge
haft problem, börjar friskna till. Samarbetet med GE ger oss ett komplettare produktsortiment och så småningom kommer också ett bättre resultat. För affärsenheten Mobildata, Mobitex, är det
viktigaste nu att klara installationerna i
England, USA och Kanada samt att förse
dessa system med applikationer och terminaler.

1

början av sommaren fick affärsenheten Försvarskommunikation en stor
beställning på truppradio från norska försvaret. Som all försvarsindustri känner
dock Försvarskommunikation av den
krympande marknaden.
Våra trådlösa telefoner för kontoren
har rönt stor uppmärksamhet och efter
väl genomförda demonstrationer i Sverige och Kanada har vi fått beställningar på
flera testsystem. Inom detta område pågår
just nu en "kamp" mellan de två syste-

men DECT, det system som Ericsson,
arbetar med och det engelska Telepoint.

F

ramtiden för BR ser ljus ut och vi har
många stora utmaningar som vi måste klara av. Ofta är det nog så att med
framgång kan det också följa bekymmer. Tidpunkten för "sjösättningen" av
de digitala mobiltelefonsystemen närmar sig. Vi har viktiga åtaganden hos tio
GSM-kunder och samtidigt ska det digitala mobiltelefonsystemet i USA klaras
av. Det är viktigt att se till att våra utmaningar inte bromsas upp av alltför många
problem.

E

tt nyckelord för en fortsatt positiv
framtid för BR är samarbete. Det
gäller både med affärsområdena inom
Ericssonkoncernen och mellan BRs olika affärsenheter. För mobiltelefoniverksamheten kommer det samarbete som
redan finns med BX (Publik telekommunikation) att fördjupas. För trådlösa

Här packas den 10 000:e
australiensiska kanalen
Den 5 juni var det extra högtidligt på EPA, Ericssons
fabrik i Melbourne, Australien. Anledningen var att
man då hade tillverkat den 10 000:e radiobaskanalen.
Detta Tirades med en liten ceremoni i fabriken och
bland de inbjudna gästerna fanns Mel Ward, VD för
Telecom Australia.
Innan den 10000:e kanalen levererades till kunden, Telecom
Australia, genomgick den sedvanlig test. Den här gången skedde
det under överinseende av Mel
Ward, som också själv packade
kanalen. Även massmedia var
inbjudna att vara med vid ceremonin och både Ericssons fabrik
och mobiltelefonsystem fick stor
uppmärksamhet med reportage i
TV, radio och flera stora tidningar.
Den 10 000:e radiobaskanalen
kommer nu att placeras i South
Melbourne Cellular Mobile Base
Station, som är en av de stationer
som växer snabbast i hela landet.
Mobiltelefonnätet i Australien har

idag mer än 170 000 abonnenter
och antalet fördubblas varje år.

Start-88
- Det var på hösten 1988 som den
lokala tillverkningen av radiobaskanaler startade på EPA. Då planerades en produktion av 2 000
kanaler per år, berättade Lars Estberger, dåvarande VD på EPA. I
slutet av det här året kommer vi
upp i 14 000 kanaler. Antalet anställda som arbetar med denna
tillverkning har ökat från ett tjugotal för två år sedan till dagens
132 personer. I januari nästa år
räknar man med att vara ca 200
anställda som arbetar med denna
produkt.
Q-p

Lars Estberger, dåvarande VD för EPA, tittar på når Mel Ward, VD
på Telecom Australia, packar den 1 0 0 0 0 : e radiobaskanalen.
Foto: John Palermo

Chefredaktör: Gunilla Tamm, tfn 08-757 20 38
Reaktion Kista: Gunilla Tamm, Lars Cederquist,
tfn 08-757 05 72, Helena Andersson, tfn 08-757 05 21,
Ericsson Radio Systems AB, 164 80 Stockholm
Lokalredaktörer:
Gävlefabriken: Barbro Albrektsson, tfn 026-15 60 89
Kumlafabriken: Ivar Magnusson, tfn 019-842 58
Linköpingsfabriken: Dick Johnsson, tfn 013-28 70 91

telefoner håller vi på att etablera samarbete med BB (Företagskommunikation).
För den vidare utvecklingen av GSM
kommer vi från och med i höst att få en
del hjälp av BD (Försvarssystem). På Gdivisionen har en grupp medarbetare
redan börjat arbeta med mobiltelefoni.
Denna form av samarbete med korsbefruktning blir allt viktigare för oss.
arknaden för mobil kommunikation aren av världens snabbast växande. Ericsson har ett stort förtroende på
denna marknad med stora affärsmöjligheter som följd. Det är rimligt att räkna
med att våra affärsmöjligheter kommer
att vara större än vår egen förmåga att
gripa oss an dessa möjligheter. Vi kommer att kämpa med knappa resurser även
om vi lyckas väl med våra expansiva rekryteringsplaner. Vi måste trots allt prioritera vissa områden. Koncentration och
samarbete kommer att vara vår hjälp för
fortsatt framgång.
Sten Fornell

M

ERA
Korta Nyheter
I England arbetar nu Mats Dahlin, BT/SLoch Carl Göran Larsson, BT/S.
Birgitta Hall, BO/P har flyttat
till Mexiko.
Holger Jansson, BO/APP och
Bo Jeansson, BO/PT är båda stationerade i Taiwan.

Nytt telefonnummer
RSS, Ericsson Radio Systems
Sverige AB, Rissne har bytt telefonnummer till 08-764 1400.Nya
direktvalsnummerför anknytningarna är 08-7641+ de tre sista siffrorna i tidigare nummer.

ERA Nyheter
har flyttat
I början av augusti flyttade informationsenheten och ERA Nyheters redaktion till A-huset, dvs huvudbyggnaden på ERA, Kista. Vi
finns nu på tre trappor i samma
korridor som controllerstaben för
BR och våningen under direktionen. Alla telefonnummer och faxnummer är samma som förut.
Även om redaktionen flyttat så
hoppas vi på täta kontakter med
våra läsare. Titta gärna in till oss
med tips på reportage och intervjuer. Vårt affärsområde är stort
och det händer mycket, både här i
Kista och ute i landet och världen.

Linköping, B-divisionen: Lars Wallin, tfn 013-28 73 11
Lund: Elsebeth Wikström, tfn 046-18 13 91
Radiosystem: Marie Fredin, tfn 08-757 17 49
Magnetic AB: Ann Jansson, tfn 08-29 04 60
Ericsson Radio Systems Sverige AB: Anders Larsson,
tfn: 08-764 14 95
Ansvarig utgivare: Nils Ingvar Lundin
Tryckt hos: Aftonbladet, Göteborg 1990
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Brett elektronikkunnande
i Linköpingsfabriken

Har star

Flera ägare och många
olika produkter finns
med i Linköpingsfabrikens historia. Gemensamt för all slags tillverkning har varit elektroniken. Det finns alltså
en bred elektronikkunskap i fabriken, som idag
tillverkar både militära
produkter och radiobasstationer för mobiltelefon!, det senare ett område som sysselsätter allt
fler medarbetare.
Det industrihus där Linköpingsfabriken finns byggdes i början
av 1970-talet. Då hade Saab-Scania en av sina divisioner i huset
och några år senare tillhörde fabriken Data-Saab. -82 kom Ericsson Information Systems (EIS) in
i bilden och tillverkningen bestod
av datorsystem, skrivare och tangentbord för bank- och affärssystem. Datorn till stridsflygplanet
Viggen har också tidigare tillverkats i fabriken.
För drygt två och ett halvt år
sedan övertog ERAs G-division
fabriken från EIS och tillverkningen inriktades då på militär
produktion, främst radiolänk och kryptoutrustning.
- Redan för två år sedan började vi också jobba med civila produkter då ett 30-tal medarbetare
hjälpte Gävlefabriken med vissa
kort till radiobasstationer, berättar Folke Becker, som är chef för
fabriken.
- Idag sker ungefär hälften av
produktionen till G-divisionen
och den andra hälften till Gävlefabriken och Radiosystem. Radiolänk, truppradio och Code
Line, Ericssons kryptotelefon för
civilt bruk, är de produkter vi gör
åt G-divisionen idag. Den produktionen minskar dock och längre fram i höst står den troligen för
en tredjedel av all tillverkning
här, säger Folke vidare.
Tillverkningen av försvarsprodukter sker i små serier så det innebär inte några större problem
att lägga om tillverkningen. När
ERA övertog fabriken satsades

Anders
Torstensson
chef för Y-di visionen
och ansvarig för affärsenheten Mobildata

Tomas Hermelin monterar kretskort till NMT 900. Ett arbete som han haft sedan i våras. Under året
har det gjorts flera investeringar för bl a NMT-produktion i fabriken. Redan för tvä år sedan började
man hjälpa Gävlefabriken med vissa kort till radiobasstationer.

Arbetsledaren Torsten Hilding
tillsammans med fabrikschefen
Folke Becker.

det mycket på utbildning i bl a
radiokunskap och lödteknik.

NMT 900
Idag är det drygt ett 60-tal anställda som arbetar med radiobasstationer till NMT 900 för Radiosystems del, berättar Torsten Hilding, som är arbetsledare. Nu efter
semestern har man fatten ny "kull"
som gått lödutbildningen och vid

nyår kommer det att vara ungefär
120 personer som arbetar med
NMT 900.
Behovet av arbetsledare är stort
och just nu pågår en ettårig aspirantutbildning, där både teori och
praktik ingår. Ett 60-tal anställda
sökte till denna utbildning och av
dessa valde man ut sex, som nu
blir klara med utbildningen till
årsskiftet.
I Linköpingsfabriken sker idag
även slutprovning och slutmontering. I höst får fabriken totalansvaret för NMT 900.

Bra miljö
Susanne Nyman, som är gymnasieingenjör arbetar med slutprovning av radiobasstationer.
- Jag arbetade tidigare med
"gröna burkar" dvs på försvarssidan och innan jag började här
gick jag lödutbildningen, berättar
hon.
- Det är bra arbetsmiljö och inte
alls som man tror att det är på en

fabrik, säger Susanne.
Mats Kindvall är arbetsledare
för en grupp på 20 personer som
arbetar med truppradio. Just nu
står man inför starten av serieproduktion. När tillverkningen är
helst utbyggd ska den sysselsätta
50 medarbetare och till verka 1 500
truppradioenheter om året.

- Tack fint. Det här är ett kul jobb
och vår verksamhet växer. Jag
började som divisionschef första
april och eftersom vi i början var
ett litet gäng så har alla jobbat
hårt. Nu har vi blivit fler och
arbetstrycket har lättat något.
- Hur många medarbetare har
Y-divisionen i dag och hur många
kommer ni att vara vid årets slut?
- Nu är vi 39 och vi kommer att
öka till ca 45 innan årsskiftet.
Främst växer det som vi kallar
"operations" och vi har anställt
flera projektledare.
- När började du på Ericsson?

Kan växa
Linköpingsfabriken har 400 anställda. Här finns utrymme för
expansion eftersom lokalerna har
plats för 600 personer. Under året
har man gjort flera större investeringar bl a för ytmontering och
NMT-produktion.
ERAs fabrik har ett gott namn i
Linköping och några svårigheter
att rekrytera personal har man inte,
det gäller både tekniker och
montörer.
Text: Gunilla I 'amin
Foto: Björn Seger

- Jag kom till Ericsson Information Systems -80 och efter tre år
gick jag över till ERA, som produktchef för mobiltelefonsystem.
-85 började jag på dåvarande Fdivisionen och i maj -88 blev jag
ansvarig för den fem man stora
Mobitex-grupp som bildades.
Jobbet som divisionschef tycker
jag är väldigt roligt för nu får jag
arbeta med flera olika områden
som produktion och utveckling
och inte bara marknad som jag
gjort tidigare.
-Vilken marknad blir viktig för
Mobitex under de kommande
åren?
- Utan tvekan Europa. Förra
sommaren fick vi en order från
England så det är länderna på
kontinenten som är intressanta.
Andra viktiga marknader är Sydostasien, Australien och Nya
Zeeland. Ur referenssynpunkt var
den beställning som vi fick till
Kanada på hösten -88 mycket
betydelsefull. Kanada var det
första land utanför Norden som
köpte Mobitex och det öppnade
dörrarna till USA.
- Hur kopplar du av bäst från
jobbet?

Fr v Mats Kindvall, Jan Stenmark och Lars Persson vid en sluttest
utrustning för truppradio. Just nu står man inför starten av serieproduktion.

»••WfMaaaaaeaaaaasWnflRMI
- Tidigare arbetade vi med försvarsprodukter nu är det i
stationer, säger Susanne Nyman.

- Jag gillar att segla och har en
jolle. Under veckosluten ger sig
familjen ofta ut på turer med
motorbåten. Jag är skåning och i
sommar har vi hyrt en stuga i
Toreko v.
GT

NR 6/1990

4

Kvinnor kan - se på Helena
Helena Carlsson tillverkade under sex veckor inför
årets koncernträff de informationsskärmar som tillsammans med guidning av "experter" gjorde visningen av Gävlefabriken till en succé.
Htelena arbetar sedan två år tillbaca med bestyckning av transceivern d vs hon monterar ihop radiojaskanalen. Den produkt som tillverkas i Gävlefabriken. Helenas
egentliga profession är konsten.
3
å kvällar och nätter arbetar hon
;om skulptör. Lera, gips och beong är hennes uttrycksmaterial. I
nitten på april berättade, Helenas
irbetsledare Laila Danielsson, att
<oncernträffen var planerad till
jävle och att varje avdelning fått
uppgift att göra en informations•ikärm - helst något helt annorlunda. Kunde inte Helena göra något
för just bestyckningen?
Helena tände direkt och undrade med produktionschefen Anders Jakobsson och platschefen
Anders Norin om skärmarna för
de övriga avdelningarna var under produktion. De bad henne ta
kontakt med koncemträffskommittén.
Över en lunch idésprutade Helena och jag fram förslag till tavlorna. Redan vid det mötet visste
vi att transceivern skulle bli den
gemensamma nämnaren för samtliga 15 avdelningar men resten
var olöst. Varje avdelning tillverkaren speciell del till transceivern
och det blev Helenas uppgift att ta
reda på vad. Hon fick en oerhörd
respons och stor kunskapsbas från
alla hon frågade på samtliga avdelningar.
Helena jobbade med bestyckning på förmiddagarna, med faktainsamling på eftermiddagarna
och på nätterna ritade och målade
hon transceivrar.
När mekaniska verkstans fem
transceivrar var illustrerade visade vi dem tillsammans med mina
texter - sådana som är brukligt att
man har på utställningsskärmar för Anders Jakobsson. Alla tre
upptäckte vi att transceivrarna var
för bra för texterna. Vi måste ändra
något radikalt. Endast två veckor
återstod till koncernträffen. För
både Helena och mig blev det en
natt utan sömn.
Jag släpade mig till jobbet nästa

dag och möttes av en Helena,
som kvittrade som en fågel. Hon
hade ätit frukost på morgonen och
funderat på den Gävlebroschyr,
som var under tryckning. Ledorden i den är: "Det är här vi lär
orden flyga".
- Vi ska naturligtvis spinna
vidare på det temat, sprudlade
Helena. Det är ju hur självklart
som helst. Men inte nog med det.
Hon hade tre förslag med sig när
hon kom - halv åtta på morgonen.
Alla tre var lika suveräna. Det
visade sig nämligen att Helena
under många år varit en hejare på
att skriva slogans. Hon har vunnit
mer än en tävling i den ädla konsten. Min trötthet försvann och vi
sprang till Anders för att testa
idéerna. Vifickcarte blanche -på
direkten.
I svindlande fart och nu på heltid och övertid producerades skärmarna med god assistans från en
utställningsfirma, som sammanställde rubrikerna, illustrationerna, slogantexterna, broschyrdevisen och naturligtvis Ericssonnamnet med vår logotype.

Vad sägs om de femton
slogantexterna?
NC (Numeric control)
Kan orden börja flyga HÄR?
Visst! Det är ju stommen som bär
allt som vi i Gävle ska producera
för att... kommunicera.
CAD/CAM
Här ska "orden" konstrueras,
för att sedan produceras.
CAD ICAM kortar ner processen.
Det är det som är finessen!
Kvalitetskontroll
Hos oss vinns ingenting
på lotto
Gör rätt från början!
är vårt motto.
Maskinlödning
November 89 den tog
oss med storm.
Maskinen som är helt enorm,
löder enheter på 52 sekunder
- ett tekniskt under!

Femton informationsskärmar med bild och text har Helena Karlsson gjort till Gävlefabriken. På fritiden
arbetar hon som skulptör. Foto: Tommy Landberg

Automatsvarvning
Här jobbar mest killar
Vi vet ju vad dom gillar
Välsvarvade och runda...
muttrar och distanser!!
PA-kort
Små komponenter ska
dom montera
Våra duktiga tjejer på ERA
Precis som Anders på direkten
höjer detta kort effekten.
PA-steg (Power Amplifier)
PA slungar iväg orden
ut, ut över jorden.
Ytmontering
När komponenter ytmonteras
kan mycket mera produceras
även vikt och storlek reduceras.

CU-kort (=control unit)
CU kan jämföras med livet,
utan hjärna... inget givet.
RX-mottagarkort
Det du ska höra
är vad RX ska göra.
Ta bort brus som kan störa.
Laserlödning
Revolution i Gävlefabriken!
Laser står för tekniken.
Modulteam De'tufft
(Detector unit for future teams)
Modulteam är toppen
förebygger ont i kroppen
Chefen kan flyga och fara
här bestämmer vi (nästan ) bara.
Bestyckning
52 skruvar ska det vara

Tele-X, som sändes upp den 2
april, beräknas ha en livslängd på
7-9 år. Systemet inkluderar markstationer av olika typer och själva
satelliten med ett antal sändare.
Satelliten sänder på 12 GHz.
Den sänder med tre olika hastigheter: 64 kbit/s (för tele och
uppkoppling), 2 Mbit/s (för Data)

och 34 Mbit/s (för TV). Markstationerna kommunicerar med
mikrovågor som sänds via satelliten. I Esrange utanför Kiruna finns
kontrollstationen för satelliten och
för utrustningen ombord. I Esrange finns även centret för trafikkontrollen som styr hela systemet.
Tele-X täcker hela Danmark,
Finland, Norge, Sverige, norra
Polen och de baltiska staterna.
Inom detta område kan användare av systemet överföra data med
en hastighet av 2 Mbit/s.
Även TV ska sändas över TeleX. TV 4 börjar sina sändningar nu
till hösten. Tele-X sänder med
mycket hög effekt vilket innebär
att man kan ta emot TV 4 med en
parabol på 2-3 decimeter i diameter.
Mikael Christensson

Sluttest
Innan orden vidimeras
ordens start och landning
kontrolleras.
Protokoll med TRM:s
e gna värden
följer produkten på färden.
Höglagret
Uppvindarför Ericsson minsann
Här får orden vila lite grann
innan dom skickas ut i världen
Lycka till på färden!
Barbro Albrektsson

Nytt BR-bolag i
Västtyskland
Ericsson Mobilfunk i
Dusseldorf är ett nytt
BR-bolag, som ska arbeta med Mannesmannprojektet. Bolaget har
idag ca 15 anställda men
det växer snabbt. Vid
årsskiftet är antalet medarbetare ca 100, de flesta
tyskar.

Service per parabol
Sedan ett tag tillbaka har
Ericsson Radio Systems
Sverige AB i Göteborg
haft service på Tele-xsatellitens markstationer.
Nu har man fått en
parabol för service,
teständamål och även för
redundans för den i drift
gående stationen på
Aftonbladet.

sen kan transceivern
ut i världen fara.

Ericsson Radio Systems Sverige AB i Göteborg har fått parabol för
service på stationen hos Aftonbladet.

Ett stort rekryteringsprogram
pågår för att anställa främst tekniker inom installation och anläggning.
Det var i början av maj i år som
Mannesmann Mobilfunk undertecknade ett avtal med Ericsson
och Siemens om leverans och
installation av utrustning för det
digitala mobiltelefonnätet. Mannesmanns planerade D2-nät, som
byggs enligt den europeiska standarden GSM, blir till ytan ett av
de störstamobiltelefonsystemen i
Europa. Nätet ska tas i drift under
andra halvåret 1991.
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Kurt Hellström på Bolagsnämnden

- GSM-arbetet är en av våra
viktigaste uppgifter
- Vårt affärsläge är bra och vi har goda chanser att
behålla vår 40-procentiga andel av världsmarknaden
för mobiltelefonsystem. Den viktigaste uppgiften för
oss under den närmaste framtiden är att klara utvecklingen av de digitala mobiltelefonsystemen och
det är en tuff uppgift. Det sa ERAs VD Kurt Hellström på Bolagsnämnden den 4 juli.

den västeuropeiska marknaden
för mobilradioprodukter
• bibehålla 40 procent av världsmarknaden för mobiltelefonsystem, vilket bör vara möjligt
efter vårens viktiga order i Västtyskland
• viss minskning inom försvarskommunikation.

"Bolagsnämnd BR", som hålls en
gång varje år, är ett forum för
information från företagsledningen till fackklubbarna. Nytt för i år
var att förutom representanter för
ERAs och EGUs (USA) företagsledningar deltog även cheferna
för de svenska BR-bolagen.
På Bolagsnämndens dagordning stod punkterna, ESP 90 (ESP
står för Ericsson Strategic Planning), affärsläge och första kvartalens resultat förBR, utvecklingscenter i USA, organisation samt
produktionsfrågor. En kommen-

Samarbetet med GE

tar till första halvårets resultat
finns under vinjetten Kommentaren på sidan två.
I sin genomgång av affärsläget
för BR nämnde Kurt Hellström
bl a:
• fortsatt utveckling av persontelefonen
• ökning av marknaden för mobiltelefoner
• fortsatt satsning på Mobitex,
som genom samarbetet med GE
har en bra bas i USA
• ytterligare arbete med att stärka

- Även vårt affärsläge är gott och
vårt joint venture-bolag kommer
att klara de mål som vi satt upp.
Det berättade Åke Lundqvist, VD
för Ericsson GE Mobile Communications Holding (EGU).
Han lämnade en redogörelse för
verksamheten i Nordamerika och
sa bl a att man även för mobiltelefoner ska använda det försäljningsnät, som GE redan har. När
det gäller mobilradio kommer
man att börja sälja en del nya
avancerade mobildataprodukter

till "gamla" GE-kunder i USA
och Kanada.
Om produktionen nämnde Åke
Lundqvist att tillverkningen av
mobilradioprodukter nu koncentreras till fabriken i Lynchburg,
USA. Kumlafabriken blir mer och
mer en fabrik för mobiltelefoner.
Han betonade att det är viktigt att
få ned tillverkningstiderna i fabrikerna.
- Vi har många uppgifter framför oss nu i USA, sa Åke Lundqvist vidare och nämnde Mobitex
som ett exempel. I oktober ska
provsystemet vara i gång och då
behövs bl a en proffsig marknadsföring.

Utveckling i USA
Utvecklingscentret i North Carolina var en annan av punkterna på
Bolagsnämnden. I augusti värdet
klart för inflyttning och i september kommer det att finnas ca 30

anställda under Nils Rydbecks
ledning. I slutet av året ska gruppen ha vuxit till ett 50-tal medarbetare. De främsta uppgifterna blir
utvecklingen av telefoner till det
digitala mobiltelefonsystemet i
USA samt utveckling av andra
generationens digitala basstationer.
Under punkten produktion gav
Björn Boström, produktionsdirektör, en redogörelse för läget i BRfabrikerna. Totalt finns det idag
4 800 anställda inom produktionen och det gäller då både Sverige
och utlandet.
Göran Kristoffersson, personaldirektör, tog under punkten organisation, bl a upp personalstatistik för BR-bolagen i Sverige.
Sista december förra året var vi
5 194 anställda och den 30 juni i
år 5 513. Prognosen pekar mot
drygt 6 000 anställda i slutet av
-90.
Gunilla Tamm

Invigning i
Mjärdevi

Nyckeln till
teknik och
humanism
Bengt Isaksson från byggföretaget Sankt Kors
överlämnade "nyckeln" till de nya lokalerna.
Foto: Björn Seger

m
Solen sken och en frisk sommarbris fick flaggorna att fladdra.
Alltså en perfekt inramning till
invigningen av ERAs nya lokaler
i Mjärdevi, Linköping den 29 juni.
I Mjärdevi finns BT/L som arbetar med programvaruutveckling
för mobiltelefoni.
Ett drygt 40-tal personer var
inbjudna till invigningen i Mjärdevi, eller rättare sagt överlämnandet av lokalen från byggher-

ren till ERA. Det skedde genom
att Bengt Isaksson, VD för det
kommunala byggföretaget Sankt
Kors överlämnade en nyckel till
ERAs VD Kurt Hellström.
- Nyckelns nedre del liknar er
Ericssonlogo och vänder man på
nyckeln så ser man att huvudet
har formen av ett hjärta. Tillsammans blir det en symbol för stort
teknikkunnande och humanism nyckeln till er framgång, sa Bengt

Isaksson och önskade lycka till.
ERAs personaidirektör Göran
Kristoffersson gav en kort historik över de fyra år ERA funnits i
Mjärdevi. Från en handfull medarbetare i den första tillfälliga
paviljongen till ca 150 anställda i
det nybyggda huset, där BT/L har
lokaler på 6 800 kvm. Och större
utrymmen blir det, i höst blir det
klart för inflyttning i etapp två, då
man får ytterligare 3 600 kvm.

På Datalinjen 3 i Mjärdevi, Linköping, ligger ERAs nya lokaler. Här arbetar man med programvaruutveckling för mobiltelefoni.
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Fr v Mikael Karlsson och Carl Farberger, blivande civilingenjörer från
Chalmers har i sommar praktiserat på Ericsson i Richardson, Dallas.

Sommarpraktik och
hamburgare i USA
- Vi har haft en intressant och lärorik praktiktid på
Ericsson Radio Systems, Inc i Dallas, säger Mikael
Karlsson och Carl Farberger. De går båda på Chalmers och har i sommar praktiserat under åtta veckor
på ERU, USA.
Om bakgrunden till praktikjobbet
berättar Carl:
- USA-kommittén är en sammanslutning av teknologer ur E-,
D- och F-linjerna på Chalmers
Tekniska Högskola. Kommittén
har till syfte att erbjuda teknologer praktikplats i USA och i år
hade 30 teknologer fått chansen,
därav tvåpåERUochtvåpåEXU.
För att få pengar till resa och
uppehälle i USA säljer medlemmarna i kommittén annonser till
en reseberättelse. Ericsson har
bidragit generöst till kommittén.
Carl har ett år kvar på Chalmers
och Mikael ska göra sitt examensjobb nu i höst. Båda har arbetat
med programering på ERU.
- När vi kom till Ericsson fick

vi först en introduktion om företagetoch produkterna. Vi fick också en ordentlig genomgång av
AXE. För som vår handledare Hal
Thomas sa "The AXE switch is
what really differs us from other
cellular companies", säger Mikael.
Carls och Mikaels uppgift har
varit att ur data från AXE skapa
olika matriser, som sedan kan
läsas av programspråket LOTUS.
På det här sättet kan man studera
hur mobiltelefonanvändarna förflyttar sig och vart de ringer.
Förutom datajobb på ERU har
Carl och Mikael hunnit uppleva
billig bensin, amerikansk mat och
sommarvärmen i Texas.
GT
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Tänkvärda ord
till Hans Werthén
Nu behövs
långsiktighet
och stabilitet

D

en positiva affärsutvecklingen har fortsatt under
andra kvartalet 1990, vilket är
mycket glädjande. Detta är ett
resultat av den långsiktiga och
stabila strategi vi konsekvent
följer. Koncentrationen kring
avancerade system för telekommunikation har varit av
avgörande betydelse för vår
positiva lönsamhetsutveckling.
Det är alltså speciellt systemaffärerna som fortsätter att utvecklas mycket väl, och detta
gäller på de för oss viktigaste
geografiska
marknaderna.
Därmed når vi stora volymer,
vilket i sin tur ger nödvändigt
underlag för fortsatta omfattande teknik- och marknadssatsningar för framtiden. Samarbetet med General Electric
inom mobil kommunikation
utvecklats väl och bättre än
plan.
Marknaden både för system
och produkter till telenäten och
för nätbyggnad utvecklas på ett
sätt som passar Ericsson mycket väl. Våra tre största affärsområden Publik Telekommunikation, Radiokommunikation och Kabel och Nät är samtliga i stark tillväxt, och samtliga redovisar en bra resultatutveckling. Inom Företagskommunikation är marknaden kärvare särskilt för de mindre systemen.
När det gäller Komponenter
kan vi notera förbättrat rörelseresultat. Den strategi vi valde
för några år sedan - samarbete
med internationella tillverkare
- har visat sig vara helt riktig
och ger den ökade flexibilitet
som nu behövs.
I fråga om försvarsverksamheten kan jag konstatera att en
glädjande resultatförbättring
uppnåtts.
Samtidigt som vi kan notera
växande framgångar på de stora internationella marknaderna
blir det allt svårare att nå tillräcklig lönsamhet på den svenska marknaden, vilket är bekymmersamt. Den svenska
marknaden utgören allt mindre
andel av koncernens totala
verksamhet, och är inte längre
den största enskilda marknaden. Andra europeiska länder
tar över den rollen.
Vår stora utmaning är att behålla och locka till oss den personal vi behöver. Därför fortsätter vi akti vt att rekrytera och
utbilda medarbetare i olika
länder. Vi satsarpånya teknikcentra i Europa och i USA.
Närheten till våra kunder är
viktig när det gäller den fortsatta utvecklingen.
Ericsson är i dag ett starkt
företag, som vinner på en långsiktig och stabil utveckling. Vi
vet att vi kan bli ännu bättre.

Lars Ramqvist

9k 4h För mycket, mycket länge
' ' sedan, Herre Gud det är
snart 40 år, var vi några glada ungdomar som tillbringade en ljuvlig
.sommarkväll ute i Stockholms
skärgård. Vi ägnade oss åt oskyldiga nöjen så som ungdomar gjorde på den tiden. Vi åt och drack.
Kan inte minnas att det var mycket
annat än lemonad. Bl a sköt vi till
måls med pistol. Det låter kanske
inte så oskyldigt, men det var med
vattenpistol. Det är en sport som
jag verkligen kan rekommendera
till alla som har leklusten kvar,
och det hoppas jag många av er
har. Med herrar och damer i sommarlätt klädsel kan man uppnå intressanta effekter om man siktar
väl.
Bland oss ungdomar var det en
som jag fäste mig vid. Han var inte
bara pricksäker utan också kvick tänkt, rolig och slagfärdig. Jag
frågade vad han sysslade med och
fick reda på att han och några
andra i kretsen pysslade med något så exotiskt som TV. Det var ju
innaii några sändningar startat.
När han vid den tiden gick till
fotograf så såg han ut som på bilden här intill. Som Ni ser så har
utseendet ändrat sig något sedan
dess, men fortfarande är han kvicktänkt, rolig och slagfärdig, med en
förkärlek för drastiska och folkliga uttryckssätt. Hans förmåga att
skjuta mitt i prick har heller inte
minskat med åren och leklynnet det kan jag försäkra Er - det har
han kvar.
Hösten 1990 drabbades LM
Ericsson av ett hårt slag. Björn
Lundvall, som tillträtt som ordförande några år tidigare, omkom
vid en tragisk bilolycka.
Att finna någon som kunde bli
en värdig efterträdare till föregångarna - Björn Lundvall och Marcus
Wallenberg - var sannerligen inte
lätt.
I min egenskap av vice ordförande i styrelsen hade jag särskild
anledning att fundera över problemet. Mina tankar gick snart till
mannen med vattenpistolen. Förslaget vann allmän anslutning
inom styrelsen och hos huvudägarna. Det var naturligt att det
skulle vara på det sättet.
För det första så kunde Hans bolaget i grunden. Han hade kommit
till LM Ericsson 1959, snabbt
avancerat till vice verkställande
direktör och strax därefter till VDs ställföreträdare. Åtta år senare
kallades han att ta hand om Electrolux. Inom LM Ericsson hade
han i första hand svarat för den
stora utbyggnad av fabrikerna som
ägde rum under 60-talet.
Vad han därefter uträttat som
ledare för Electrolux har gjort
honom till en av de stora inom
svensk industri.
Vi blev därför mycket glada,
Hans, när du bestämde Dig för att
tacka ja till att ta på Dig ordförandeskapet i LM Ericsson.
De första åren efter Hans tillträde var gyllene år i bolagets historia. Vi bars fram på AXE-s starka
vingar. Vinsterna steg och vi fattade djärva och långsiktiga beslut
i styrelsen.
Vi beslöt att ge oss i kast med
den gigantiska amerikanska marknaden och att integrera framåt från
våra kontorsväxlar till datorerna
ute på skrivborden.

Jan Wallander gjorde sig till tolk för allas djupt kända tacksamhet
gentemot avgående ordförande Hans Werthén

Nedan: Hans Werthén var blott
en ung man när kom till LM
Ericsson 1 9 S 9 .

I det förra ordinarie numret av Kontakten refererades årets bolagsstämma den 8 maj. Bl a berördes det
tal som Handelsbankens ordförande Jan Wallander
höll till Hans Werthén med anledning av att han
lämnade ordförandeskapet i LM Ericsson.
Talet var inte enbart en hyllning till en uppskattad
ledare, utan också en intressant tillbakablick på de
"svåra åren" i mitten av 80-talet. Där fanns synpunkter som är väl värda att ta vara på, inte bara för
personer i företagsledningen, utan för oss alla som
arbetar inom Ericsson. Därför publicerar vi här det
intressantaste avsnittet i Jan Wallanders tal.
Våra satsningar applåderades av
massmedia. Vi framstod som
mycket framsynta och hyllade av
börsen steg vår aktiekurs som en
raket.
Sedan kom de svåra åren i mitten på 80-talet, då vinsterna sjönk
till oroande nivåer och då - mitt i
den allmänna börsyran - vår kurs
föll som en sten. Under fyra långa
år kunde våra aktieägare konstatera att vi inte hade råd med någon
höjning av utdelningen trots den
ständigt fortgående inflationen.
Det blev hårda tider.
Att driva företag är en riskfylld
verksamhet. Man måste ständig
satsa för att inte komma på efterkälken. I de satsningarna är det lätt
- mycket lätt - att ta fel. I efterhand är det inte svårt att se att en
del av de beslut som vi fattade
hade varit bättre ogjorda. Så

kommer det alltid att vara i företagandets värld.
Men det som skiljer bra företagsledningar från de övriga är
förmågan till omställning. Det viktiga och det svåra, är att snabbt
inse att man är på fel väg och att ha
kraft och ork att ta itu med problemen och förmåga att lösa dem.
Samtidigt som man gör det skall
man klara av att fortsätta med att
satsa långsiktigt.
Det är sannerligen ingen lätt
uppgift.
Det har v i emel lertid lyckats med
i Ericsson och nu forsar det om
stäven och kursen stiger med all
rätt mot aldrig tidigare skådade
höjder.
Det dagliga jobbet med allt detta är något som Björn Svedberg
och hans medarbetare svarat för.
Men för att de skulle klara det har

det krävts ett starkt stöd från styrelsen, både när det gäller omprövningen och genomförandet.
Det stödet för ledningen och den
aldrig sviktande tilltron till LM
Ericsson har Du, Hans, i hög grad
svarat för. Samtidigt har Du aldrig
tvekat när det gällt att satsa rejält
på framtiden, även under de svåraste åren. Allt detta har Du gjort
med stark känsla för de speciella
krav som vår marknad ställer.
Det finns alltså stor anledning
för oss i styrelsen, för alla dem
som arbetar i bolaget och för Ericssons aktieägare att hysa stor tacksamhet för vad Du gjort och för att
det var Du som stod i led- * *
ningen under de svåra åren! S s

Jan Wallander
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Prognosen håller
vinsten upp drygt 2 5 proc
Den positiva trenden för
Ericsson håller i sig.
Halvårsbokslutet för
första halvåret 1990 är
glädjande läsning för
anställda och aktieägare.
Rekordvinsten från 1989
ser ut att överträffas
rejält detta år. Drygt 25
proc vinstökning räknar
styrelsen med.
Hade det inte varit för den sordin
som händelserna i Irak och Kuweit lade på stämmningen, hade
humöret varit i topp när Lars
Ramqvist och C W Ros den 23
augusti presenterade halvårsbokslutet för massmedia.
Ramqvist och Ros betonade
dock att händelserna i mellan-östrent ekonomiskt inte är något
^ l ) tt mot koncernens lönsamhet.
Området kring Persiska Viken
svarar just nu inte för mer än 2,7
proc av koncernens omsättning. I
det aktuella krisområdet är det nu
vslutade mobilteleprojektet i
4 * uweit
det enda större projektet
för Ericsson.
En eventuell oljekris under de
närmaste åren utgör inte heller
något större hot mot koncernen.
Telenätet är ju det mest eleganta
och effektiva kommunikationsmedlet i världen!

nikation är det som i halvårsrapporten noterat den minst positiva
utvecklingen. Lars Ramqvist förkarar detta med att man där arbetar på en "mogen marknad", där
konkurrensen är stenhård och
marginalerna krympande.
- Vi är inte ensamma om att ha
problem där, sade han. Därför är
vi glada över att ändå ha lyckats
hålla våra ställningar med MD110
- den viktigaste produkten. De
mindre företagsväxlarna har det
däremot gått lite sämre för.
- Också 1991 kommer att bli ett
tufft år för affärsområdet, men
sedan ljusnar det. Lars Ramqvists
optimism grundar sig till största
delen på de förhoppningar som
knyts till den trådlösa företagstelefonen DCT 900. Med den har
Ericsson ett försprång före konkurrenterna på ett marknadssegment som förutspås en kraftig
expansion senare under 90-talet.

Enligt prognosen

- Vi år verkligen glada över den hår utvecklingen. Nu år målet att AXE ska bli våridens moss t sålda
telesystem överhuvudtaget, såger Lars Ramqvist.

Näst störst
Det var en belåten Lars Ramqvist
som kunde meddela, att AXE nu
blivit världens näst största telefonsystem på den publika sidan.
Endast Northern Telecom är större, medan t ex AT&T fått se sig
slagna av Ericsson.
- Vi är verkligen glada över den
\T utvecklingen. Nu är målet att
X X E ska bli världens mest sålda

telesystem överhuvud taget, sade
Lars Ramqvist. Utvecklingen har
också visat att Ericsson också i
framtiden kan stå på egna ben och
därför inte behöver någon partner,
fortsatte han.

USA-förhoppningar
Ett annat verkligt glädjeämne är
att Ericsson håller sin position som

världens ledande leverantör av
mobila telefonsystem. Styrelsen
hade inte riktigt vågat hoppas på
att koncernen skulle kunna behålla sina 40 proc av marknaden nu
när den expanderar så kraftigt!
- Vi har noterat stora framgångar i USA, där Ericssons joint venture med General Electric gett
försäljningen av såväl system som

persontelefoner en rejäl skjuts
framåt.
- Det förekommer nu t o m att
äldre, men fungerande, system
monteras ner och ersätts med våra
grejor, berättade Ramqvist. Denna oväntade utveckling öppnar nya
dörrar och breddar ytterligare
marknaden för koncernen.
Affärsområde Företagskommu-

Halvårsresultatet blev en vinst på
närmare 2,4 miljarder kr. Det
motsvarar en vinstökning på drygt
25 proc. Dessa fina siffror ska
dessutom betraktas mot bakgrunden att Ericsson just nu gör en
aggresiv satsning få forskning och
utveckling. Det läggs mer pengar
på detta område än någonsin tidigare.
- Och så har vi av administrativa skäl inte tagit med en del viktiga stororder i halvårsbokslutets
siffror. Mannesman-ordem i Tyskland är ett exempel. Den kommer
att slå igenom i bokslutet för andra
halvåret istället.
- Vi kan konstatera att resultatförbättringen nära nog exakt överensstämmer med de prognoser vi
själva gjort och att det ligger i nivå
med vad omvärlden - med några
få undantag - förväntat sig, tillkännagav Lars Ramqvist.

Halvårsvinsten 2,4 miljarder
Faktureringen var 22 484 MSEK
(17 892 MSEK motsvarande
period 1989), och orderingången
26 823 MSEK (20 148), en ökning med 26 respektive 33 procent.

För jämförbara enheter var ökningen av
koncernens fakturering 19 procent.
Den svenska verksamheten visar sjunkande lönsamhet, och utgör en fortsatt minskande andel av koncernens samlade aktiviteter.

Vinsten före bokslutsdispositioner och
skatter ökade med 43 procent och blev 2
391 MSEK (1 671), varav 65 MSEK (9) var
realisationsresultat. Vinst per aktie efter
skatteutgifter och efter full konvertering
blev 35 kr (23). Iräknat beräknade latenta
skatter på bokslutsdispositioner blev den
efter full konvertering 33 kr (23).
Resultatförbättringen, som främst beror
på den starka volymtillväxten men även på
en positiv utveckling av marginalerna, är
huvudsakligen hänförlig till affärsområdena Publik Telekommunikation och Radiokommunikation. Dessa affärsområden visar tillsammans med Kabel och Nät också
markanta faktureringsökningar jämfört med
första halvåret 1989.
De geografiska marknader där Ericsson
ökar mest är Italien, Spanien och Australien, samt US A där samarbetet med General
Electric bidrar till den ökade faktureringen.

PUBLIK TELEKOMMUNIKATION
svarar trots ökande tekniksatsningar för en
betydande del av resultatökningen jämfört
med 1989. Faktureringen ökade med 23
procent och orderingången med 40 procent.
Huvuddelen av den ökade orderingången
gäller marknaderna i Mexico, Spanien och
Italien.

Affärsområden

RADIOKOMMUNIKATION redovisar
ökad orderingång med 61 procent och ökad
fakturering med 76 procent. Hälften av
faktureringsökningen är att hänföra till GEsamarbetet. Den snabbast växande verksamheten inom affärsområdet är fortsatt
mobiltelefonsystem. Den i maj offentliggjorda ordern för ett mobiltelefonsystem från
västtyska Mannesmann Mobilfunk AG ingår
ej utan kommer att redovisas i orderingången för tredje kvartalet. Rörelseresultatet
förbättrades kraftigt. Ökad effektivitet i till—

v ;rkningsledet har balanserat de höga kostnaderna för utveckling av digitala mobiltelefonsystem.

med 7 procent. Rörelseresultatet förbättrades markant främst beroende på en gynnsam utveckling för kraftkomponenter.

Minskningen inom FÖRETAGSKOMMUNIKATION med 11 respektive 3 procent av orderingång och fakturering förklaras huvudsakligen av avyttringen av det
svenska försäljningsbolaget. För jämförbara enheter ökade faktureringen med 3 procent, medan orderingången var oförändrad.
Affärsområdets system och produkter är
starkt konkurrensutsatta. Rörelseresultatet
minskade något.

FÖRSVARSSYSTEM redovisar en positiv utveckling av rörelseresultatet. Trots
avyttring av verksamheten för ledningssystem ökade orderingången med 13 procent.
Faktureringen minskade dock med 12 procent. Den största beställningen under perioden gäller flygradarutrustning som det italienska bolaget FIAR ska leverera till det
nya europeiska jaktflygplanet "EFA".

För KABEL OCH NÄT ökade orderingången med 40 procent och faktureringen
med 27 procent. Detta beror delvis på förvärv av verksamheter. För jämförbara enheter var ökningarna 17 respektive 14 procent. Resultatförbättringen var markant,
särskilt för de italienska och svenska verksamheterna.

Koncernens finansnetto förbättrades. Rörelsekapitalet ökade som en följd av expansionen av verksamheten. Det goda resultatet har inte kunnat uppväga denna ökning,
varför kassaflödet var negativt. Soliditeten
uppgick till 38 procent (38 procent per
1989-12-31).

KOMPONENTER ökade faktureringen
med 4 procent, vilket i huvudsak är hänförligt till kraftverksamheten. Agenturförsäljningen av komponenter är minskande, vilket förklarar nedgången av orderingången

Koncernens investeringar i fastigheter,
maskiner och inventarier uppgick till 1 547
MSEK (943), varav i Sverige 568 MSEK
(454).

Finansiering

Investeringar

X
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En aktie blir fem
vid spliten i september
De gamla hederliga
aktiebreven försvinner
och ordet "kupong-klippare" förlorar helt sin
mening som nid-namn på
aktieägare. Nu ska nämligen handeln på Ericssonaktier och konvertibler
bli helt papperslös. Under
september genomförs
också den "split" av
aktien som bolagsstämman beslutade om i maj.
Papperslös aktiehandel har blivit
en möjlighet genom den datatekniska utveckling som börshandeln
genomgått på senare år. I september ska en första grupp om 10
företag bli av sina aktiebrev och
med vissa obligationshandlingar,
t ex konvertibler. Ericsson är ett av
dessa företag, som den 7-9 sept
förs över till Värdepappercentralens, VPC, nya kontobaserade
värdepapperssystem.
För företagets aktieägare innebär det nya systemet att aktierna
nu istället registreras på konton.
Personer som vid övergången
redan är registrerade som aktieägare får automatiskt ett värdepapperskonto, VP-konto. Samtidigt utses ett kontoförande institut. Det är detta institut som ska
hålla kontakten med värdepappersägaren i framtiden. I de flesta fall
blir det den bank eller det fondkommissionsbolag dit aktieägaren
begärt att VPC skall sätta in utdelningen.
Om aktieägaren får sin utdelning via bankgiro, kommer VPkontot istället att skötas av VPC-s
eget kontoförande institut, VKI.
Givetvis går det att byta kontoförande institut om man så önskar.

Information kommer
Det blir möjligt för den placerare
som så önskar att upprätta flera
VP-konton och att också låta dessa skötas av flera olika kontoförande institut. Omedelbart efter
omläggningen skickar VPC ut en
VP-avi som bl a inehåller information om kontonummer och
innehav av värdepapper. Ett informationsblad om det nya systemet
medföljer.

^ *

%

Kasta inte konvertiblerna! uppmanar Björn Amilon på Ericsson Finans.

På avin kan aktieägaren själv
kontrollera att uppgifterna i det
nya VP-kontot är korrekta. Om
alla siffror är riktiga, finns det
ingen anledning att längre behålla
gamla aktiebrev - men först då!
- Kontrollera först att VP-kontot stämmer, innan Du gör Dig av
med några aktiebrev, råder Björn
Amilon på Ericsson Finans. Om
något skulle vara fel, måste kontakt snarast tas med den bank eller
fondkommissionärsbolag som
fungerar som kontoförande institut.

Konvertibelbrev
För ägare till konvertibler gäller
delvis andra regler. De kommer

visserligen också att få ett VPkonto upplagt automatiskt, men
till skillnad från aktiebreven, ska
konvertibelbreven inte kastas utan
måste enligt lagen lämnas in för
makulering. I de fall ägaren har
sina konvertibelbrev i eget förvar
skall han därför lämna över dem
till sitt kontoförande institut för
makulering. Annars blir inte konvertiblerna tillgängliga på VPkontot för försäljning eller konvertering.
- Om Du finansierat köpet av
konvertiblerna genom lån och
lämnat papperen som säkerhet för
lånet, sköter banken om att konvertibelbreven blir makulerade,
och Du behöver ej göra någonting,

förklarar Björn Amilon.
Ett par veckor efter det att det nya
systemet införts, kommer den split
som bolagsstämman den 8 maj
beslutade om att genomföras.
Spliten innebär att varje Ericssonaktie ersätts med fem nya. Nominella värdet på aktierna ändras
därvid från 50 till 10 kr.
Sista dag för handel medosplitade
aktier blir den 19 september och
dagen därpå börjar handeln med
de splitade aktierna. Spliten registreras automatiskt i det nya VPsystemet och aktieägarna behöver
därför inte göra någonting. VPC
skickar ut en bekräftelse på regis-

treringen av det nya antalet aktier.
För konvertibelägare innebärspliten att konverteringskursen på 265
kr räknas om till 53 kr. Vid konvertering till aktier efter splitens
genomförande, får man därför 5
ggr så många aktier som tidigare, ^fc,
- Den som t ex har konvertibler
som motsvarar ett nominellt belopp på 33.125 kr före spliten har
tidigare fått 125 Ericsson B-fria
aktier vid konvertering. Efter spli- ^ ^
ten ger dessa konvertibler istället ^ ^
625 aktier, säger Björn Amilon.
De som lämnar in konvertibler
för koncertering innan spliten är
genomförd, kommer att få ut splitade aktier under första veckorna i
oktober.

Ny konverteringskurs

I KORT-KORT TELEFONNYTT

Telefonterror
mot polisen

Kopparstölder
slår ut telenät

Räddad
telefonkiosk

Femsiffrig
dispens

Telefonen
lugnar oroliga

I sommar har borlängepolisen haft
det jobbigt. Inte så mycket på
grund av någon stigande brottslighet, utan därför att de varit
utsatta för en massiv telefonterror. En man i staden har ägnat sig
åt att telefonledes berätta för poliskåren vad han tycker om dem,
och det var inga smickrande omdömen.
En lördagkväll ringde mannen
37 gånger på en enda timme. Då
fick polisen nog. Med televerkets
hjälp har nu mannens telefon
stängts av, med motivationen att
mannen ägnat sig inte endast åt
missbruk av droger, utan också av
telefonen...

I Vietnam är koppartjuvar ett stort
problem för teleförvaltningen. De
har stulit hundratals kilometer koppartråd och därmed fullständigt
slagit ut telenätet i två av Vietnams norra provinser. Detta trots
att stöld av koppar straffas med
döden.
Ofta är tjuvarna lokala tjänstemän eller personal som ska övervaka telenätet. Kopparn säljs sedan till Kina.

Östra Vemmerlöv är en liten by i
Skåne där stridsviljan under det
gångna året visat sig vara god. Här
har stått en drabbning mellan Televerket och byborna, sedan byns
telefonkiosk monterats ned. Nu
har Televerket fått ge sig. En ny
kiosk är på plats, sedan byalaget bl
a fått gehör för sina synpunkter att
telefonkiosken spelaren viktig roll
när det gäller att larma polis och
brandkår vid alla tider på dygnet!

När Borås teleområde nästa höst
byter från fem- till sexsiffriga telefonnummer, är det förstås många
som velat slippa nyordningen och
behålla sitt gamla nummer. Televerket är dock mycket restriktivt
mot att låta gamla nummer vara
kvar - så det är bara en enda abonnent i Borås som fått behålla sitt
nuvarande nummer. Gissa vilken!
Jo, den stora postorderfirman Ellos, förstås!

I Frankrike kan nu varje fransman
som innehar en Minitel - de hemdatorer som spritts i jätteupplaga
som ersättning för bl a telefonkatalogen - få sin oro för olika miljöfaror stillad.
På Mini-telen kan man bl a få
besked om aktuella värden för
radioaktiv strålning kring de franska kärnkraftverken. Den som har
den speciella koden för dessa
tjänster kan också få veta om luften går att andas, vattnet att dricka
och grönsakerna att äta - med
hänsyn till förekommande radioaktivitet. Det går dessutom att
göra jämförelser mellan gränsvärden och aktuella mätvärden.

FAST I LUREN Nyligen fördes en man till sjukhus i Oxford, England, med en något ovanlig
åkomma. Han hade fastnat med örat i en telefonlur.
Orsaken till denna tragikomiska händelse var att någon illasinnad person smetat superlim på luren, som
hörde till en telefonautomat.
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Vem äger
Ericsson
Det finns mer än 40 milj
aktier i Ericsson-koncernen, fördelade på ca
75.000 aktieägare. Trots
det stora antalet aktieägare, är det ett relativt
begränsat antal stora placerare dom dominerar
ägandet och inflytandet
över företaget.
Av Ericssons 75.000 aktieägare är
drygt 70.000 sådana som äger färre
än 500 aktier vardera. Tillsammans äger de 11,6 proc av det
totala antalet, men eftersom deras
innehav i huvudsak utgörs av röstsvaga B-aktier är deras inflytande
i företaget i praktiken ännu mer
begränsat. En B-aktie ger en tusendels röst medan en A-aktie ger
en röst.

egränsat utlandsägande
Förutom mellan A- och B-aktier,
skiljer man också mellan fria och
bundna aktier. Det finns ca 2,4
milj bundna och 1,2 milj fria Aktier. Eftersom utländska intres« » senter endast får köpa de fria, är
den utländska ägarandelen i Ericsson i praktiken begränsad. Enligt
bolagsordningen, som reglerar
ägareförhållandena, får den utländska röstandelen inte överstiga 35
proc. Vid årsskiftet var den högsta
möjliga röstandelen för utländska
aktier 34,2 proc, men i praktiken
var det faktiska röstetalet för utlandsägda aktier inte mer än 0,3
proc.
Bland de utländska ägarna märks
flera institutionella placerare.
Störst är amerikanska Capital
Guardian Thrust, som troget innehaft en stor Ericsson-post ända
sedan 1983.

nstitutionella placerare
Också i Sverige är det s k institutionella placerare som dominerar
ägarbilden. Den överlägset största
enskilda aktieägare i Ericsson är
* 'AB Industrivärden, knutet till
Handelsbanken. Industrivärdens
840.000 aktier vid årsskiftet motsvarade 22,3 proc av rösterna. Knut
och Alice Wallenbergs Stiftelse
ägde 530.000 aktier, vilket gjorde
dem näst störst med 14,1 proc
röstandel.

Två Investmentbolag med anknytning till Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och SE-bankssfären är tredje respektive fjärde
största aktieägare: Förvaltnings
AB Providentia (444.000 aktier
och 11,8 proc av rösterna) och AB
Investor (394.000 aktier - 10,5
proc).

Många erfarenheter
fanns att delas mellan de
25 chefsutbildarna från
olika delar av världen,
som i början av juni höll
ett seminarium i Bålsta.
Syftet med seminariet var
bland annat att nå en
överenskommelse om
Management Planning
programmet och att
komma överens om en
process för fortsatt samverkan.

Dött lopp
Inräknat också SE-bankens pensionsstiftelse (1 15.000 aktier-3,1
proc) och Marianne och Marcus
Wallenbergs Stiftelse (90.000
aktier - 2,4 proc), uppgår den s k
"SEB-sfärens" totala röstandel till
41,9 proc. Det är nästan dött lopp
mellan SE-banken och "Handelsbanks-sfären", som vid årsskiftet
innehade 42,3 proc av rösterna.
Förutom Industrivärdens innehav,
ingår här bl a SHB-s pensionsstiftelse (188.000 aktier- 5,0 proc),
Pensionskassan SHB Försäkringsförening (också 188.000 aktier 5,0 proc) och Handelsbankens
Skattefond (134.807 aktier - 2,6
proc).
Största antalet aktier äger Livförsäkrings AB Skandia, som har
totalt närmare 1,5 milj aktier i
Ericsson. Eftersom det till stor del
är fråga om röstsvagare aktier, är
deras röstandel "endast" 1,4 proc.

Interna ägare
Bland Ericssons anställda fanns
det redan innan erbjudandet om
att köpa konvertibler flera som
ägde aktier. Sedan 1983 har anställda nämligen erbjudits möjligheten till förmånliga lån för aktieköp. Denna möjlighet har utnyttjats av ca 5.900 anställda, som
tillsammans köpt ca 425.000 aktier.
Ericssons Aktiesparfond och
Ericssons Allemansfond är två
andra möjligheter för anställda att
investera i det egna företaget.
Aktiesparfonden hade vid årsskiftet 2.533 andelsägare och Allemansfonden 2.719. Tillsammans
innehade fonderna vid årsskiftet
99.890 aktier. Allemansfonden har
därutöver investerat i konvertibler,
motsvarande ytterligare 91.250
aktier.
Erbjudandet hösten 1987 till de
anställda att köpa konvertibler har
hörsammats av drygt 15.000 anställda.

Chefsutbildning ska
förbättras

Seminariet hade förberetts väl med
början för ett halvår sedan, då
deltagarna delades upp i två olika
internationellt sammansatta projektgrupper. Den första gruppen,
Self assessment seminars, inriktade sig, under ledning av personaldirektören på ERE, Ola Ramstedt,
på att utveckla ett program för
yngre medarbetare, medan den
andra gruppen, Leadership 1, som
leddes av Nils-Gösta Palmborg,
chefsutvecklare inom affärsområdet Kabel och Nät, sysslade med
att ta fram en grundläggande chefsutbildning.
På seminariet fanns förutom de
olika gruppmedlemmarna även
personalchefer såväl som utbildningschefer.
Tillställningen i Bålsta inleddes
med ett anförande av Lars Berg,
affärsområdeschef på Kabel och
Nät. Även projektledaren NilsGösta Palmborg talade. Därefter
följde en flaggceremoni, där varje
lands flagga hissades. Tio olika
nationaliteter fanns representerade, från Australien i söder till
Sverige i norr.

Efter lunch började en genom- betraktas som riktlinjer som myck
gång av programmet på semina- et väl kan justeras eller komplet
riet samt en kort presentation, där teras. Leadership 1 behandlad'
de närvarande fick intervjua var- man nästa dag på ungefär samm.
andra och sedan dela med sig till sätt. Man diskuterade pedagogi
de övriga av vad man fått reda på. ska principer samt utbytte erfaren
Pelle Åkerberg, chef för chef- heter.
sutveckling och chefsförsörjning
- Seminariet har varit mycke
inom koncernen, talade om Mana- lyckat, framhåller projektledan
gement Planning, dvs systemet för Nils-Gösta Palmborg. Nu ska v
att hitta kandidater till chefer och bara se till att få ut materialet i hel,
utveckla dem. Management Plan- organisationen, vilket är det fram
ning är ett system som ska genom- sta syftet med det här projektet.
syra hela Ericsson.
Det är härifrån projektet med Fortsättning följer
såväl Self assessment seminars Närmast ska man dra igång ei
som Leadership 1 har sitt ursprung. fortsättning på Leadership 1, dä
det digra materialet ytterligare kai
Positivt resultat
kompletteras.
Dag nummer två var det så dags att
- Förutom det nya Leadership 2
börja presentationen av det resul- ska de gamla grupperna fortsätt;
tat man kommit fram till under att träffas. Vi har nu bildat et
projektarbetet. Först bildade man värdefullt nätverk över hela vari
så kallade workshops där syftet den och kommit närmare varanr
med programmet diskuterades. så att v i kan d i skutera problem ocl
Den här dagen ägnades helhjärtat skapa en bättre kommunikation
åt Self assessment seminars. Det avslutar Nils-Gösta Palmborg.
Text: Åsa Ruhi
poängterades att vad man kommit
fram till ingalunda behöver följas
till punkt och pricka, utan det är att

ANNONS

Claes Adelskölds fond
Under december månad 1990 kommer Kungl Vetenskapsakademien
besluta om utdelning av stipendier
från Claes Adelskölds fond av ett
eller flera stipendier för praktiska
ingenjörsstudier utomlands.
Sökande skall
1. vara infödd svensk medborgare,
högst 30 år gammal.
2. äga erforderliga kunskaper i något

av engelska, tyska eller franska språken.
3. ha teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet i sin gren av ingenjörsyrket.
Disponibelt belopp: ca 135.000 kronor
ANSÖKAN, ställd till vederbörande
fond, skall göras på särskild blankett.
INTYG om medborgarskap och ålder
skall bifogas.

Dessa samt de övriga handlingar
sökande önskar åberopa skall inges i 2
ex till Kungl Vetenskapsakademien
SENAST DEN 30 SEPTEMBER 1990.
Ytterligare upplysningar och ansökningsblankett kan erhållas från stipendiesekreteraren Birgitta Lundeberg, Kungl Vetenskapsakademien,
Box 50005,104 05 Stockholm. Tel 08 15 04 30.
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Revolution inom
kumentationsområdet

CD-skivor ger oss musik
med ett superbt ljud.
Men CD-skivor kan
användas till mycket mer,
inte minst inom högteknologiska företag. En
enda liten CD-skiva kan
ersätta upp till 1 000
pärmar med dokumentation. Ett svindlande
perspektiv, eller hur?
Men det är precis vad
Ericsson Telecom idag
arbetar med gentemot
kunderna på USA-marknaden. Och vi ligger bra
till i förhållande till konkurrenterna.

En enda CDskiya_rymmer
lika mycket
information
som 1 000
pärmar
Den som någon gång arbetat med
dokumentation vet hur oändligt
många pärmar med papper och
manualer det är fråga om. Så fort
en order är klar ska specifikationer och instruktioner sammanställas och skickas till kunden.
Men framgången på US A-marknaden är förmodl igen första steget
mot papperslös dokumentation.
I Sätra arbetar idag fyra personer med det allra senaste inom
området. Sektionen startade i januari och kallas TS/DD.
Tanken är att de ska hålla uppsyn över informationssystemmarknaden, utvärdera det nya som
kommer fram och rekommendera
de bästa systemen. De system som
kan minska tiden som behövs för
att söka, läsa och förstå den information som hör ihop med Ericssons produkter.

- En enda CD-skiva kan innehålla upp till 1 OOO pärmar dokumentation, berättar Hans Baath på sektionen TS/DD på Ericsson Telecom, Det
bästa med CD-dokumentation är att snabbheten och precisionen på sökningen förbättras enormt.

kallas på dataspråk, aktualiserades av amerikanska kunder.
Datalandet USA,därutvecklingen hunnit längre inom området,
krävde av leverantörerna att få
dokumentationen på elektronisk
väg.

tionen om drift och underhåll som
läggs över på CD-skivor, ett 20-tal
pärmar, men längre fram i tiden är
det inte helt omöjligt att även annan
dokumentation, även internt,
kommer att ske elektroniskt.

Det hänger på leverantörens
rutiner att kunden inte bara får,
utan också använder sig av den
senaste dokumentationen som
skickats ut. Med hjälp av CD-ROM
kan uppgraderingar av dokumentationen och nya releaser av dokument göras enklare.
Den dokumentation som kunden får täcker in precis allt som rör
systemet. Men de som ska sköta
drift och underhåll i praktiken har
inte användning för all den informationen.

att läggas på CD-ROM, men det
kan dröja ett tag innan de finns
tillgängliga.

CD-ROM-center

Sektionen TS/DG i Karlstad har ^
idag produktionsansvaret tor atl ^ P *
Underlättar för kunden
dokumentationen trycks och distribueras. Därför är det naturligt
Startar i höst
Den prototyp som tagits fram i
att de också får ta över tillverkUnder hösten sätter arbetet igång USA och som varit ute för studier
ningen av CD-ROM, en teknik
och
utvärdering
har
tagits
emot
med preparering och framtagning
som de hälsar med öppna armar, ^ w
av underlagförtillverkningavCD- med öppna armar.
- Vi ser verkligen fram emot att ^ ^
För kunden innebären CD-skiROM-baserad dokumentation.
få
ta ansvar för den här alternativa
va
en
enorm
tidsbesparing
när
det
Tillverkningen kommer att ske
dokumentationsformen, säger
dels i Karlstad på sektionen TS/ gäller att söka information.
Jorma Nikitfn som kommer att
Med CD-ROM och de sökpro- Tar bort det överflödiga
DG, samt på motsvarande funkInformatiklab
gram som används tar det bara 1 / För att tillmötesgå kundkrav pro- ansvara för CD-ROM-centret i
tion hos EXU i Dallas.
Karlstad.
100 så lång tid att hitta de fakta duceras därför sedan ett år tillbaka
För mindre serier och prototySektionen kommer bland annat att
- Ny teknik är alltid utvecklande
något
som
kallas
Job-Procedures
inrätta ett informatiklab, eller ping kommer utrustning att finnas som behövs, jämfört med att slå i
och spännande.
av
TS/D.
Genom
att
ta
bort
allt
traditionella
pärmar.
som
ger
möjlighet
att
preparera
medialaboratorium, där idéer och
- Om intresset blir stort och
När CD-skivorna prepareras som är överflödigt och samla inmodeller för informationshante- och skriva in information direkt
kraven
på information på papper
formation
från
flera
olika
dokuskapas flera olika index som sepå en CD-ROM i halvfabrikat.
ring ska presenteras. De ska även
minskar
så kommer arbetet också
ment
underlättar
man
för
operatödan
kan
användas
vid
sökning.
I
Vid
större
serier
är
alternativet
tillhandahålla information om
att
bli
lättare
för personalen.
att anlita en producent för vanliga och med att man kan söka på exak- rerna, som slipper söka i olika
varför förändringar måste ske.
Att
kunna
stoppa
informationen
pärmar.
ta
kombinationer
av
ord
ökar
preCD-skivor.
Fyra personer kan låta lite, men
från tusen pärmar i fickan och inte
Dessa
Job-Procedures
kommer
cisionen.
Till
en
början
är
det
dokumentadet är meningen att
sviktai knäna ärinte
sektionen ska svälla
illa.
något. Möjligheter
Elektronisk dokufinns också att ta in
mentation ligger i
personer utifrån; fortiden och att Ericsskare, experter, eller
son
ligger så långt
varför inte examens- Möjligheterna med CD-ROM är illustrativa färgbilder. Det är bara att koppla elektroniska böcker, producerats för Disc- framme innebär en
man, bland annat "Vem är Vem?" i Japan
arbetare som har spe- enorma. Längst har den medicinska CD-spelaren till sin PC och söka det ord
stor konkurrensförJust sökmöjligheterna är stora när det del. Även Ericsson
cialkunskaper och sidan kommit, där bland annat läke- man är intresserad av.
Det absolut senaste är Sonys nya produkt gäller CD. Det går både att söka på ord, Radio Systems, och
intresse för området
medelsföretaget Pharmacia kommer Data
Discman. En liten bärbar CD för text.
av ord, eller områden.
och som kan tillföra
Ericsson Business
att använda CD-skivor i sin mark- När en skiva sätts in har innehavaren till- kombinationer
I New York finns telefonkatalogen upp- Communications
friskt blod.
nadsföring
och
i
utbildningen
inför
gång till upp till 100 000 sidor lagrad infor- lagd i en databas efter samma princip. Det harvisatstort intresDet första som är
mation.
innebär att det går att hitta telefonnummer se för arbetet inom
aktuellt för sektionen nya produkter och produktionssätt.
Data Discman drivs med batteri, har ett till personer, även om de har ett mycket TS/DD.
är dokumentation på De använder rörliga bilder som beskriver
tangentbord och en liten bildskärm.
vanligt namn som till exempel Smith. Det
CD. Att få drifts- hur olika processer går till.
Text: Helena
Produkten kan också kopplas till en van- går då att utgå från en granne som bor i
Andra företag som också ligger långt
och underhållsdokuLiden
lig
TV
om
man
vill
ha
större
text.
samma
hus
för
att
hitta
den
abonnent
man
mentation på CD- framme, är Volvo, Agfa och SAS.
Foto:
Kurt
Hittills har 18 CD-skivor, också kallade
letar efter.
Lexikon finns redan på CD-skiva, med
ROM, som de speJohansson
ciella CD-skivorna

Rörliga bilder eller telefonkatalog på CD
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Australiens premiärminister, Bob Hawke, aktiverar
EPA-s nya "robotbestyckade" produktionsanlägging i Victoria.

Lars Estberger, platschef på EPA, berättar om EPA-s ökade produktionskapacitet, medan premiärminister Hawke ser pä.

.Celeber invigning i Australien
Ericssons dotterbolag i
Australien, EPA, har
nyligen hjälpt Australien
att ta ett steg framåt på
dess väg att bli ett "elever
country". Detta skedde
när premiärminister R J
L Hawke invigde en ny
"robotbestyckad" produktionsanläggning i Victoria.
Vid invigningen av anläggningen
fick Hawke aktivera de datorer
m kontrollerar robotarna i den
^ y a automatiska elektroniska produktionsanläggningen förtelefonväxlar vid Ericssons högkvarter i
Broadmeadows.
Robotutrustningen, som har ett

värde av åtta miljoner dollar, aren
del av ett investeringsprogram på
66 miljoner dollar som nu genomförs hos Ericsson Australien. Ericsson Australien tillverkar telekommunikationsutrustning till ett värde av 500 miljoner dollar per år,
såväl till Australien som till världsmarknaden. Företagets AXE-växlar har gett Ericsson en helt dominerande ställning som leverantör
av publika och mobila telefonsystem i Australien.

Stärkt position
Lars Estberger, platschef på EPA,
berättade att den nya anläggningen håller Ericsson väl framme i
kapacitet och konkurrenskraft i
kampen om framtida nationella
såväl som internationella order.
- Detta stärker Ericssons posi-

tion, bl a i kampen om den stora
digitala teleordern från Indonesien. Förhandlingar om den beräknas komma igång under sensommaren-hösten, sa han.
- Anläggningen saknar föregångare i Australien och den representerar den mest sofistikerade
produktionsteknologin i världen
idag.

Flexibel
Robotlinjen består av fyra oberoende, dator-kopplade robotar.
De klarar att sätta ihop och testa
tryckta kretskort för AXE telekommunikationsutrustning.
Anläggningen är flexibel och
har kapacitet att producera ett stort
antal olika kretskort. Den utför
tester som specificerats av designers och ingenjörer. Ständigt ökar

dess egen "kunskapsbas".
Flexibiliteten i tillverkningen är
viktig för EPA. Den gör det möjligt att bättre utnyttja den avancerade anläggningen, vilket är oerhört viktigt just i Australien. Ett
stort problem inom australiensisk
industri är nämligen att den lokala
marknaden är så liten - man har
svårt att komma upp i tillräckligt
stora serier inom produktionen.
Att öppna världsmarknaden genom export är en annan lösning på
samma problem.

Uppsving
EPA-s satsning har blivit mycket
uppmärksammad i Australien,
eftersom den är ett starkt bidrag
till den industriella utvecklingen.
Sådana här investeringar ökar industrins förtroende och trovärdig-

Järnvägar
bygger telenät

Snabb information med NYTT
I precis ett år har det
funnits, informationssystemet NYTT, som ger
snabb och aktuell information om vad som är på
gång inom Ericsson.
Informationen kan man
få direkt på sin dataskärm, och den ges såväl
på svenska som på engelska. Man kan nå programmet var man än
befinner sig i världen
förutsatt att man har
tillgång till en terminal.
- NYTT är ett försök att skaffa
fram ett kostnadseffektivt informationssystem, berättar grundaren och redaktören, Ken Ryan på
Koncernstab Information. Under
de första månaderna i år gjorde vi
en kostnadsberäkning, och kom
fram till att varje gång man går in
i systemet kostar det bara 4,8 öre.

Den kostnaden bärs centralt, och
inte av användaren.

Färska nyheter
- Systemet har verkligen anammats. Någon dag har vi haft ungefär 12 000 användare och NYTT
har hittills lästs vid drygt 1.5 miljoner tillfällen. Det finns inget
annat system inom företaget som
vuxit lika explosionsartat, fortsätter han.
I NYTT kan användaren få reda
på det mesta, allt från de senaste
aktiekurserna till Jobb Nytt, som
ger en uppställning över tillgängliga jobb. Aktiekurserna förnyas
ungefär två gånger om dagen och
det gör även pressklippen. Pressreleaserna gör det möjligt för Ericssonanställda att hålla sig å jour
med vad som händer i koncernen,
och här kan de läsa nyheterna innan
de publiceras i lokaltidningarna.
NYTT ger också tillgång till bl a
information om tekniska nyheter,
som nya patent, och vad externa

tidningar skrivit om Ericsson. Här
finns också utbildningskataloger
och en anslagstavla med blandad
information.
Många av upplysningarna i
NYTT, som t ex utbildningskatalogerna, gäller främst Stockholmsområdet, men det går även att få
information om vad som pågår i
utlandet.

Motverkar rykten
Ken Ryan, som är ansvarig för
informationshanteringen inom
Koncernstab "Corporate Relations", fick idén till NYTT för
drygt ett år sedan. Då fanns redan
programvaran, och efter några
enklare ändringar passade systemet bra in.
- Systemet är en påbyggnad av
vår elektroniska informationshantering. Har någon en gång skrivit
in något på PC eller Memo kan
detta bara föras över till NYTT.
En mycket kostnadseffektiv lösning, konstaterar Ken.

het i internationella affärer.
Ericsson är en av Australiens
mest betydande exportörer av
elektronisk utrustning och företaget har stora förhoppningar om att
passera exportmålet på 672 miljoner dollar. Flera affärer är knutna
till den federala regeringens bistånds- och utvecklingsprogram.
EPA är också en stor leverantör
till den övriga Ericsson-koncernen. 1 somras tillkännagav företaget exportöverenskommelse på
200 miljoner dollar för leverans
av mobil telefonutrustning till
Ericssongruppen världen över.
Anläggningen i Broadmeadows
högkvarter en av endast tre Ericssonanläggningar i världen som
levererar den mobila utrustningen
till Ericssons internationella marknader.

- En ytterligare fördel med
NYTT-systemet är att det som
informationsförmedlare motverkar rykten, som annars lätt kan
spridas.

Terminaler planeras
För att kunna använda systemet
krävs tillgång till en terminal. Men
förattäven de som saknar tillgång
ska kunna tillgodogöra sig NYTT,
skulle Ken gärna installera "publika" terminaler på strategiska platser, som t ex utanför matsalarna
och på fabriksgolvet.
- Själva systemet är ett enkelt,
praktiskt och bekvämt sätt, för alla
som är intresserade, att snabbt få
veta vad som försiggår inom företaget.
- Och finessen är att även den
som befinner sig långt utanför
Sverige, där vi har mer än halva
personalstyrkan, på bara någon
minut kan få reda på läget i koncernen, avslutar Ken Ry_an.
Asa R u h r

En ny konkurrent är under uppsegling på den västeuropeiska
telemarknaden. Det är de järnvägsbolagen som planerar att
starta kommersiella telenät,
lagda utefter järnvägsspåren.
Man talar om att konkurrera
direkt med de olika ländernas
televerk.
Genom att samarbeta med
varandra, kan järnvägsbolagen
spara in de dyra kostnader som
normalt uppstår vid gränserna
mellan olika länder.
Järnvägsnätet i Västeuropa
skulle kunna bli ett jättestort
lokalnät. Dessutom ligger det
redan idag telekablar utefter
järnvägar, vilket gör det billigare att lägga ut ny fiberoptikkabel.
Svenska Banverket är också
med i diskussionerna. Där
avvaktar man nu Teleutredningen, som kommer att ta
ställning till om banverket skall
få koppla upp sitt telenät med
de övriga järnvägsbolagen.

u

Trumfkort gjorde susen när
det såg som mest dystert ut
- Fyra kilometer 28-meterskabeI till en och
samma kund är en stor affär för oss som jobbar på privatmarknaden.
Att Luftfartsverket (LFV) är beställare och
vår kabel ingår i telenätet på Arlandas snart
ännu större storflygplats gör ju inte precis
saken sämre.
Så säger Tomas Flodin, som arbetar på
marknadsavdelningen på Ericsson Cables telekabeldivision i Hudiksvall. Närmare bestämt
som säljare på sektionen Privatmarknad.
Givetvis är en affär av den här
storleksordningen inte en mans
verk men så mycket står ändå klart,
att utan Tomas Flodins snabbutryckning till kungliga huvudstaden och en mycket framgångsrik
produktgenomgång med LFV:s
representanter, hade ordern inte
gått till Hudiksvall...
Det var i början på detta år som
man på Telekabeldivisionen i
Hudiksvall via sin kanal på privatmarknaden - Selga - fick en förfrågan om möjligheterna att ställa
upp och leverera en 24-fibers
multimodkabel till LFV och Arlandaflygplats. Och visst ville man
ställa upp för att om möjligt ta hem
en affär av den digniteten! Men
konkurrensen var stenhård och ett
tag såg det i sanningens namn ut
som om loppet var kört för Ericsson Cables. Det var i det läget som
Tomas gjorde sin nyss nämnda
Stockholmsresa.

Med trumf på hand
- Från början hade LFV tänkt sig
att använda den nya kabeln endast

för överföring av text och data,
berättar Tomas. Men så kom någon på den ljusa idén, att det naturligtvis skulle vara ett plus om
man i en framtid kunde köra även
TV-övervakningen av flygplatsen
och videoöverföringen av exempelvis intem-TV genom samma
kabel.
- Detta i och för sig mycket
framsynta önskemål - som dock ej
gick att realisera med någon av de
ursprungligen offererade kablarna
- hade jag fått nys om, innan jag
åkte ner till Stockholm och min
genomgång med kunden.
- Mot slutet av densamma spelade jag så ut mitt trumfkort och
lovade att vi snabbt skulle kunna
leverera en egenkonstruerad kabel, innehållande en blandning av
multimodfiberoch singelmodfiber,
som skulle klara alla tre funktionerna.
Det var denna möjlighet som,
om man säger så, gjorde susen.
När Tomas åkte tillbaka hem till
Hudiksvall, hade han den meriterande ordern med sig i bagaget.

Då kabeln hade levererats till Arlanda fanns såväl säljare och leverantör som beställare på plats för att
övervaka starten av kabeldragningen. Från vänster syns Tomas Flodin, säljare vid Ericsson Cables telekabeldivision i Hudiksvall, Anders Hamrén, marknad Selga, Urban Nilsson, Peder Andersson och
Gösta Sköld, samtliga Luftfartsverket.

Drömstart för Selga
Men en aldrig så fin insats av en
säljare räcker naturligtvis inte för
att föra en affär till avslut, om inte
den produkt han har att erbjuda
håller hög klass. Och det gjorde
den verkligen i detta fall - gör
förstås fortfarande. Det handlar om

Telekabeldivisionens bidrag till Arlandas kommunikationer hissas ner på plats i
kutverten och dragningen av kabel kan börja.
4.

en s k spårkabel som konstruerats
på vår telekabeldivision i Hudiksvall. I vart och ett av de sex spåren
kan läggas ett rör innehållande upp
till sex fibrer. Kabeln är lika tunn
oavsett om den innehåller 4 eller
36 fibrer.
- D e n fiffiga konstruktionen

medger att kabeln lika gärna kan
användas utomhus som inomhus
och att man kan blanda multimodfiberoch singelmodfiber. Man kan
med andra ord i en och samma
kabel få samma funktioner som
normalt skulle kräva flera kablar.
Det är klart att det är ett mycket

Selgas ansvarige säljare Gösta Grönlund tittar på metermärkningen för att se hur
många meter kabel som är utdragen. Skånska svarar för själva kabeldragningen och
till höger i bild syns Leif Janson, ansvarig arbetsledare.

*

Arlandas tele-, el- och W S - n ä t är dragna i flera kilometer langa försörjningstunnlar
under flyplatsen. Samtliga terminalhallar har kontakt med varandra och med övervakningscentralen. Här dras fiberkabel till Inrikes 2 , det senaste komplementet till det
redan befintliga telenät som i huvudsak består av konventionell telekabel.

starkt argument gentemot kunden,
säger Anders Hamrén på Selgas
marknadsavdelning.
Idag kan Selga, om kunden så
skulle önska, projektera fibernät
så att säga från burk till burk. Men
vid den här tidpunkten hade man
nyligen tagit med fiberkabel och

fiberoptiska produkter i sitt produktprogram. Bättre start än en,
med tanke på användningsområdet, mycket prestigefylld affär med
LFV hade man naturligtvis inte
kunna önska sig.
- Det är riktigt att vi blev mycket intresserade av vad Tomas kal-

Efter dragningen av kabeln vidtog installationsarbetet, som tog fyra man från Lanway
tre veckor att utföra. Totalt gjordes 2 0 8 kontakteringar på sex olika ställen. På
bilden är det Johan Westling som slipar fiberoptiska SM A-kontakter i snart invigningsklara Inrikes 2 . För all elektronik och övrig ändutrustning svarade Fiberdata.

lar sitt trumfkort, säger till sist
LFV:s Urban Nilsson, som är
ansvarig för telebiten av det s k
Inrikes 2-projektet. När vi dessutom fick klart för oss att hans förslag också utgjorde ett billigare
alternativ än att dra en extra kabel
för TV-övervakning och videoö-

verföring, var det ju inte mycket
att fundera på.
- Hur tycker Du att Ericsson
Cables har skött sig som leverantör?
- Bara bra så här långt. Leveransen skedde punktligt enligt
uppgjord tidplan. Om kabeln ifrå-

ga också håller vad man lovat vet
vi ju inte än, men jag har absolut
ingen anledning att tro något annat.
Äi Kåhe Liden
Foto: Karl-Evert Eklund

Flygplats-virrvarret snart ett minne blott

Ett kaotiskt virrvarr, som det krävs stor
koncentration för att ta sig igenom. Och om
man nu lyckas, är det ändå inte sagt att man
kom dit man tänkt sig...
Den som med bil försökt ta sig till eller
från Arlanda flygplats norr om Stockholm
under det senaste året, eller kanske ett par,
vet vad som åsyftas.
Men hys hopp - den 6 oktober invigs
storflygplatsens tredje inrikeshall och då
ska alla nya vägdragningar och anslutningar vara klara. Teoretiskt i alla fall. Att så
skulle kunna bli fallet även i praktiken

föreföll så sent som i början av denna
månad närmast utopiskt.
Helt färdigbyggt på Arlanda kommer
det naturligtvis inte att vara i och med invigningen av Inrikes 2 (som antagligen
kallas så därför att det är den tredje av flygplatsens inrikeshallar - den ursprungliga
går under benämningen Inrikes 1 medan
den andra heter Inrikes 3).
Redan i höst börjar man bygga Sky City,
ett affärs-, hotell- och konferenscentrum
mellan Inrikes 1 och Utrikeshallen (som i
förebyggande syfte härmed döps till Utri-

13

kes 1) och sedan är det dags för en tredje
start- och landningsbana och kanske också
nya, omfattande utbyggnader.
För riktigt klar blir väl en internationell
storflygplats egentligen aldrig.
Men till Arlanda flygplats och tillbaka
därifrån ska från och med i höst även en
normalbilist helt i avsaknad av kartläsningserfarenhet från rallybranschen kunna
ta sig.
Lovar Luftfartsverket, som vi så gärna
vill tro på dess ord. •
FOTOTHORD ANDERSSON

Luftfartsverkets nya byggnad.

t-
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MOT MJUKARE TIDER
Datorer kan aldrig ersätta den
mänskliga hjärnan. Den kunskap och den erfarenhet som
varje människa äger kan aldrig
samlas i en dator.
Detta faktum har affärsvärlden börjat uppmärksamma. En
engelsk undersökning av 27
multinationella företags syn på
telekommunikation, visar att
den sk mjuka informationen blir
allt viktigare i externa såväl som
interna kontakter.

Intresset för
mjuk"
information
arbetar till
EBC.s fördel
yy

Undersökningen kal lar ostrukturerad information mjuk information. Det är sådan information som besitts av människor och
som bara kan överföras genom mänsklig
kommunikation. Hård information är strukturerad information som kan lagras i databaser.
- Med affärslivets ökade krav på hastighet och kvalitet när det gäller till exempel
relationer med kunder, krävs det att telekommunikationens möjligheter utnyttjas till
det yttersta, säger Stig Fägerborn, ansvarig
för strategisk utveckling i affärsområdet
Business Communications. Informationen
måste vara snabb, lättillgänglig och korrekt.
Detta gälleräven den mjuka informationen.
- Länge har vi varit imponerade av hur
effektivt bankerna, försäkringsbolagen och
resebranschen hanterar hårda data, säger
Stig.

Höjer värde och effekt
Hanteringen av den hårda informationen
fungerar väl. För en riktigt god kontakt med
kunden behövs dock lite mer än så i dagens
läge. Den mjuka informationen höjer värdet
och effekten av den hårda informationen.
Detta gäller såväl tillverkningsindustrin
som servicebranschen.
- Produkterna blir
mer och mer lika varandra. Därför blir stödet och kunskapen som
säljaren kan ge kunden
om produkten allt viktigare. Ännu tydligare
är detta när det gäller
service. Där är det helt
och hållet förmågan att
överföra kunskap hos
personen som lämnar
tjänsten, som avgör om
kunden blir nöjd. Stig
ger ett exempel:
- En resebyrå säljer
en biljett till Paris.
Kunden frågar om säljaren känner till vilka
caféer han bör besöka
för att känna paris- Stig Fägerborn
atmosfären och vilka
restauranger som är mest populära just nu.
Kunden vill inte gå i turistfällorna. Tänk om
säljaren då kunde trycka på en snabbvalsknapp och direkt komma i kontakt med en
kollega i Paris som kan ge dessa upplysningar.
Den mjuka informationen är flyktig och
föränderlig till sin natur. Detta är en av orsakerna till att den är så svår att lagra. Visst
skulle resebyrån kunna lägga upp all världens populära restauranger och klubbar i en
databas, men informationen skulle vara inaktuell nå en vecka.

VIDEOKONFERENS MÖJLIGHET FÖR ALLA
Sedan början på året finns utrustning i Bollmora och
Karlskrona för videokonferens mellan de två orterna.
Konferenserna kopplas upp via M D 1 1 0 och överförs på
telekabel med 2 x 6 4 Kbit's. Tills vidare finns utrustningarna på prov.

För att den mjuka informationen ska kunna.utnyttjas måste de anställda känna företaget och varandra.
- De anställda måste veta vilken information som finns, var den finns och hur de gör
för att snabbt få tag på den, säger Stig. Undersökningen visar en mycket tydlig trend
bland de multinationella företagen, de ser
vikten av att ordna tillgång till den mjuka
informationen.
För EBC är detta
mycket positivt.
- Det trenden visar
är ett starkt stöd för
den strategi baserad på
nätverkstänkande som
vi valt. Företagen kommer att efterfråga kommunikationsnät som
klarar både hård och
mjuk information,
säger Stig. Vi måste
planera, bygga upp och
ge möjlighet till att driva och operera kommunikationsnät så att
mjuk och hård information behandlas på
ett likvärdigt sätt.
- V i kan hjälpa kunden att förbättra åtkomsten av den mjuka
informationen genom
telefoner som kopplar
snabbare, mobila telefoner som gör att man
alltid kan nå den man behöver tala med,
med telefoner med knappar för direktuppringning osv.

Byggde datanät
Han beskriver hur man under 70- och 80talet ägnade sig åt att bygga upp datanät och
förkorta datorernas svarstider. Användaren
skulle ha rätt information inom en sekund.
Begreppet subsecond respons-time myntades. Telefonen däremot sågs som något
självklart, den fungerade som den var och

De som haft videokonferenser tycker att det fungerat bra.
Mycket restid sparas också på detta sätt.
Möjligheten att använda utrustningen för videokonferenser
står öppen för alla anställda. Tid bokas hos Pirkko Mannelqvist i Bollmora eller Vivi-Ann Nordwander i Karlskrona.

ingen större möda lades ner på att göra talförmedling mer effektiv.
Stig illustrerar följderna av detta.
Om du vill lösa in en check på en bank är
hanteringen mycket snabb och effektiv om
checken du vill lösa in kommer från samma
bank. Hela hanteringen gäller hård information. Banktjänstemannen slår in några
sifferserierpåen terminal, kontrollerareventuellt legitimation och du får dina pengar.

Tar lång tid
Kommer checken däremot från en annan
bank tar det lång tid. Banktjänstemannen
måste ringa upp banken som checken
kommer ifrån och kontrollera att du verkligen har konto där och att du har tillräckligt
mycket pengar. Han måste leta reda på
telefonnumret, kopplas om en eller ett par
gånger innan han träffar en person som
efter att han läst upp alla siffror kan utföra
kontrollen. Först efter alla dessa tidskrävande procedurer kan du få dina pengar. I
det här fallet är det inte fråga om subsecond,
inte ens subminute, säger Stig.
Visserligen kan man förklara detta med
att bankerna inte vill hjälpa varandra, men
samtidigt är det ju så att servicen på den
första banken sänks generellt. Alla de som
står i kö får vänta längre.
- Det finns två sätt att lösa det här problemet, säger Stig.
Datalösningen skulle vara att alla banker
lade upp en gemensam gigantisk databas
med alla bankkunder. Detta är orimligt med
tanke på bankernas konkurrenssituation.
- En bättre och enklare lösning bygger på
telefoni, säger Stig. Med digitala telefoner
med direktknappar till andra bankers kontroll skulle svarstiden väsentligt minskas.
- Vi måste börja tänka i nya banor och
planera helheten när det gäller telekommunikation.
Integrerad bildöverföring aren viktig del
i denna helhet. Det som länge varit tekniskt
möjligt är idag även ekonomiskt möjligt
genom att tekniken utvecklats. Inom EBC

hålls regelbundet videokonferenser mellan
Bollmora och Karlskrona. Två vanliga telekablar är allt som behövs för att sända.
Stig kommer med en uppsjö av situationer där möjligheten att sända bild via telenätet väsentligt skulle underlätta. Till exempel skulle en bilmekaniker kunna ringa upp
en kollega och bara visa en del som han
undrade över och slippa ge en lång muntlig
beskrivning av den. För att återknyta till
bankexemplet ovan skulle banktjänstemannen helt enkelt kunna visa checken för
kontrollören på den andra banken och på så
sätt ytterligare förkorta svarstiden.

Konkurrens mellan branscher
Hittills har telekommunikationsföretagen
haft svårt att ta till sig problemet med överföring av mjuk information. Dataföretagen
har däremot länge arbetat med att affärsanpassa system, arbetat nära kunden.
Stig påpekar att telekommunikationsföretagen i viss mån konkurrerar med dataföretagen.
- Ett dataföretag går in och analyserar ett
företags problem och kommer sedan med
en "hård" lösning på ett problem som egentligen är ett kommunikationsproblem. Dataföretaget identifierar om problemet för att
passa sina egna möjligheter.
Kunden accepterar detta eftersom företagen under lång tid fått lära sig att datorer är
lösningen på alla problem. Detta förhållande måste vi ändra på.

Kundens behov i centrum
- Vi måste bygga upp en kompetens inom
företaget så att vi kan tala med kunden om
hans problem med utgångspunkt från kundens affärsverksamhet. Vi måste starta med
kundens behov, inte med produkternas
möjligheter, analysera situationen och sedan se hur våra produkter kan hjälpa kunden
och anpassas till hans behov. Vi måste tänka
i nätverk, avslutar Stig Fägerborn.
Text: Maria Rudell
Foto: Anders An jon
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Björn
Svedberg till
final i luftgitarr
- Det är den 40:e koncernträffen i ordningen
som genomförs här i
Gävle i år, berättade
Britt Reigo när hon i
egenskap av ordförande
hälsade de 185 deltagarna välkomna.
Den första dagen - den 30 maj - var
fackföreningarnas dag precis som
brukligt är. De sammanträdde på
de två hotell där de flesta av representanterna bodde.
Högtrycket låg säkert överGävle
även den andra dagen - den 31
maj. Den inleddes med en två
timmar lång guidad busstur genom staden. Och på Farfars Restaurang strax intill Gävlefabriken intogs lunchen-exotisk frukt,
kallskuret kött med potatis- och
mimosasallad. Tallriken var en
fröjd för både ögon och gom.
Vid varje bord fanns två bordsvärdar-en från fabriksledningen
och en från fabriksproduktionen.
Båda var lika ansvariga för att den
guidade turen skulle bli minnesrik. Den 90 minuter långa fabriksvisningen blev annorlunda. På
varje avdelning visade "experterna" dvs montörer och ansvarig
arbetsledare vad som är viktigast
på just det avsnittet av produktionen. Dessutom fanns en informationstavla med en slogan inlagd i
en illustrerad transceiver dvs den
produkt som tillverkas i Gävlefabriken.

Koncernråd

Se vilken stil! Björn Svedberrg och SIF-s Sune Andersson i final i luftgitarr.

Britt Reigo, ordförande i Koncernträffen, och Lars Ramqvist svarar på många frågor från de fackliga
representanterna.

En halvtimmes koncernråd hanns
också med för en liten del av församlingen innan det var dags för
kaffe och "själva koncernträffen"
hos Farfar igen.
Lars Ramqvist inledde koncernträffen med att för affärsområde
efter affärsområde visa det fina
resultatet för första kvartalet 1990.
Åke Stavling konkretiserade det
hela med siffror.
Följande ämnen på Lars Ramqvists föredragningslista hette Ericsson i Europa, trender på 1990talet och därefter poängterade han
personalens oerhörda betydelse för
Ericsson som koncern. Frågestunden som följde handlade mycket
om vikten av samarbete mellan
Ericssons olika affärsområden
men det hettade till lite i debatten
när SIF frågade varför företaget
var så njuggt när det gällde årets
löneförhandlingar. På den frågan
svarade Lars Ramqvist att Ericsson ligger bra till inom Verkstadsföreningen och i och med att koncernen ligger så tungt i Stockholmstrakten är den lönemässigt
den mest utsatta i hela Sverige
idag.
Strax innan koncernträffen avslutades presenterade sig en av
kvällens två toastmasters - Eje
Berglund. Han hade med sig en
låda med kvällens menu - strömming som skulle rökas till kvällen,
en hel lax, en hel del glas och han
avfyrade en fyrverkeripjäs. Genom att klippa Lars Ramqvists
slips i fyra delar talade han om att
det inte var slipstvång.
Middagen serverades i Wahlströms fiskeläge cirka 10 km norr
om Gävle i ett partytält. Just som

Skratt,
bingo, åska
och fyrverkerier
på årets
koncernträff
i Gävle
bussarna anlände dundrade åskan
och ett skyfal 1 spädde ut välkomstdrinken ordentligt.
Anders Norin, platschef i Gävle, hälsade gästerna välkomna
genom att återigen berätta om
Gävlefabrikens historia. Genom
att i olika hastighet röra sig kring
borden och stöta på produktionshinder lyckades Anders hitta den
rätta skämtsamma tonen som bara
förstärktes under kvällen.
Under förrätten uppmanades alla
att titta under tallriken och där låg
en bingobricka. De som inte lyckades haffa åt sig en penna fick
ringa in med gaffeln siffrorna som
Jan Claesson (den andre toastmastern) ropade upp. Tävlingsinstinkten vaknade och koncentrationen
var på topp. Plötsligt skrek alla nästan 200 gäster - "bingo" samtidigt så att tältduken höll på att
släppa från förankringen.
Under förrätten kallades metalls
representant Thor Nordmyr, SIFs
Sune Andersson och CFs Thomas
Olsson upp på scen. De fick varsin
attrapp och tävlade i luftgitarrspelning till rivig rockmusik. Sune
Andersson gick till final. I nästa
heat tävlade Björn Svedberg och
SALFs Jan-Erik Källström. Mentometern slog i topp när Björns
applåder bröt ut. Finalen mellan
Björn och Sune blev knivskarp till
publikens stora förtjusning - men
den slutade oavgjort.
Detta var upptakten till de fackliga representantemas tack, genom
Sune Andersson, SIF, till Björn
Svedberg och hans tretton år som
VD för Ericsson-koncernen. Presenten - en modell av den sista
roslagsskutan i flaska och en dagstur på densamma i en nykontruerad variant - gick alltså också i
havets tecken.
Tal hölls av Björn Svedberg och
Lars Ramqvist. Anders Olofsson,
Metall i Östersund, tackade för
maten.

Iggesundsgänget
Till desserten uppenbarade sig
kvällens underhål lare - Iggesundsgänget. En trio som spelar och
sjunger helt fantastiskt och det
händer att deras historier är rumsrena - men det är inte ofta.
Iggesundsgänget lyckades
skrämma bort ovädret och när
fyrverkeriet avfyrades låg havet
som en spegel.
Bingovinsten-en sjömanstrunk
innehållande godis, kaffe, kryddor, surströmming och böckling.
allt från Gävle - delades ut från en
av fiskebodarna som avslutning
på årets koncernträff.
Barbro Albrektsson

MINI-LINK
erövrar världen

smarta förslag till konstruktionslösningar och komponentval.

Klokt beslut
- Att vi har kunnat genomföra
den här satsningen berodde på
ett mycket klokt beslut av Sivert
Bergman. Han beslöt att om
produktionen behövde konstruktionshjälp skulle det gå
före nykonstruktion ett tag
framöver. Vi fick plötsligt tillgång till väldigt lyhörda konstruktörer som aldrig sa "tyvärr vi
har inte tid just nu". Produktionsunderhållet fick alltid företräde.
- Det gick till och med så
långt att vi fick hjälp i produktionen av både konstruktörer
och säljare för när produktionsuppgången kom hann vi inte få
in tillräckligt med personal. För
konstruktörerna blev detta ett
lyft. De såg effekten av sina
konstruktioner och samspelet
mellan konstruktörer och operatörer växte. Operatörerna
upptäckte att många moment
de gjort rutinmässigt kunde ifrågasättas rent konstruktionsmässigt. En kontakt hade etablerats.

När MINI-LINK presenterades på marknaden i slutet på 1970-talet var den unik. De länkar som
redan fanns var stora och otympliga. MINI-LINK var liten och nätt och allt i etU en stolplänk. Det
var i princip bara att koppla in en sladd så var den klar att använda. MINI-LINK var resultatet av
en idekläckningskampanj under 70-talet då sysselsättningen på MI-divisionen inte var så bra.
Vägarna fram till dagens MINI-LINK har varit många och krokiga fyllda av bekymmer,
nedläggningshot och teknikproblem. Men det är kämpaglöd hos MINI LINK-foIket och nu blickar
de fram mot nästa generation av MINI-LINK.

Men motgångarna har inte bara
varit av ondo. På kunskapsbanken finns mycken värdefull information och de allra flesta i
MINI-LINK-gänget
jobbar
kvar. Ett mycket värdefullt kapital.
Gunnar Strömme är en av
dem och han minns sin entré i
produktionen i Borås med ett
leende. Det handlade då om att
bygga om ett parti länkar som
skickats tillbaka, omöjliga att
sälja. Men Gunnar stannade
inte så länge i Borås. Redan i
början på 80-talet inleddes det
som senare blivit så utmärkande för arbetssättet Borås/produktion - Mölndal/konstruktion. Gunnar tillsammans med
två arbetskamrater kom till
Mölndal för att samarbeta med
konstruktörerna här om den
nya 15 GHz-länken. Och när
den sen skulle börja produceras
i Borås fanns de på plats där för
att kunna möta de problem som

Gunnar. Nästa steg blir att ge sig
på konstruktionsbiten igen.

alltid uppstår när man ska börja
producera en ny produkt.
-Vi hade lärt oss tankegångarna på en konstruktionsavdelning och det gjorde det lättare
för oss att ta egna initiativ, berättar Gunnar.
Och Boråsfabriken producerade länkar; 175 stycken 1982,
444 stycken 1983, 713 stycken
1984.

Sparar tid

Testningar
All test i temperaturer på -40
till +60 grader infördes.
Från att ha fått köra varje
länk tre gånger i temperaturkammare innan den blev godkänd är resultatet i dag mer än
tillfredsställande.
Den berömda jakten på kostnader startade egentligen med
att Gunnar återigen kom till
Mölndal, nu som produktchef,
och hörde säljarna klaga över
att MINI-LINKen blivit för dyr

76 varianter finns idag av MINILINK. Har en som används inom
forsvaret.

och konkurrensen därmed för
hård. Något måste göras och
med förenade krafter lyckades
man pressa kostnaderna genom
en del nykonstruktioner, ändrade metoder och flöden och utbildning av den personal som
skulle ta fram produkten.
- Nu börjar vi om, menar

- Den här gången bestämmer
vi TK (tillverkningskostnaden)
först. Sen gör vi länken. Med
den erfarenhet vi har kommer vi
att göra nåt riktigt bra. Den ska
vara lätt att montera och den
ska inte behöva trimmas alls.
Där spar vi mycket tid. Inget
skruvande, skärande eller filande. Den ska bara sättas ihop och
alla funktioner ska mätas igenom. Då ska allt fungera. Sen är
den klar!
I produktportföljen
för

Ytmontage
- I den här vevan gick vi också
över från hålmonterade till ytmonterade kretskort vilket innebär billigare komponenter,
snabbare produktion och därmed en billigare produkt.
- Alla fick en kick när de upptäckte hur mycket det fanns att
göra på en gammal produkt.
Över 200 personer är sysselsatta i MINI-LINK verksamheten på hela ERE. På Boråsfabriken är MINI-LINK stommen
i produktionen på grund av den
stora volymtillväxten.
S-divisionens folk är stolta
över sin MINI-LINK trots att
den av övriga har betraktats
som en liten skolåda och många
rynkade på näsan.
- Detta har svetsat oss samman, tror Leif. Vi har en bra
produkt som är en bra civil nisch
i bolaget. Fast det har varit en
aning frustrerande ett par år.
LINKen har varit en ljusglimt i
ERE-mörkret. Det är faktiskt
inte lätt att gå med vinst när
övriga bolaget går dåligt.

MINI-LINK finns i dag 76 varianter med i sin tur tusentals ytterligare möjligheter till en
MINI-LINK för varje tänkbark
behov. MINI-LINK = en parabol och tiotusen möjligheter.
Maud l mat-rus
|OMMHHMMM|

/ Borås jobbar man för högtryck:

Orderböckerna allt tjockare
Idag finns över 6 000 MINILINK runt om i världen.
Ökningen fortsätter. Säljarens ordböcker blir bara
tjockare och tjockare. I
Boråsfabriken arbetas det

för högtryck. Cirka 800 fler
MINI-LINK i år jämfört
med förra året. 200 i månaden efter semestern. Ytterligare 10 personer måste nu
anställas.

Produktionen av MINI-LINK
har fyrdubblats på två år medan
personalökningen inte alls haft
samma utveckling. Ökningen
beror till stor del på den stora
MSE-ordern till det amerikanska försvaret. Arbetet med den
fortsätter ännu ett par år.
Bakom det framgångsrika arbetet med MINI-LINK finns ett stabilt gang. Gunnar Strömme har varit med ända sedan starten i slutet på 1970-talet.
Framgången beror enligt Leif
- Nu arbetar vi på nästa generation MINI-LINK och med den erfarenhet vi har i bagaget är jag säker på att vi kommer att göra något riktigt bra, säger han.

på tre saker: Den nya Mk II
länken som tagit upp kampen
med konkurrenterna, tunga
koncernbeställningar
men
framför allt Unit Cost Reduction-projektet, i vilket det egna
förädlingsvärdet (timinnehållet) nästan halverats genom
produkt- och processrationali-

Rutiner och regler
-Vi har lärt oss oerhört mycket
av volymuppgången på MINILINK. Den har lärt oss att våga
när det gäller att ta ställning, att
snabbehandla vissa frågor och
komma fortare till skott. Inte bli
slav under rutiner och regler.
När rutinerna och reglerna
finns och passar verksamheten
följs de. När de blir en black om
foten försöker vi snabbt hitta en
sidorutin.
Det är inget slarv och flarns på
Boråsfabriken trots volymökning och stor press. Den amerikanska arméns krav på noggranhet är välkända. Representanter därifrån har varit i Borås
och godkänt arbetsrutinerna
och nu går Leif Elmquist och de
övriga och väntar på ett officiellt erkännade, det eftertraktade diplomet som lär komma
inom kort. Leif Elmquist ler
hemlighetsfullt.

seringar och som i sin tur sänkt
tillverkningskostnaden (TK) i
reella tal år från år.
Alla ställde sig bakom det
projektet för att få länken billigare i hela flödet. Produkten
inte bara ökade i volym utan
genererar också en hel del pengar.
- Vi jagar kostnader hela tiden, menar Leif. Både i produkten och i produktionen. Att
vi lyckats så bra är förstås allas
insats. Snilleblixtförslagen t ex
slog alla rekord för nåt år sen
och nästan dränkte oss. Alla
förslag gick ut på rationaliseringsvinster och vi fick in en rad Maud Umaerus

Från kabel
till LINK
I mitten av 1980-talet
medverkade han i varje
nummer av personaltidningen. Varje månad
hade han nya mer eller
mindre
fantastiska
MINI-LINK order att
rapportera. Det han då
beskrev var den första
boomen inom MINILINK verksamheten.
Nu, med facit i hand,
och med den ännu större MINI-LINK-boomen innanför västen
minns
Kent-Arne
Johnsson:

bäst och fiberoptik har sitt
område.
Framtiden ser mycket
spännande ut. Telekommunikation växer ständigt,
både i antal linjer och dess
användning. Snart har alla
sin egen persontelefon.
EREs satsning på mobiltelefoni är mycket stimulerande!
Nu kan vi offerera hela paket
och vi kommer in i Ericssonvärlden bättre.
I dag finns MINI-LINK i
53 länder. Det finns minst
100 länder till men att hitta
nya länder att exportera till
är inget självändamål. Tillväxten för MINI-LINK ligger i industriländerna även
om den även kommer att öka
i u-länderna. Det finns storslagna, men som jag ser det
orealistiska, målsättningar,
bl a av ITU, att varje människa ska ha tillgång till en telefon på en timmas gångavstånd . Detta ska förverkligas
före sekelskiftet. Jag vet inte
hur mycket pengar man har
råd att satsa på detta. Kanske kan medlen som frigörs
vid avmilitariseringen styras
till detta?
Det finns faktiskt ett orsakssamband mellan telefontäthet och BNP. Inom
Ericsson försöker vi hävda
att om landet fixar telefontätheten så höjs BNP "automatiskt". Vad som är orsak
och verkan kan ingen bevisa,
men bygger man en infrastruktur utvecklas samhället.
Nästa år planerar vi för
drygt 2 000 länkar. 1981 tillverkade vi 146. Våra största
marknader är för närvarande Spanien, Finland och
Mexiko."

"Från allra första början användes MINI-LINK för att
fjärrstyra broar och vid överföring av TV och video. Förtjänsten var liten och skulle
vi tjäna pengar måste vi in på
den stora marknaden för radiolänk; telefoni.
I början på 1980-talet lossnade det ordentligt. På ett
par år hade vi ökat flera
hundra procent. En av de
viktigaste orsakerna till senaste uppsvinget är det faktum att televerken i världen
har avreglerats. Tidsfaktorn
har blivit allt viktigare. Människor vill ha nya linjer
snabbt. Radio är ett utmärkt
alternativ. Mobiltelefonin
har exploderat. Systemen
måste upp snabbt. Radiolänk används för att bygga
upp den infrastruktur som tidigare bestod av kabel.
Ett tag, i början av 80-talet
trodde man att den nya fiberoptiken skulle lösa alla problem. Sanningen är väl att
"man måste spela på alla tangenterna på pianot för att få
vackrast musik". Radiolänk
ska användas där den passar Maud Umaerus

MINI-LINK finns idag i S3 Under. Största marknanderna är Spanien,
Finland, Mexico och USA. Ytterligare hundratalet länder står på listan
över tänkbara exportländer.
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Ericsson i en ovanlig roll i Japan
invånare en stor framtida marknad för mobiltelefoni. Det senaste året fördubblades antalet abonnenter från 250 000 till 500 000.
Fortfarande blygsamma siffror,
men kalkylerna talar om cirka 12
miljoner abonnenter under 90talet.
Något som är ett resultat av att
marknaden avregleras med sjunkande priser på mobiltelefoner som
följd.
Den japanska telemarknaden är
sedan ett år delad mellan NTT
och två fristående privata operatörer: IDO och DDL NTT dominerar idag marknaden med cirka
80 procent, men IDO och DDI
konkurrerar framgångsrikt och tar
stadigt en ökande andel. Något
som betyder att dessa är lika intressanta för Ericsson som NTT
och i det fallet har Ericsson dessutom chans att få leverera kompletta system och inte bara basstationer.
Ericsson har med mobiltelefonin i spetsen lyckats ta sig in hos NTT
på den japanska marknaden. De har mött en ny kultur och projektspråket år japanska, men Bo Bergström som år projektledare
tycker anda att samarbetet gått smidigt.

- 1 normala fall brukar
vi tala om för kunden
hur man ska bygga
mobiltelefonsystem, men
med NTT i Japan är det
tvärtom, berättar Bo
Bergström, projektledare för Ericssons digitala
mobiltelefonsystem i
Japan. En delvis ovanlig
roll för oss, vi har att
göra med en mycket kvalificerad kund som ligger
i den teknologiska frontlinjen. En kund som just
lämnat över 200-sidiga
specifikationer - på
japanska!
Den japanska telemarknaden har
länge varit stängd för icke-japaner, men har sen något år tillbaka
öppnats (efter amerikanska påtryckningar). Mobiltelefoninäten
växer nu snabbt, bara på det senaste året fördubblades antalet abonnenter.
Ericsson lämnade i vintras offert på vissa delar i det framtida
digitala mobiltelefonsystemet och
driver nu ett specifikationsarbete
tillsammans med NTT, den japanska motsvarigheten till vårt
Televerk, som nyligen privatiserats.
Utvecklingssamarbetet gäller
framtagning av prototyper av den
sk transceivern i basstationen, ett
arbete som planeras fortsätta med
serietillverkning.

Gott renommé
- Japan är en mycket svår mark-

nad, den som är konkurrenskraftig där är konkurrenskraftig var
som helst, säger Morgan Bengtsson, general manager och landssamordnare på Ericssons kontor i
Tokyo.
- Ericsson har nu ett mycket
gott renommé i Japan. Det finns
ett stort intresse för Ericsson i
massmedia, vi förekommer ofta i
tidningarna och jag har mycket
ofta kontakt med journalister.
En orsak till intresset är naturligtvis Ericssons framgångarmed
digitala mobiltelefonsystem i
USA och Europa. En annan viktig
del är det tålmodiga arbetet med
att knyta personliga kontakter. A
och O i Japan.
- Vi har haft ett representationskontor i Japan sen 1985,
berättar Morgan Bengtsson. Vi är
i dag tre man, jag och en japansk
sekreterare och en japansk assistent. Hösten 88 började japanerna diskutera digitala mobiltelefonsystem, april 89 kom Ericsson
med i standardiseringsgruppen
och den insatsen har haft god
inverkan på att sälja in oss som
kompetenta leverantörer. 1 oktober förra året annonserades upphandlingen och Ericsson lämnade offert på större delen av basstationen, något som vi också fick.

Första steget
Det här är ett första steg in i Japan
för Ericsson-koncernen och en
direkt följd av framgångarna på
mobiltelefonsidan är att ETX
lämnar offert på ett liknande utvecklingsprojekt gällande bredbandsväxlar.
Japan är med sina 120 miljoner

Konkurrens
- Det är egentligen egendomligt
att Ericsson lyckades ta sig in hos
NTT, säger projektledaren Bo
Bergström. NTT har i hundra år
arbetat ihop med NEC (jmfr Televerket och Ericsson), som varit
kunglig huvudleverantör. De enda
icke-japanska konkurrenterna är
annars amerikanska AT&T och
Motorola.
I projektet samarbetar Ericsson
Radios B-division (mobiltelefonsystem) och G-division (försvarskommunikation). Projektet ligger
inom G och projektledare är Bo
Bergström, marknadsansvaret
ligger under Anders Moberg på
B, tekniken under Olle Klein på
G.
Idag engagerar projektet cirka
25 personer, men växer upp mot
80 när det är i full gång. I Göteborg sätts en ny avdelning upp på
S-divisionen under Erik Löwenadler. Militära resurser utnyttjas
alltså för civila projekt inom bolaget.
Bo Bergström vill inte överdriva det exotiska med japanerna
utan menar att samarbetet gått
väldigt smidigt och att det snarast
är en fördel att japanerna är formella. De försöker också hålla
mötena på engelska, men projektspråket är japanska. Vilket betyder att den tredje generationen
specar som Ericsson nyss fått är
på 200 sidor japanska. Översättningen sker av experter i Japan,
men den tar förstås tid.
Det här med nya generationer
av specar betyder att tidplanen
skjuts något på framtiden. Den
senaste versionen innehöll stora
förändringar, t ex att japanerna
önskar 96 transceiver i ett stativ i
stället för 32.
Lars Cederquist

Så
umgås
du med
japaner
Ställ aldrig pinnarna i
risskålen. Undvik våldsamma gester - de anses
mycket barnsliga. Gör
affärer mage mot mage inte per telefon. Nenne
Prisell som bott och
arbetat i Japan ger praktiska råd om umgänget
med japaner.
För att undvika obehagliga kulturkrockar har deltagarna i japanprojektet skolats i hur japaner
tänker och lever. Nenne PrisellRodén, som arbetar på B-divisionen men tidigare bott och arbetat
i Japan och är japanfrälst sen 17
år, har delat med sig av sina erfarenheter.
Japanerna stannar oftast livet ut
på en och samma arbetsplats
(många går klädda i företagskavaj)
och uppskattar därför om affärskontakten jobbat länge på sitt
företag. Japanerna önskar också
en och samma kontaktperson som
de lär känna ordentligt och kan
lita på.
Stor nytta har japanresenären
kanske av tipset att japanen ofta
är bra påläst och vet en hel del om
Sverige. Klokt är därför att lära
sig lite om Japan, något som verkligen uppskattas.
En japan tituleras alltid herr
och efternamnet.

Förberedd
- Nennes sammankomst förberedde mig på "kulturchocken",
berättar Mats Nilsson, Ericssons
representant i Japan när det gäller
standardiseringsfrågor.
Mats Nilsson har nu varit i Japan
fem-sex gånger och menar att
mycket skiljer sig drastiskt från
vår kultur. De yngre japanerna,
som varit i t ex USA, är förstås
betydligt mer lättkommunicerade
än de äldre, men arbetsmetodiken

Nenne Prisell berättade om
japansk kultur

i stort skiljer sig totalt från vår.
Man sitter på möte efter möte och
resonerar sig fram tills man når en
lösning, det förekommer inte ^
några majoritetsbeslut.
fj^
Mats tycker ändå att japanerna
är mycket tacksamma att jobba
med även om vissa detaljer, som
att arbetsspråket är japanska, är
besvärande.
asaaffi
- Det är oerhört jobbigt att ly s s - ^ P ^
na på en simultantolk som översätter japanskan till engelska. Det
är ett extra moment som gör arbetet mer tungrott.

Kvalitetsfråga
Inom större projekt utses en
projektkvalitetsingenjör som
bland annat har till uppgift att
driva kvalitetsaktiviteter och
rapportera kvalitetsläget i projektet.
- En av aktiviteterna som
drogs igång var att ge de killar
som skulle resa till Japan, och
besöka vår blivande kund
NTT.information om den ja
panska kulturen, berättar pro
jektetes kvalitetsingenjör CarlGunnar Sundquist.
Efter att haringtrunt i företaget fick Carl-Gunnar till slut(
veta att Nenne Prisell-Rodén
kunde en hel del om Japan.
Nenne kontaktades och hon var
vänlig nog att ställa upp.

PRESSKLIPP
Från flygplanet
Ett europeiskt projekt, som beräknas kosta cirka 30 miljöer
engelska pund, arbetar med att
ta fram ett nytt telefonsystem
från luften-till-marken. Systemet ska täcka hela Europa och
kopplas till det allmänna telenätet via digitala växlar i ett nät av

Mästare

Sponsrad

Kumlas damer vann koncernmästerskapet i fotboll (slog Stockholmsfabrikens damer med 6-1 i
finalen) som i år gick i Kumla.
Herrarnas hemmalag gjorde också bra ifrån sig och tog brons.
Totalt deltog 25 lag och Ericssons sportklubb i Kumla var arrangör.
Planeringen av tävlingen pågick sen april 1989 och allt gick
bra.

Nu är Kumlafabrikens elitorienterare Marlena Jansson sponsrad
av Ericsson. Marlena som under
sommaren sprungit hem silver i
junior-VM i Älvsbyn och just
vunnit två testtävlingar inför nordiska bär i fortsättningen HotLine på overallen och på solskyddet
i bakrutan på bilen. Och så får hon
betald ledighet, något som varit
till jättemycket hjälp, enligt Marlena.

stationer inkluderande varje
större flygplats.
Engelska GEC Sensors utvecklar utrustningen i flygplanet medan franska Alcatel svarar för markstationerna. För
samtalen i planet används en
portabel telefon per kreditkort.
(Engineer)

ft
•J
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Winshare-entusiasm
smittade av sig

Fr.v. Per Green, Eva Helleblad, Nagir Kahn, Miss Lion, tolk och Max Gustavsson.

Allting går att ordna...
I början av maj fick marknadssidan på Ericsson
Communications, Hongkong en förfrågan från kunden Chengdu Telecom, (CTO), Kina. Om två veckor
skulle World Telecommunications Day firas och
rets värd skulle vara CTO. Kunde inte Ericsson
tföra ett mirakel och ha hela mobiltelefonsystemet i
funktion till den 17 maj!
o

Att påskynda installation och
testarbete så att det skulle vara
fclart till dess var omöjligt eftersom det påbörjats en vecka tidigare. Vi tyckte dock att vi måste
göra någonting och kom att tänka
på en artikel som vi läst i ERA
Nyheter. Det handlade om en
demoutrustning som man använder på mässor. Med den var det
möjligt att simulera samtal med
mobiltelefoner.
Vi visste att tiden var kort bara två veckor för att spåra upp
utrustningen, skeppa den till
Chengdu och få den att fungera
men det var värt ett försök.
Håkan Sjödin, som arbetar med
marknadskommunikation på Bdi visionen i Kista kontaktades och
han lovade att utrustningen skulle

bil åkte ut till flygplatsen och med
den fanns också en tullinspektör,
som skulle hjälpa oss att på rekordkort tid få utrustningen genom tullen. Det gick enligt planerna och vid midnatt kunde Per
börja arbeta med installationen.
Klockan 04.30 på morgonen fick
han igenom det första samtalet.
vara packad och klar för skeppVi installerade en antenn på den
ning inom tre dagar. Utrustning- takterass, där firandet skulle äga
en kom till Beijing en fredag men rum fem timmar senare. Samtidär fastnade den. Det finns inga digt anslöt vi demo-utrustningen
dagliga flygförbindelser mellan till en vanlig telefonlinje och fick
Beijing och Chendu och vid åt- ett internationellt telefonnummer.
skilliga flygningar används så små På detta sätt blev det möjligt att
plan att vår utrustning inte fick använda två riktiga Ericsson Hot
plats.
Line-ficktelefoner och ringa både
lokala och internationella samtal.
Nervöst
Det gick också att ringa mellan de
Nu började jag och vårsysteming- båda ficktelefonerna. De som
enjör Per Green bli verkligt oroli- använde telefonerna kunde inte
ga. Per som är stationerad i Hong- märka att det inte fanns något
kong, hade kommit till Chengdu verkligt system bakom.
några dagar tidigare. Vår kund
Slutet på denna historia blev ett
CTO var nog ännu oroligare.
mycket lyckat firande av World
Den 16 maj, alltså dagen innan Telecommunications Day och en
högtidligheterna, anlände utrust- mycket nöjd kund till Ericsson.
ningen kl 22 till Chengdus flygplats. CTO hade ordnat så en lastEva Helleblad

* _

ERA skriver avtal med EDS
om IBM-databehandling
Den 11 juni skrev ERA
och EDS, Ericsson Data
Service, under två avtal,
ett drifts- och ett konverteringsavtal. Driftsavtalet innebär att EDS från
1 september -90 övertar
ansvaret för IBM-driften
på ERA.
Under våren har en utredning
gjorts för att undersöka vilka
besparingar som kunde göras om
ERA lade över sin IBM-drift till
EDS. Resultatet visade att både
ERA och koncernen skulle spara
åtskilliga miljoner.
- Vid årsskiftet 89-90 var det
uppenbart att vi måste förstärka
vår datorkraft på IBM-sidan och
vi begärde samtidigt in en offert
från EDS, berättar Björn Nylén,
ansvarig för ADB-driften på ERA.
Både inom Ericsson och andra
stora företag pågår en allmän
översyn av datadriften och på
många företag sker en koncentra-

tion till färre datacentraler. Som
exempel nämner Björn GE, där
ett 50-tal datacentraler koncentrerats till ca tio. Datorernas ut-

Bengt Bolin, VD på EDS och
ERAs ekonomidirektör Sten
Fornell skriver under avtalet.
Bakom Robert Mattson
ansvarig för AU ADB enheten
på ERA. Foto: Bo Leufstedt

veckling gör det möjligt med allt
större nätverk och "supercentraler".
Då IBM:driften vid årsskiftet
flyttas till Älvsjö ska det ske utan
att någon egentligen påverkas eller
märker några förändringar. Produktionsavdelningen i Kista
kommer att finnas kvar men datamaskinerna i källaren försvinner.
- Vi kommer att göra en kraftfull satsning på kundservice i vår
ADB-produktion, säger Björn. Vi
ska förstärka oss inom bl a områden som kommunikations- och
PC/LAN-teknik samt installation
och support av terminaler, PC och
PC/LAN.
Från att ha varit en mycket liten
kund hos EDS blir nu ERA näst
störst efter Ericsson Telecom.
Det konverteringsavtal som
också slöts i juni reglerar själva
överläggningen och ett projekt har
startats med Mats Nyström, EDS,
som projektledare.
GT

Svenska och amerikanska flaggan symboliserade samarbetet mellan Ericsson och GE när Lynchburgfabriken höll öppet hus.

Den 8 juni besökte över
1 000 människor Ericsson GE:s fabrik i Lynchburg för att vara med om
den årliga Winshare
Fair. En form av öppet
hus där de anställda har
tillfälle att visa omvärlden vad man producerar
och hur man bidrar till
företagets verksamhet.
Det kom besökare från hela USA.
Kunder, lokala affärsmän, statstjänstemän, styrelsemedlemmar
från Ericsson/GE samt EGE-anställda från alla delar av verksamheten.
Fyrtiofem "win teams" presenterade sig i en skärmutställning.
Win Team är grupper av anställda
som representerar olika områden
av fabriken. De träffas regelbundet och diskuterar då hur de ska
kunna arbeta effektivare, hur de
ska kunna förbättre kundservicen
och förbättra kvaliteten på produkterna.
Sedan winshare-programmet
kom igång 1986 har "service call
rates", dvs antalet gånger som
produkterna behövt service eller
reparationer, förbättrats (minskat)
med 500 procent. Detta anses vara
det bästa tecknet på produktkvalitet.

Imponerade
Fabrikens winshare-koordinator
Sam Hedrick säger:
Denna årliga händelse har bli-

vit den dag då de EGE-anställda
får briljera. Win-Teamen visarhur
de bidrar till att EGE ska bli ett
företag som slåss för kvalitet på
dagens världsmarknad.
Entusiasmen hos både utställare och besökare var tydlig och
framgår bäst genom uttalanden
från de som var där:
- Winshareidén borde förverkligas på alla arbetsplatser. Jag
imponerades av vad jag såg här
idag. Entusiasmen är skyhög hos
alla anställda, inklusive hos de
från mönsterfabriken i Florence,
säger kommunaltjänsteman Gilliam Cobbs.
- Det här är superbra! Men det
skulle aldrig ha gått utan allas
medverkan, säger Dick Kaminski, EGEs produktplaneringschef.
- Det här är ett enastående
exempel på folk som arbetar mot
ett gemensamt mål, säger Barry
Bernstein, kemiingenjör på mönsterkortfabriken.
- Det var värt varenda meter av
resan hit, säger Dave Weitzel från
Magma Copper, Phoenix Arizona.
-Winsharesystemetärbäst.Jag
har kommit hit fyra år i följd och
jag är övertygad om att många
företag är på väg mot det här
tänkesättet. Hierarkins dagar är
räknade, menar Lynchburgs borgmästare Jimmie Bryan.
John Peniche, redaktör
för Ericsson GE News
översatt och redigerat av
Lars Cederquist

Lady-Lufsen
Tolv tjejer från Linköpingsfabriken sprang bland
2000 Ladies den årliga tjejmilen. Radiosystem hade skänkt tröjor och
på bilden syns mellan flagghållarna Veronica Karlsson och Kerstin
Thuresson fr v stående: Mona Ulvan, Therése lllertz, Elisabeth Karlsson, Brita Andersson, Inga-Maj Bernhardsson och Camilla Fältskog
och nertill fr v: Lena Norgren, Inga-Britt Igemar, Brigitta Gustavsson
och Susanne Hagäng.
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Lathunden lämnar
ingen hund begraven
På divisionen för mobiltelefonsystem finns nu en
enkel pärm för alla dem
som kommer i kontakt
med de internationella
handelsrestriktionerna.
Pärmen ska få Ericsson
Radio att bli bättre på
att minimera tullkostnaderna och klara leveranstiderna. Samt att
behålla exportlicenserna
och se till att inte VD
hamnar i fängelse (yttersta konsekvensen om
man bryter mot reglerna).
På divisionen för mobiltelefoni
(B-divisionen) berörs cirka 300
personer i sitt arbete av de internationella handelsrestriktionerna
(amerikanska exportrestriktioner
och EG/Efta-bestämmelserna).
-Tyvärr har väldigt många idag
inte den blekaste aning om vad
som gäller, berättar Gabriel Anderbjörk, som arbetat fram materialet tillsammans med sju avdelningsrepresentanter.
Det finns alltså ett stort behov
av en enkel handbok. Pärmen görs
nu för B-divisionen, men på så
sätt att den med små justeringar
ska kunna användas av samtliga
divisioner inom ERA.

Till rätt person
Problemet är att det finns kopiöst
med information i ämnet, men att
de flesta bara behöver veta lite
grann. Därför gäller det att nå
fram med rätt information till rätt
person. På ett mycket enkelt sätt.
Lösningen har blivit en pärm
som innefattar allt som har med
handelsrestriktionerna att göra.
Uppdelad på generella instruktioner, rutiner, tabeller etc.
Som i sin tur delas upp på olika
funktioner; inköp, kundregistrering, offerering, kontrakt, produktledning, konstruktion etc.
Målet är att det absolut inte får

Gabriel Anderbjörk på B-divisionens avdelning för produktledning och affärsutveckling (B/X),
med ansvar för produktekonomi
och handelsrestriktioner.

B-divisionen på ERA har tagit fram en enkel lathund, en pärm som
innehåller allt som har med internationella handelsrestriktioner,
IHK, att göra.

vara mer än två A4-sidor text per
instruktion. Och den berörde ska
bara behöva läsa om det som angår
honom. I praktiken betyder varje
rutin att man ska kontrollera något. Priser t ex. Enkla kontroller.
Man ska aldrig behöva gå utanför
pärmen för att klara sin uppgift.
Pärmen ska hållas ständigt ak-

tuell genom periodvisa uppdateringar som pärmägaren själv fyller på med. Den trycks i cirka 200
ex på B-divisionen.

Lönsam investering
Pärmen ska bli färdig i höst.
- Det här är en investering som
definitivt kommer att betala sig,

säger Gabriel Anderbjörk. Ju mer
ERA expanderar desto viktigare
blir det att vi behärskar exportbestämmelserna. Tyvärr har några
handläggare visat sig mindre förstående och jag kan begripa att
det här är ett ingrepp i deras rutiner. Därför lägger jag också största vikt vid att pärmen blir så lätt
att använda som möjligt.
ERAs ledning har givit ett
mycket starkt stöd (Se VDs ruta).
Enligt planen ska distributionen
vara fullt genomförd under september. I samband därmed ordnas också seminarier för alla berörda nyckelpersoner.
Lars Cederquist

VD kommenterar:
Så sent som i våras tecknade ERA
det kontrakt med Japan som resulterade i att vi nu täcker världens
samtliga marknader med mobiltelefonsystem.
Vår marknadsandel är i dag över
40 procent och vi arbetar alla för
att kunna stärka vår position ytterligare under 90-talet. En förutsättning för att kunna vara så dominerande är en oinskränkt lyhördhet
för den kultur och de regler som

gäller i de länder och internationella organ vi samverkar med.
Sveriges frihandelsavtal med
EG och Amerikanska exportkontrollen hör till de regelverk som
berör vår export mest. Det är stora
pengar, och mycket förtroende,
att vinna på att kunna hantera
dessa frågor på ett friktionsfritt
sätt. Det projekt som just nu bedrivs på B-divisionen för att ytterligare förbättra hanteringen av

exportrestriktioner är väl värt att
uppmärksammas.
B-divisionen hårde senaste åren
genomgått en nästintill orealistisk
expansion såväl tekniskt som
marknadsmässigt. IHR-projektet
måste betraktas som en del i den
mycket viktiga slipning av våra
administrativa verktyg som står
framför oss under 90-talets början.
Kurt Hellström

Manar till
efterföljd
EG-ursprung och framför allt amerikansk
exportkontroll av högteknologi är två viktiga
frågor som hittills inte
riktigt fått den spridning
och uppmärksamhet i
alla delar av ERA/ECS
som de förtjänar.
Det är därför med stort intresse
och tillförsikt jag som ansvarig
för dessa frågor på ERA/ECS
följer IHR-projektet på B-divisionen.
Jag vet att man på alla divisioner har tagit mycket seriöst på
dessa frågor, men har full förståelse för att divisionsansvariga
har svårigheter att nå ALLA i
organisationen med adekvat information. Det är heller inte lätt
att presentera så komplicerade
frågor i en form som är tillräckligt
lättsmält och avpassad för vars
och ens specifika funktion och
behov i organisationen.
IHR-projektet på B-divisioneq
är därför högintressant genom def
sätt på vilket det lokala informationsproblemet tacklas. Genom
sin utformning kommer det också
att vara ett utmärkt komplement^^
till våra centrala kurser i itmnen.fPf
EG/EFTA-teknik och U.S. Export Controls.
Det här är ett arbete som jag
tycker manar till efterföljd, och
jag vill därför varmt rekommendera övriga divisioner på ERA
och ECS att anta erbjudandet från
B-divisionen att ta del av resultatet när projektet är slutfört.
Sigge Lundberg

B-divisionens IHR-grupp
B/XE
B/XS
BM/OE
BM/VB
BO/PA
BO/LCC
BO/AQ
BT/KQA
BG/LIC

Gabriel Anderbjörk
Annika Sjöström
Thomas Nilsson
LarsLeiram
Orvar Parling
Ulf Malmerberg
Håkan Rudh
Jan-Erik Åbonde
Ingmar A n d c r s s o n ^ ^

"Contactor Club ' 9 0 " - tuff
säljtävling för elva länder
ERH - Ericsson Radio
Systems BV i Holland
lanserade i början av
året en säljtävling,"
Contactor Club '90".
I va bolag från lika
många länder, som säljer
personsökarsystemet
"Contactor 9 000" inbjöds att vara med.
Målsättningen är att distributörerna den 28 september minst ska
ha uppnått 100 procent av sin
orderingångsbudget för årets första tre kvartal. Har väl denna budget uppnåtts, så lyckas man med
största sannolikhet också nå budgeten för hela året. Sista kvartalet
är normalt en "bra" säljperiod för
personsökning.

De säljare som uppnått sina individuella tävlingskvoter blir inbjudna till en minnesvärd långweekend i oktober på Kreta. Förutsättningen är dock att också det
bolag säljaren representerar totalt
nått minst 100 procent av sin tävlingbudget.
När två tredjedelar av tävlingstiden gått så var ställningen denna
för de fem bästa : LMF, Finland:
66,1%, LMD, Danmark: 65,9%,
EEN, Norge: 63,9%, EKD, Tyskland: 59,6% och SEP, Portugal:
52,2%. Det krävs som synes starka säljinsatser för att tävlingskvoten ska uppnås före tävlingstidens slut.

Etappremie
De säljare per marknad som efter
sex månader uppnått bästa pro-

centuella tävlingsresultat utlovades en etappremie. Denna har gått
till Jörgen Schultz, LMD, Mauno
Salo, LMF och Geir Midttveit,
EEN.
Troligen kommer 6-8 premieberättigade deltagare från Norden att kvalificera sig för resan till
Kreta.
Marknadsföringen av "Contactor 9 000" i Sverige har under året
flyttats från Ericsson Sverige till
Televerket och den 1 juni därifrån
till Ericsson Paging Systems AB,
tidigare Nira Sverige AB. Det är
förklaringen till att det inte finns
några svenskar med i denna aktivitet. Vi fårglädjasåtövriganordbors framgångar.
Rolf L Wennerqvist

Anna vann

Under våren gick biblioteket ut med en uppmaning till de som varit på
konferens att anmäla sina proceedings, dvs konferenshandlingar. Alla
som ställde upp med informationsbidrag var med i en utlottning av
vinflaskor. Första lotten tillföll Anna Wejke, BT/SUT, som skickat in
proceedings från Vehicular Technology Conference -90 i Orlando,
USA. Anna, var dessutom en av mycket få kvinnliga föredragshållare.
Hon pratade om mätningar på mikroceller. Övriga lotter tillföll Bo
Lennart Wahlman, Mikael Marklund, Bengt Persson och Gunnar
Blockmar.
i
Ska du på konferens i höst? Glöm inte att meddela biblioteket vilka
proceedings du har, när du kommer hem. Foto: Björn Seger
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När flyttade
du senast på
jobbet?
Birgit Lindberg,
RSS, Rissne

- Jag har inte
flyttat
så
många gånger. Den största fly tten var
för drygt ett
år sedan, då
jag flyttade
från ERE i Kista hit till RSS i
Rissne.

Sven-Arne
Nilsson,
Radiofabriken,
Kumla

I den nybygga systemprovanläggningen kommer både digitala och analoga mobiltelefonsystem att verifieras. Karl Zoterman och Anette
Ahgren är två av provarna på BT/V. Foto: Björn Seger

Femtio ton systemprovning
ERAs första egna systemprovanläggning är
nu i drift i Kista.
Här utför BT/V slutprovning av de kompletta mobiltelefonsystemen
innan leveranser kan
göras till kund.
Anläggningen är också
tänkt att användas för
kundbesök och är därför
Jt och hållet Ericssonistad.

både analoga och digitala system.
Idag står tre anläggningar för
de analoga mobiltelefonsystemen
AMPS och TACS färdigställda,
med en fjärde under uppbyggnad.
Framöver blir det också dags
för det alleuropeiska GSM-systemet att slutprovas här. Till våren
finns prototypen på den första
digitala AMPS-radiobasstationen
framtagen och skall då provas av
BT/V innan leverans kan göras
till den första kundanläggningen.

Totalt kommer anläggningshallen rymma 13 AXE-växlar och
tillhörande radiobasstationer för

Tidigare låg systemansvaret för
mobiltelefoni hos ETX. Men efter en överrenskommelse från

Övertagit systemansvaret

december 1988 överfördes det till
ERA, då det ansågs mer lönsamt
att samla komptensen för mobiltelefoni inom ett affärsområde.
- 1 och med övertagandet från
ETX har vi fått bygga upp en ny
personell resurs på ERA - systemprovare. Personal har rekryterats från ERA, ETX och externt, berättar Gullic Fahlgren,
avdelningschef på den nybildade
avdelningen BT/V.
Avdelningen bildades 1 juli och
ansvarar för den slutgiltiga systemprovningen. De ska kunna
garantera att det kompletta systemet kommer att fungera på plats.
Idag är man 39 anställda på BT/

-Jag bytte rum
i januari -89,
innan dess hade jag inte flyttat på tre, fyra
år. Vi har just
haft en stor
organisationsförändring här i fabriken och det
kommer att föra med sig en stor
"flyttvåg".

V men ska växa till 50 innan årets
slut.

Ericssonutrustning
Sammantaget väger utrustningen
i anläggningshallen närmare 50
ton och har därför måst installeras
i före detta verkstadslokalerna på
bottenplanet. Planering och uppbyggnad har pågått under drygt
ett år.
- Hallen är också tänkt att användas för kundbesök. Både interna och externa. Med tanke på
detta är all utrustning av Ericsson-tillverkning, till och med kylsystemet, berättar Gullic Fahlgren.
Helena Andersson

Bättre sent
än aldrig
kan vi här berätta om resultatet av
den kolesteroltest som genomfördes i februari. Ca 700 anställda
passade då på att få sitt kolesterol
kollat. Resultatet visar att 15 procent hade förhöjda kolesterolvärden och därav fem procent kraftigt
förhöjda värden. Den som inte hade
möjlighet att testa sitt kolesterol i
februari men vill göra en koll är
välkommen att kontakta företagshälsovården.

Lars Peter
Kunkel,
C-di visionen,
Lund

- Jag har varit
studieledig fyra år och när
jag kom tillbakafickjag flytta runt ett tag
innan jag fick
mitt nuvarande rum. Förutom vid några organisationsförändringar, så är det
inte så mycket flyttande här i
Lund.

Jonas Nohldén,
B-divisionen, Kista

- Nu har jag
inte flyttat sedan i februari,
men under fjolåret bytte jag
rum sex-sju
gånger. Från
och med september byter jag avdelning så då
blir det flyttning av igen till Radiosystems nybyggda lokaler.
Visst är det jobbigt att flytta så
ofta, men med ordentlig planering brukar det gå bra.

Marta Berglind,
Gävlefabriken

Analogt i Andorra

När tänker DU sluta
Prata med syster Annika på Företagshälsovården (ring 701 17 mellan kl 9-11). Hon kan hjälpa dig med
rökavvänjning, enskilt eller i grupp. Fimpa nu i höst och var med i " Fimpa till varje pris" -kampanjen, där
man kan vinna en resa till Hawaii.

Andorra har startat ett analogt
mobiltelefonnät som kopplas till
NMT-450-nätet i Spanien. Andorras nät togs i bruk den 9 juli
och har hittills 50 abonnenter.
Prognoserna talar om 1000 abonnenter inom ett år.
(Fintech Mobile Com.)

- Jag arbetar
på färdiglagret
och packningen och vi har
flyttat
två
gånger inom
ett drygt år. Senast var för
några veckor sedan, så det är ännu
lite rörigt men det blir bättre för
här får vi större utrymme.

Ericssons krisgrupp samlas
Att försöka förbereda för
vad som än kan hända
och sedan ändå vara beredd på att improvisera.
Det är utgångspunkten
för krisgruppens arbete
för de Ericssonanställda
som befunnit sig i Kuwait
och som nu finns i Irak.
Det råder en närmast militär disciplin i sammanträdesrummet. Peter Flensburg, Risk Manager, går
punkt för punkt igenom hur långt
arbetet nått, och vad som ska göras
härnäst.
Allt måste ske metodiskt och
effektivt och inget får lämnas åt
slumpen.
Alla utvägar måste undersökas
och uttalande från Ericsson externt till massmedia måste vara
väl genomtänkta. Inget får göras
för att äventyra svenskarnas situation.
På väggen sitter telefonnumer
till viktiga personer och kartor över
både Kuwait och Irak.
Med facit i hand vet vi att några
svenskar fått lämna orosområdet,
men den 14 augusti, när Kontakten besökte ett av de dagliga krismötena, var läget låst.
Utgångspunkten för arbetet var
då att de 33 Ericssonanställda satt
fast i Kuwait och ytterligare 6 i
Irak. Några erbjudanden om utresa hade inte kommit.

Att skydda liv
Att ha en beredskap för de situationer som kan påverka Ericsson
som företag och dess anställda är
inget nytt. Det har länge varit en
nödvändighet och andra stora
globala företag med anställda över
hela världen arbetar på ett liknande sätt.
Arbetet i en krisgrupp syftar till
två saker. Antingen, som i det här
fallet, att medverka till att undanröja en redan existerande kris, eller att se till att företaget undviker
att hamna i en krissituation.
Det kan vara kidnappningar, naturkatastrofer, ekonomisk brottslighet, arbetsmarknadskonflikter,
skandaler, allvarliga olyckor, krig,
revolution eller sabotage.

Kriskommitté
För att leda och organisera arbetet
finns en kriskommitté. Den består
av Lars Edmark, koncernstab
marknad, ordförande, Nils Ingvar
Lundin, informationsdirektör,
Britt Reigo, personaldirektör, och
Peter Flensburg, Risk Manager.
De har som en av sina uppgifter
att utarbeta policy, riktlinjer och
metoder för arbetet med kriser.
När en kris är under uppseglande, eller redan är ett faktum, utser
de medlemmarna i en krisgrupp. I
det här fallet var det naturligt att
välja ut flera personer från ERA,
eftersom de anställda som befann
sig i framförallt Kuwait arbetar
för ERA.
Medlemmarna i krisgruppen är
Sten Fornell, ERA, ordförande i
gruppen, Peter Flensburg, Risk
Manager, Nils-Ingvar Lundin,
Informationsdirektör, Anders
Snare, chef för Tekniska kontoret
i Kuwait, Lars Ståhlberg och Johan Erik Månsson, från marknadsstaben, Anders Lindeberg, administrations- och logistikchef för
Kuwait, Göran Kristoffersson från
ERA samt Ing-Marie Lidström
från Företagshälsovården.

15 personer
arbetar heltid
med krisen i
mellanöstern
Dessutom fungerar Ken Ryan
från Informationsstaben som sekreterare.
Gruppen tar under arbetet hjälp
av ytterligare ett stort antal personer med specialkunskaper.
Medlemmarna i gruppen är så
länge krisen pågår helt eller delvis
frånkopplade sina rutinuppdrag.
Cirka 15 personer arbetar på heltid med Kuwait och Irak.
- Meningen är att resten av företaget ska fortsätta arbeta som
vanligt, säger Peter Flensburg.
Gruppens arbete har tre mål. Det
primära är att undanröja hot mot
liv. Det andra att upprätthålla företagets kommersiella position i området.
Det tredje målet är att bli betraktat som ett företag som agerar klokt
och ansvarsfullt.

Ingemar Gulidén, morfar till Jon Gulidén-Gustafsson, 2 år, möttes av ett massivt pressuppbåd på Arlanda.
Jon är tillsammans med sin mamma, två av de svenskar som tillåtits lämna Irak. 2 7 Ericssonanställda
med anhöriga finns fortfarande kvar i Irak. Foto: Lars Åström

Ta hand om personalen
En förutsättning att få personal
som vill arbeta på kontrakt utomlands, är bland annat att i en sådan
här situation visa att vi tar hand om
dem på ett ansvarsfullt sätt.
Krisgruppen har täta kontakter
med både anhöriga och med de
personer som finns kvar i området.
Insamlandet av information om
läget i Kuwait och Irak sker via
olika kanaler. Bland annat har två
lokalanställda som flytt kunnat
lämna ögonvittnesskildringar av
situationen. Detsamma gäller en
subcontractor som lyckats ta sig
ut.
Krisgruppen stöttar de anhöriga
och informerar om läget, men de
anhöriga i Sverige är naturligtvis
mycket oroliga.
Också andra ska i en sådan här
situation informeras. Ett utbyte av
information sker med både Utrikesdepartementet och med andra
svenska företag som har anställda
i området.
Extern information, till pressen,
och intern till de anställda är också
viktig.
Ett stort arbete har läggs ned på
att se till att de anställda mår bra
och på att få ut dem ur Kuwait och
Irak, men det gäller också att se
framåt.

Hemkomsten
- Vi måste förbereda för hemkomsten, berättar Peter Flensburg.
Anhöriga till anställda i Saudiarabien har tills vidare fått åka hem
och vi måste räkna med att de som
kommer hem från Irak och Kuwait, inte kommer att kunna återvända, åtminstone inte före årskiftet.
Det ska ordnas bostäder, arbeten, försäkringar, skolor och mycket annat.
När krisen, för Ericssons del, är
avvärjd är det dags för uppföljning och analys. Allt för att lära
sig så mycket som möjligt för att
kunna utföra arbetet ännu bättre
nästa gång.
Helena L i d e n

Pressuppbåd väntade
på Arlanda
Fredagen den 24 augusti
väntade ett stort massmediauppbåd på Arlanda. Några av svenskarna
hade tillåtits lämna Irak.

1 5 personer arbetar på heltid med krisen i Irak och Kuwait. Två gånger varje dag har gruppen möte,
och ofta finns även andra personer med specialkunskaper med.

Ingen tog Husseins *
hot på allvar
Den andra augusti marscherade Irakiska trupper in i det lilla emiratet
Kuwait. Anfallet slog
både Kuwait och omvärlden med häpnad. FN:s
säkerhetsråd fattade
snabbt beslut om omfattande sanktioner.
Kuwait har ända sedan självständigheten 1961 levt rikt i skuggan
av den store och starke grannen
Irak. Kuwait uppges ha 13 procent
av världens oljereserver och invånarna har en medelinkomst på
13 000 dollar per år. En av de
högsta sifforna i världen.
Trots att invasionen kom mycket överraskande fanns det signaler
redan tidigare.
Saddam Hussein anklagade
Kuwait för att dumpa priset på
världsmarknaden och för att ta upp
olja från omtvistade gränsområden. Den summa som Irak påstår
sig vara bestulen på uppgår till
16,5 miljarder dollar.
De siffrorna stämmer väl över-

ens med den skuld som Irak har till
Kuwait och därför tolkades Saddams vapenskrammel som ett sätt
att få långivarna att avskriva skulderna. Ingen tog dock hoten på
allvar.
En tid före invasionen hade USA
en övning i Persiska viken med
sex krigsfartyg, men dessa hade
lämnat området, när Iraks trupper
marscherade in i Kuwait.

Låst läge
Irak, med sin stora oljeproduktion, ligger geografiskt illa till.
Endast en liten del av gränsen är
kust, och den delen visade sig vara
mycket känslig i kriget mot Iran.
Upprustningen i området är
massiv, framförallt USA skickar
flera tusen soldater varje dag till
Saudi-Arabien och Förenade Arabemiraten.
Irak är nu inringat av västtrupper.
Samtidigt är den av FN beslutade blockaden mot Irak total i och
med att inga fartyg med livsmedel
släpps in via Jordanien och inga
oljetransporter tillåts lämna Irak.

För både Jordanien och Irak
innebär sanktionerna enorma
ekonomiska förluster.
För att klara livsmedelsförsörjningen uppmanar Saddam Hussein folket att äta mindre och
använda kläderna längre för att
spara. Ransoneringarna drabbar
även de västlänningar som sitter
fast i landet.
Några svenska medborgare, som
velat lämna landet, finns inte längre kvar i Kuwait. Den 24 augusti
anlände 31 av dem till Arlanda.
Resterande svenskar finns alla i
Irak.

Anders Lindeberg, tv, Lars Ståhlberg och Nils Ingvar Lundin, t h ,
lägger, liksom övriga i krisgruppen, ned ett stort arbete på att få ut
alla Ericssonanställda ur Irak. Foto: Kurt Johansson
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Tusentalsfinnskvar
Trots att några alltså fått lämna
orosområdet, finns fortfarande
tusentals västlänningar kvar. Flera av dem, amerikaner, britter och
fransmän har dessutom förflyttats
till strategiskt viktiga platser, för
att fungera som en sköld mot
eventuella militära aktioner från
framförallt USA.
Vad som kommer att hända vet
ingen.
Helena L i d e n
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Beskedet om att alla svenskar,
finländare, schweizare, österrikare och portugiser skulle få lämna
Kuwait kom mycket överraskande.
En konvoj lämnade Kuwait och
färdades genom Irak mot turkiska
gränsen i norr. Där möttes svenskarna av beskedet att inte alla
skulle släppas ut, trots löftet.
Gruppen åkte tillbaka till staden
Mosul cirka tio mil från gränsen.
Efter omfattande diplomatiska
överläggningar kom beskeded att
ett 30-tal svenskar skulle få passera gränsen.
Passagerarna kom själva över-
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Ericsson-aktiens anmärkningsvärda uppgång under året bröts under
augusti. Oroligheterna kring Persiska Viken med Iraks invation av
Kuweit gav under månaden återskall på alla världens börser - så
ock den svenska. Trots att Ericsson rent affärsmässigt endast
påverkas marginellt av det osäkra
läget i Mellanöstern, blev kursfallet påtagligt. Som lägst har kursen
fram till denna tidnings pressläggning varit nere under 1.100 kr.
Det mycket positiva halvårsresultatet hejdade tillbakagången

ens om vilka som skulle få åka.

Urvalskriteriet innebar att en
förälder tillsammans med barnen
skulle få lämna Irak och de resterande platserna lottades ut.
I Turkiet mötte krispei onal från
bland annat Ericsson c .h representanter för UD, och ett SASplan väntade för att ta svenskarna
hem så snabbt som möjligt.
Vid en presskonferens på Arlanda deltog Jan Christensson,
läkare som under sju år arbetat på
universitetssjukhuset i Kuwait
city, personakonsulent Agneta
Kjellander, från Ericsson och
Ingemar Gulidén, morfar till Jon
Gulidén-Gustafsson, 2 år som
kommit med planet till Sverige.
- Det känns så underbart att bara
få hålla i honom, berättade Ingemar Gulidén medan kamerorna
smattrade.

Han berättade om det stöd som
Ericssons krisgrupp gett de anhöriga.
- De har varit helt enorma! De
har ringt varje kväll och berättat
om läget. De som sitter i krisgruppen är killar som är vana att vara
ute i världen. De har verkligen
haft förmågan att inge oss mod.
Det går inte i ord att beskriva vad
det stödet har betytt.
Alla sju barn till Ericssonanställda och deras fem mödrar fanns
med planet till Sverige. Fortfarande finns 27 Ericssonanställda med
anhöriga kvar i Irak. 21 av dem
tillhör den grupp som rest från
Kuwait. 3 Ericssonanställda finns
sedan tidigare i Bagdad tillsammans med sina 3 familjemedlemmar.
Helena Liden

ERICSSONS AKTIEFONDER
Datum

1987-12-31
1988-12-31
1989-12-31
1990-06-29
1990-08-21

Allemansfonden
Andelskurs Förmögenhet
(SEK)
(MSEK)
70
135
304
474
398

27,1
52,2
94,1
133,1
110,6

Aktiesparfonden
Andelskurs Förmögenhet
(SEK)
(MSEK)
147
343
825
127
109

31,7
56,0
77,1
102,7
87,0

Under perioden juni-juli har 7 7 0 personer anmält sig för sparande i
Allemansfonden. De totala insättningarna i fonden uppgick under
samma period till ca S.8 Mkr. Andelskurserna beräknade per 2 1
augusti baserades på en bakomliggande aktiekurs av 1.165 kr.
Allemansfondens konvertibelinnehav noterades till 4 2 0 % av
nominellt belopp.

under månadens näst sista vecka
och vid tidningens pressläggning
den 27 augusti noterades återigen
en klart uppåtgående trend på

börserna världen över. En fredlig
lösning på konflikten kan av allt
att döma relativt snabbt återställa
ordningen inom finansvärlden.

Sirkka Harliny
företagssköterska

Med kniven
som pensel
målar hon
naturens
vilda
blommor
Sirkka har utställning 8-12 oktober
Fem gånger sju cm är den här tavlan i
på Skärgårdsgalleriet, Österlång- verkligheten,
här är den alltså något
gatan 12, Gamla Stan.
förstorad. Foton: Björn Seger

- Här hittade jag en sty vmorsviol, som jag kände att
jag ville måla av, säger Sirkka och pekar på stigen
som går från grinden fram till det rödmålade huset.
Det är de små vilda blommorna, som ger mig "skaparklåda" i fingrarna, tillägger hon.
Det är en eftermiddag i midsommarveckan och Sirkka ska berätta
om sina tavlor och sitt sätt att
måla. Vi träffas ute i hennes hus
vid havet i Vaxholm. De flesta av
oss känner henne som Syster Sirkka på företagshälsovården i Kista
men hur många vet att hon målar
miniatyrblommor och har tre utställningar bakom sig. Nu i sommar har hon målat till sin utställning i oktober.
- Intresset att måla har alltid
funnits, berättar Sirkka. När hon
gick på sjuksköterskeskolan i
Björneborg började hon måla
blommor.

- Jag skulle skicka ett kort till
en väninna men det fanns inget
jag ville ha. Därför köpte jag en
kartong och färger och målade ett
eget kort. Sen blev det fler kort
målade, det var så det började.
Under ca 20 år blev det sedan en
paus i målandet till 1980 då hon
på nytt tog upp sin hobby. Det var
samma år som hon började som
företagssköterska på dåvarande
SRA.

Skalkniv
Sirkka har skapat sin egen teknik.
På vit kartong lägger hon olika lager av oljepastellfärg och med en

liten kniv "skrapar" hon fram
blommorna. Någon skiss gör hon
aldrig innan.
- Jag använder min svärfars
gamla potatiskniv. Som en äkta
finska målar jag med kniven,
skrattar hon på sin sjungande finlandssvenska.
Sirkka har målat ett 80-tal olika
motiv, nästan alla är vilda blommor. Samma motiv kan återkomma i olika färger och nyanser.
- Jag älskar naturen och de vilda blommorna griper tag i mig på
ett mycket speciellt sätt. Jag kan
se ett landskap och tycka att det är
vackert men jag känner inte behov av att måla av det. Däremot
kan en liten styvmorsviol i en
bergsskreva fängsla mig och ge
mig "skaparklåda" i fingrarna. I
mitt fall är det motivet som väljer
konstnären och inte tvärtom, säger hon och tillägger att när vin-

tern tar slut och naturen vaknar
blir hon lite extra vårgalen.

Viol och jungfrulin
- Varje blomma har sin karaktär
och jag har flera favoriter, fortsätter Sirkka. Dit hör t ex viol och
jungfrulin. Tittar man noga på
dem, ser man hur vackra och skira
de är. Liljekonvalj har jag aldrig
målat. För mig är den sval och
opersonlig. Styvmorsviolen tycker jag mycket om den har en
romantisk utstrålning. Jag tror
dagens människor har en inneboende längtan efter natur och
romantik som motvikt till allt
tekniskt, kanske?
1981 hade Sirkka sin första utställning. Det var på AMS i Solna. -82 ställde hon ut i Finland i
samband med Operafestivalen i
Olofsborg och hennes tavlor har
också visats i entrén på ERA,

ERA konstnärer i Kista
- Det finns en rörelse i
Miles Davis musik, den
är svår att beskriva, men
när jag håller pennan
och låter den glida så
skapar den en figur,
musiken överförs på
duken. Sätter jag sen på
samma musik igen, får
figuren färg, den blir
violettGunnar Englundh målar gärna ti 11
jazzmusik. Helst kontroversiell
jazz, det gäller att nå den äkta
känslan bortom alla trender.
Konst och musik är Gunnars
starka intressen som han burit med
sig genom hela livet.
- Jag kom in på konstfack när
jag var ung och tänkte bli konstnär, men hoppade av. På den tiden
avråddes man från allt som inte
såg ut att ge en säker framtid.
- Du kommer aldrig att tjäna
några pengar på det där, sa släktingarna och dum som jag var
lyssnade jag på vad dom sa. Nu
begriper jag att jag borde ha prövat på. Antingen måleriet eller
musiken.

Till sjöss
Sjökapten var ett yrke som släkten gillade bättre. Så Gunnar gick
till sjöss och var ute några år i

Gunnar Englundh:

- Jag kan lägga på
en Miles Davis-platta
och låta pensel*

krigets slutskede. Han ångrar inte
åren till sjöss, de var väldigt lärorika och det var på den tiden då
Singapore och Hongkong fortfarande var brokiga orientaliska
städer utan höghus. Och den
konstnärliga ådran kunde han
kanalisera i mer eller mindre elaka karikatyrer av gubbarna ombord.
Men det var ändå inte ett liv
som skulle gå att förena med att ha
familj. Så Gunnar hoppade av den
banan med och gav sig reklamvärlden i våld. Jobbade som copy writer och projektledare på olika
byråer och kom så med tiden till
ERA som ateljéchef.

- När jag är riktigt inne i måleriet
märker jag inte omgivningen, det
är nästan så att jag glömmer bort
att äta. En del tavlor målar jag
klara rätt upp och ner, andra växer
fram i olika omgångar. Det gäller
också att veta när en tavla är färdig så att den inte blir överarbetad.
- Jag har alltid grejerna med
mig. Vi var på Gotland nu under
semestern och jag gjorde många
akvarellskisser som jag sen kan
överföra till olja. Efter en naketperiod gillar jag att måla landskap, men känner mig inte främmande för stilleben och nonfigurativ konst. Men jag vill framställa motivet på mitt sätt. Ska man
bara avbilda i detalj gör man det
bäst med en kamera. Konst är
alltid en tolkning av det man ser.
Målningen är ett livslångt intresse för Gunnar. I ungdomen
innan han bildade familj producerade han mycket som han sålde
billigt (för att det var roligt att
sälja). Sen har det gått i perioder.

Gunnar har vernissage 24 novpå
Ramis vid Nytorget, Stockholm
Men det finns alltid där. Precis
som musiken.
Så när man halv fem på eftermiddagen säger till Gunnar att
"nu är den här dagen slut" och han
svarar "slut? Nu börjar den" är det
inte bara jargong.
Lars Cederquist

Kista. Sirkkas måleri är en hobby, som betyder mycket för henne.

Lyckokänsla
- Jag målar för min egen skull.
Det är en underbar avkoppling
och jag fåren verklig l y c k o l Ä ^
la, när jag avslutat en tavla, som
jag tycker blir bra. Hos alla människor finns det en stor eller liten
konstnär, som det gäller att släppa fram. De flesta är alltför • j j j ^ g
kritiska. För mig är m å l a n d i ^ ^
skapande lek, som jag inte kan
vara utan, slutar Sirkka.
Gunilla Tamm

