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Succé
i Beijing
Ericssons deltagande på
den stora tele- och datautställningen ExpoComm i
Beijing blev en succé.
Samtidigt passade vi på att
inviga ett nytt och större
kontor i den kinesiska huvudstaden.
Sid 6-7

Mobitexprov

i jätteformat
Ericsson har sålt det landstäckande mobildatasystemetMobitextillUSA.Nyligen genomfördes ett jättelikt fältprov i Stockholm.
50 taxibilar var inblandade.
Mitten

Forskningscenter
invigt i USA
Koncernen satsar alltmer
på forskning och utveckling. Nu har ett nytt forskningscenter invigts i USA.
Där ska man framför allt
arbeta med morgondagens
system för mobiltelefoni.
Sid 11

Hot Line-telefoner till julklapp? Ericssons Hotl.inchutik vid Norrtull i Stock*
holm nar fixat sin egen
julskyltning och dar räknar
man inte med många timmars sömn dygnenförejul.
Foto; Björn Seger

Hottaste julskyltningen

Jngern är vår bro
till Osteuropa
Efter de kraftiga omdaningarna i östra Europa
ståi* företagen i kö för att
göra affärer med de före
detta kommunistiska länderna. Ericsson har kommit längst i Ungern, men
har mycket på gång också
i andra östländer.
Sid 15-19

Gisslan ser tillbaka • sid 8 - 1 0

2

NR 10/1990

^txfecnmnewtar
D

et stora Mannesmann-kontraktet i
Tyskland, inbrytningen i New York
och en stororder från det norska försvaret
på truppradio - 1990 har varit ett år med
många positiva händelser. Dit hör också
mobiltelefonbeställningen till Singapore, som kom nu tidigare i höstas och
som vi arbetat länge med. I Taiwan kunde
det landstäckande personsökarsystem
som vi levererat och installerat tas i drift
tre månaderföre utsatt tid. Ett bra bevispå
vår starka ställning är att alla de nordiska
länderna valt Ericsson som GSM-leverantör.
Det är lätt att räkna upp våra framgångar men bakom dem ligger mycket
arbete. Marknadsföring, utveckling och
produktion, allt är lika viktigt för att ERA
som företag ska ha framgångar. En annan
viktig faktor är samarbete. Samarbete
mellan koncernens affärsområden och
bolag men minst lika viktigt är det att
kunna jobba ihop inom ett bolag mellan
olikaavdelningar.enheterochorter.Utan
det goda samarbete som finns skulle inte
1990 blivit det rekordår, som det nu blir.

N

aturligtvis har det gångna året inte
varit utan problem. Hösten har varit
fylld av oro för våra medarbetare i Kuwait, som i augusti plötsligt blev "brickor" i den internationella konflikten i
Mellanöstern. Att de nu alla är återförenade med sina familjer hemma i Sverige
känner nog alla Ericsson-anställda som
en lättnad.

Ett bekymmer av annat slag är lågkonjunkturen. Den märker vi redan av men
hur kraftigt den kommer att drabba ERA
går inte att förutsäga. Vi har dock redan
nu i planerna inför -91 tagit hänsyn till de
sämre tiderna.
Att säga att 1991 blirett tufft år är ingen
överdrift. Vi har två stora åtaganden som
vi absolut måste klara - GSM i Europa
och det digitala mobiltelefonsystemet i
Nordamerika. Nästa år ska vi upp till bevis. De digitala systemet ska implementeras och installeras vilket innebär
mycket jobb för alla inblandade. Inte
minst gäller det för fabrikerna som måste
hinna tillverka i tid. Vi kommer också att
behöva mer personal. Samtidigt måste vi
fortsätta att vidareutveckla våra produkter. Utvecklingen aren viktig investering
i framtiden.

ven ECS har haft ett positivt år.
Bolaget som började sin verksamhet i januari -90 fungerade mycket bra
redan från början. Delningen från ERA
gick lättare än förra gången då ERE bi ldades. Alla administrativa rutiner kunde
utan problem användas från starten.
Medarbetare inklusive personalorganisationer har ställt upp på ett mycket fint
sätt och hjälpt till att göra delningen smidig.

Ä

Till årets glädjeämnen hör framgångarna för terminalverksamheten med Olivia, som kan visa uppett lysande resultat.
Samarbetetmellan ECSoch ECU (USA)
har kommit igång ordentligt. Vi har nu
datasystem som fungerar över Atlanten
och i Lynchburg har produktionen av
HotLine-telefonerkommit i gång. Under
hösten har också ECSs och ECUs första
gemensamma produkt, radioenheten
P400, lanserats.

T

rots det fina samarbetet finns det
orosmoln. Det gäller den nordiska
marknaden för mobilradioprodukter.
Vårakunder har drabbatsavlågkonjunkturen och den allmänna trenden är sviktande tillväxt på marknaden. Genom en
ändrad organisation på LMR-området
hoppas vi kunna få igång en offensiv bearbetning av deneuropeiskamarknaden.
1991 blir ett år medmånga utmaningar
för ECS. Den distributionsstrategi för
mobiltelefonersomiårutarbetatsförden
nordamerikanska marknaden skall nästa
år visa att den håller.
I år har vi spänt bågen, nästa år ska vi
skjutaavpilen.Detbliringenlättuppgift,
vi befinner oss på världens hårdaste
marknad och bland våra aggressivaste
konkurrenter finns både amerikanska
och japanska företag. Det gäller för oss
att utnyttja både Ericssons och GEs
starka namn.

E

n annan utmaning blir att få fart på
marknaden för mobildata, Mobitex.
Både i Norden, USA och England måste vi
stimulera en ökad efterfrågan genom att
erbjuda marknaden applikationer och terminaler.
Precis som för ERA är forskning och
utveckling viktigt för ECS. Utvecklingen
av digitala system kommer att dra stora
kostnader under nästa år. Kostnaderna för
våra utvecklingsprogram är relativt fasta i
ett kortare perspektiv samtidigt som intäckterna är känsliga för svängningar i
konjunkturen.

D

et är lätt att räkna upp framgångar och
tala om marknader, utveckling, system och produktion. Bakom detta ligger
stora arbetsinsatser från de ca 5 000 medarbetare som ERA och ECS tillsammans
har. Utan personalens fantastiska insatser
hade inte 1990 blivit det framgångsrika år
som det nu blir.
Vi har en lång julhelg framför oss. Ta
vara på ledigheten, umgås med familj och
vänner och koppla av. Vi behöver alla nya
krafter. 1991 väntar på oss med nya
utmaningar.
GOD JUL och
TACK FÖR ETT BRA 1990!
Kurt Hellström och Sten Fornell

Mobiltelefoni
i Puerto Rico
A t l a n t e n
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Gun-Britt Lundberg, Staffan Hermodsson och Tina Edlund i ett fingerat valuta-rollspel.

Seminarium som spar
miljoner

- Det finns oerhörda pengar att
tjäna på valutahantering, säger
Gun-Britt Lundberg, chef för
finansavdelningen på BR. Valutariskeminariet syftar till att lära
marknadsfolk, säljare och inköpare hur man kan undvika farorna
av plötsliga valutasvängningar.
Bortåt trettio marknadsförare

och säljare av mobiltelefoni var
med om det första seminariet. För
att göra det komplicerade ämnet
lättillgängligare framställde finansavdelningen (med hjälp av
Maria Gustafsson från Ericsson
Treasury services AB) en fingerad affär i ett rollspel. De olika
turerna och reglerna blev på så sätt

Nyheter

åskådliggjorda i valutaspelet.
- BR är pionjärer inom koncernen när det gäller att lära valutariskhantering i seminarieform,
säger Maria Gustafsson och GunBritt Lundberg berättar att två
omgångar till är planerade. Förmodligen blir det en i Kista och en
i Lund.

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 59
Linköpingsfabriken: Dick Johnsson, tfn 013-28 70 91

^•-ws
Ericsson har med sitt mobiltelefonsystem gjort en inbrytning på
en ny marknad - Puerto Rico. Affären, som är på 20 MUSD, innefattar utbyte av ett existerande
system från NEC för ca 15 000
abonnenter. Systemet ska sättas i
drift under första halvåret 1991.
Kontraktet har vunnits i hård
konkurrens
med
Northern
Telecom och AT&T. Kunden är
Puerto Rico Telephone Company
(PRTC).

I Puerto Rico, som har en väl
utvecklad ekonomi kan man förvänta sig en stark tillväxt i antalet
mobiltelefonabonnenter.
I och med denna order har Ericsson nu mobiltelefonsystem i
44 länder över hela världen.
Puerto Rico är en självständig
republik, associerad med USA
sedan 1952. Landet har 3,2 miljoner invånare på 8 900 kvadratkilometer. Huvudstaden heter San
Juan.

Linköping, B-divisionen: Lars Wallin, tfn 013-28 73 11
Lund: Elsebeth Wikström, tfn 046-1813 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 1495
Ansvarig utgivare: Nils Ingvar Lundin
Tryckt hos: Aftonbladet, Göteborg 1990
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LIVIR-verksamheten omorganiseras

Offensiv satsning på Eur<
•

- Genom att landmobilverksamheten inom ECS
och RSS omorganiseras
och bildar en Europaregion får vi en bra bas
att arbeta vidare från
inför framtiden. Det
säger Jan Edhäll, som
blir chef för den nya
enheten. Bakgrunden till
den nya organisationen
är en ändrad inriktning
av Landmobilradioverksamheten genom att
tyngpunkten förskjuts till
stora och avancerade
systemlösningar.
Genom att koncentrera verksamheten till stora och komplexa
system har vi en unik möjlighet att
utnyttja Ericssons nätskunskap
* :d AXE och MD110 som bas,
Tori
orklarar Jan.
Samarbetet med GE fungerar
bra och redan från början genomfördes vissa beslut för att få bästa
mverkanseffekt vad gäller proktplanering och marknadsföring. På det sättet har man positivt

Ekonomi
Richard Minogue 1

1

m

icsson Business Mobile Networks kommer att ha sitt säte i
Holland. VD i det nya bolaget blir
Colin Buckingham. Han kommer
tiils vidare även att behålla sin
post som VD för ERH, Ericsson
Radio Systems i Holland.
Möjligheterna för trådlösa
kommunikationssystem är stora.
Den totala världsmarknaden under 90-talet värderas till 15-50
miljarderUSdollar. Inom några år
förväntas en betydande del av alla
användare av privata nät utnyttja
trådlösa telefoner.
Med denna enorma potential
som bakgrund blev beslutet att
från början bilda ett separat bolag
för verksamheten.
Produktledningen och marknadsavdelningen för det nya bolaget kommer att sitta i Amsterdam
medan utvecklingen ärförlagd till
Enschede, i östra Holland. Radiodelen av det trådlösa kommunikationssystemet kommer att
tillverkas i ERHs fabrik i Emmen
medan switchingdelen tillverkas
tillsammans med EBCs övriga
produkter.
De trådlösa kommunikationssystemen kommer att marknadsföras av det nya bolaget via Erics-

FoU viktigt

Operations
Tf Assar Hardsjö 1

Marknad
Hans Dahlberg

Säljsupport
Pat Murphy
påverkat arbetet inifrån. Genom
en ändrad struktur vill man nu påverka arbetet utifrån. Genom en
uppdelning av LMR-verksamheten i tre regioner skall denna bli
mer marknadsinriktad. De tre regionerna är:
• Nordamerika
• Europa inkl Mellanöstern och
Nordafrika
• Fjärran östern
De funktioner som är centrala
och gemensamma för LMR-verk-

Bolag för trådlös
kommunikation
Ericsson bildar ett nytt
företag för mobila nät.
Ericsson Business Mobile
Networks BV kommer
t att heta. Företaget
lir ett dotterbolag inom
affärsområdet Business
Communications.

ket positiv utveckling. Den kommer att ligga kvar på RSS för att
renodlas för service och efterförsäljning.
Mobiltelefonförsäljningen
inom RSS skall föras över till Cdivisionen på ECS. Denna fråga
kommer att senare förhandlas separat med fackklubbarna.

Europaregion
Mobilradio
Jan Edhäll

Personal
|
Göran Henriksson

sons försäljningsbolag världen
över.
—I slutet av nästa år räknar vi med
att Ericsson Business Mobile networks har mellan åttio och hundra
anställda, säger Colin.
De flesta kommer att rekryteras
från ERH och andra Ericssonbolagi världen. Därfinnsden kunskap som krävs.
Ericsson har ett försprång gentemot konkurrenterna inom området trådlös företagskommunikation.
-Vi haren produkt och vi haren
organisation, konstaterar Colin.
Redan under 1991 kommer sy stemet att säljas som en integrerad
del i MD110 och BusinessPhone
BCS 150, men det kommer även
att kunna användas tillsammans
med andra företagsväxlar.
-Vårt cordless-system adresserar hela den privata marknaden,
säger Colin.
Colin tror att Ericsson kan behålla
sitt försprång. Han räknar upp
koncernens breda kompetens av
både switching och radio, den breda internationella närvaron och
godanamn inom mobil kommunikation som några viktiga fördelar.
Marknadens otåliga väntan på
trådlösa system är en faktor som
heller inte ska glömmas bort.
- Ett separat bolag för trådlös
kommunikation ger oss styrka.
Radio- och swichingfolk samlas
till ett team med gemensamma
mål och gemensam arbetsgivare,
och det blir enklare att tala med
kunderna, säger Colin.
Text: Maria Rudell

•

Utveckling
Jorma Mobrin
samheten skall vara placerade i
Lynchburg.
Arbetet med att utforma Region
Europa pågår och denna skall bestå av personal från F-divisionen
på ECS och RSS. Verksamheten
kommer legalt att tillhöra ECS
men Jan Edhäll skall rapportera
till Georg Fath, som är ansvarig
för affärsenheten Landmobilradio och placerad i Lynchburg.
Serviceverksamheten
inom
RSS har under 1990 haft en myc-

- Både här på F-divisionen i Kista
och i Lynchburg finns kvalificerade tekniker som arbetar med
FoU, forskning och utveckling.
Inom den nya organisationen blir
det ett mycket nära samarbete
mellan de två platserna. Tillsammans ska vi satsa på att få fram
globala produktplattformar, säger Jan och fortsätter:
- Genom den nya organisation
kan vi anpassa kostnaderna för
LMR-verksamheten i Norden till
volymerna i Norden och samtidigt
kan vi satsa på en inbrytning på
den europeiska marknaden. Vi
bygger upp en stark bas för framtiden. Givetvis blir det en del turbulens medan omorganisationen
pågår. När alla bitar är på plats i
början av -91, då börjar vår framtid.
Gunilla Tamm

Kontaktpersoner utsedda
Arbetet med ISO 9001 Certifieringsprojektet går vidare. Elva
personer är utsedda som delprojektledare och kontaktpersoner.
Ansvaret som delprojektledare
innebär bl aattbevakaatt den egna
enhetens kvalitetssystem utvecklas och dokumenteras enligt ISO
9001 samt att ansvara för att den
egna personalen utbildas i detsamma.
Person
G/Q
Anders Viklund
M/U
Hans Persevall
OQ
Jan Warnberg
BGQC Berndt Agnéus
P/VQC LeifAlmrén
PLQR
Marie Ringborg
Vakant tills vidare
SQ
Bengt Lidh
X/E
Else Lindgren
IQ
Lars Löfgren
Konsult Bertil Andersson

•
•
•
•

Produktledningsdivisionen
Inköpsavdelningen
Operationsdivisionen
Hjälpmedelssektionen inom
Radioteknikdivisionen
Produktionsenheten i Gävle
hoppar över förrev isionen och går
direkt på en certifieringsrevision
som är beställd till vecka 07 -91.
Resterande enheter skall förrevideras så snart vi bedömer att de

Ansvarig för område
Försvarskommunikationsdiv
Marknadsdivisionen
Operationsdivisionen
Produktionsenheten i Gävle
Produktionsenheten i Kista
Produktionsenh. i Linköping
Radioteknikdivisionen
System- och Prod.utveckldiv
Produktledningsdivisionen
Inköpsavdelningen
Lednings- och serviceenheterna

Förrevision är beställd till vecka
04 -91 för följande enheter:
• Marknadsdivisionen
• System- och Produktutvecklingsdivisionen

har kommit så långt med dokumenteringen av sina kvalitetssystem att det är meningsfullt med en
förrevision.
Bertil Rehnfeldt

Nybygget startar
kanske i sommar
Den första etappen av Ericssons
utbyggnad i Kista förbereds starta
i sommar. Etappen, som kallas 1 A,
gällerytan där nuvarande gästparkeringen ligger, dvs hörnet Torshamnsgatan - Kistagången.
Två av de tre arkitektfirmor,
som i parallella uppdrag hade att
ge förslag på hela utbyggnaden,
har fått i uppdrag att ytterligare
planera etapp 1A. Firmonia är
Berg, som ritat nuvarande huvudbyggnaden, och Nyréns.

I si u tet a v december ska det vara
klart vilket arkitektkontor som
valts för etapp 1 A. Projekteringsstarten blir i januari och bygget
planeras pågå från sommaren 91
till sommaren 93.
När det gäller resten av utbygganden, den stora biten mot sydöst, har VBB och Nyréns valts att
ytterligare utveckla sina förslag.
Där talar man om byggperiod från
1992 till 94. Detaljplanen måste
nämligen förnyas.
LC

Rudi Omholt
ny chef för Magnetic
Jo tack, alldeles utmärkt. Det ska
bl i spännande att få ans vara för ett
bolag. Få driva hela verksamheten, ekonomi, produktion, marknadsföring, teknik och utveckling, ett mini-ERA, kan man säga.
Vad ska Magnetic huvudsakligen
satsa på?
Landstäckande personsökarsystem. Ericsson har ju sålt världens
största landstäckande personsökarsystem. För ett par år sen, till
Taiwan. Marknadsansvaret låg då
hos mig inom B-divisionen. Efter
bara åtta månader har systemet
650 000 abonnenter. Magnetic
har producerat basstationerna till
systemet. På Magnetic gör vi
dessutom reporterutrustning och
sk slavsändare för TV.
Vad har du för bakgrund inom
Ericsson?
De senaste sju åren har jag arbetat
med mobiltelefoni på ERA och
innan dess var jag tio år på Ericsson Telecom. 1980 var jag med
om att sälja det första mobiltelefonsystemet utanför Skandinavien. Till Saudiarabien. Därefter
jobbade jag i Saudi i drygt två år
och sökte mig sen över till ERA.
1985-87 var jag stationerad i Malaysia. De senaste två åren har jag
varit marknadschef för Asien,
Afrika och Mellanöstern när det
gällt mobiltelefonsystem. Från
årsskiftet går jag alltså över till
Magnetic.
Hur ser framtiden utför Magnetic?
Magnetic ska stärkas upp personellt. Framför allt på teknik- och
marknadssidan. Jag ser en kontinuerlig utveckling. Huvudinriktningen blir, volymmässigt, analoga personsökarsystem, samt utvecklingen av det paneuropeiska
digitala
personsökarsystemet,
ERMES, som ska gå i drift i slutet
av 92. Vi väntar oss en kraftig tillväxt förpersonsökarna. Idag finns
20miljonerabonnenterihela världen. År 2000 kalkylerar man med
100 miljoner! Och Ericsson satsar
på att spela en marknadsledande
roll när det gäller regions- och
landstäckande system.
Vad gör du på fritiden?
Jag ägnar mig mest åt familjen.
Men på sommaren spelar jag gärna golf.
LC
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Mo bitex i nio US A-städer

- Ar 2 000 tror jag att det
finns två miljoner Mobitex-användare i Nordamerika. Mobil datakommunikation står idag inför
en framtid liknande den
som mobiltelefonin haft
under de senaste fem
åren. Det säger Leif Holm
VD för Ericsson GE
Mobile Data Inc, med
kontor i Paramus, New
Jersey, USA.

Fr v Kenneth Johansson, ansvarig för installationen av Mobitex i USA, här i ledningscentralen tillsammans med Ericssons kund, Ram
Mobile Data. Bredvid Kenneth John Guarracino, Roger Shultz och Howard Fingerhut.

Queens, Jersey City,
Kennedy Airport och
"Downtown" Manhattan,
alla kända platser men
det är också platser som
har, visserligen långsökt
men ändå, anknytning till
Ericsson och Radiosystem Sweden AB. Här
finns det nämligen radiobasstationer till det
Mobitexsystem som nu
håller på att installeras i
USA.
- 1 år har vi installerat upp mot 90
radiobasstationer och under nästa
år ska vi hinna med drygt 120,
berättar Kenneth Johansson,
EDU som är ansvarig för installation av Mobitex i USA. Systemet
är nu i drift i nio städer, däribland
Boston, New York, Chicago, San
Francisco, Los Angeles och
Honolulu.
- Tidplanen håller och den första oktober låg vi t o m något före
vadgällerväxlarna.Dåvar26bas-stationerochfem"Moxar"(mobil

områdesväxel) i drift, säger Kenneth. Hans avdelning "Operations" har 15 medarbetare ett antal
som kommer att öka till 22 under
nästa år. Vidare finns fyra svenska
experter för att leda och övervaka
installation och driftsättning samt
vara teknisk support. EDU har
ingen egen installationspersonal
utan dessa tjänster "köper" man
från ett fristående företag.
I Woodbridge, New Jersey, har
Ericsons kund, Ram Mobile Data
sitt operativa kontor och här finns
också ledningscentralen, NCC
(Network Control Center) för
Mobitexnätet i USA. Även "hjärnan" i systemet finns här dvs den
VAX-dator, där alla användare
registreras och där allt faktureringsunderlag samlas.

Chicago blinkar rött
I ledningscentralen i Woodbridge har man kontakt med alla
basstationer och det är hit larmet
går när något händer ute på någon
av siterna. (En site där den plats
där radiobasstationen och övrig
utrustning finns samlad.)
- Alla radiobasstationer har var
sitt övervakningskort. Nu har det

hänt något i Chicago, förbindelsen dit är bruten. Det syns på den
röda blinkande lampan här på
kortet, förklarar John Guarracino,
som ärchef för ledningscentralen.
Han ringer upp Chicago, något
printas ut på en skrivare och snart
slutar lampan att blinka.
RogerShultzärviceVDpåRam
Mobile Data. Han är mycket nöjd
med samarbetet med Ericsson och
uppskattar det fina "teamwork"
som finns.
- Er utrustning har hög teknisk
kvalitet ochdetendaönskemål jag
haräratt utrustningen kunde göras
mindre. Det skulle förenkla
installationerna, något som alla
skulle tjäna på, säger Roger
Shultz, som anser att lanseringen
av Mobitex sker i precis rätt tid.
- Det här är ett spännande projekt och det är roligt att ha varit
med från början. Det tycker Vince
Velti, som är ansvarig för driftsättning och som lämnat sitt tidigare arbete med personsökning i
delstaten Colorado just för att få
jobba med mobil datakommunikation.
- Ericsson är en bra partner och
det enda jag önskar är att veckan

hade ytterligare en arbetsdag så
jobbet inte blev så hektiskt. Men
inte ens Ericsson kan ordna så
veckan får en extra dag, skrattar
han.

Järnvägsmagasin
I Jersey City i ett nedlagt magasin vid det som en gång var
Lackawaana Railways slutstation
finns en typisk site. (Lackawaana
Railway gick från Buffalo till New
York i början av seklet.)
Kenneth är på siten för att göra
slutbesiktning och han prickar av
den befintliga utrustningen. Radiobasstationen från Radiosystem, datorn som styr radio, kommer från Teli kraftutrustningen är
från Ericsson Components.
- Det enda som avslöjar att det
finns en site här inne, är de två antennerna uppe på taket, säger Kenneth och låser dörrens dubbla lås.
Säkert behövs det ordentliga lås
för den här siten ligger i en stadsdel
där man nog inte bör gå ensam på
natten.

Gunilla lamm

EricssonGEMobileDataInc,som
ingår i EGU (Ericsson GE M o b i l ^ ^
Communications Holdings l n o | ^ "
började sin verksamhet första november förra året.
- Vid starten bestod företaget av
mig och ekonomichefen Per Åke
Svensson och kontoret var ett i u i^fte
i Per Åkes villa. På ett år har v ^ ^
hunnit bli 20 medarbetare och
flyttat hit till det här kontorshotellet på Midland Avenue i Paramus,
berättar Leif Holm.
Det var i maj -89 som Ericsson
fick en stor bestäl 1 nig på Mobitex
till USA. Systemet ska succesivt
byggas ut. I slutet av -92 ska det
finnas i de femtio största städerna
förärt två, tre år senare täckaallade
områden på kontinenten, där
Mobitex-kunderna bedriver verksamhet. I dag finns Mobitex i
nordöstra US A dvs i en "korridor"
från Boston till Washington DC
samt i Chicago-området och i
Kalifornien.
Leit tror på en snabb utvecklir^fcfc
av mobil datakommunikation^^^
Nordamerika. Han jämför med
mobiltelefonins snabba tillväxt.
Själv arbetade han med mobiltele
foni för Ericsson i USA, då före.
taget fick de första mobiltelefo:
beställningarna i början av 80-talet.
Specialtillstånd
I oktober passerades en viktig milstolpe i Mobitex-projektet. Ericssons kund Ram Mobile Data har
fått ett specialtillstånd av FCC,
Federal Communication Commission, att använda vissa frekvenserför Mobitex. För att få detta
tillstånd ställdes kravet att ett visst
antal basstationer skulle vara i
drift den första oktober.
- Vid den tidpunkten hade vi
driftsätt lObasstationeriåttaolika
städer. I och med det var kraven
från FCC uppfyllda med råge,
berättar Leif.
Officiell invigning blir det i februari nästa år.
- Nästa viktiga milstolpe är att
hitta en kund med lämplig applikation. Speciellt intressanta är
service- och transportmarknaderna. Genom en lämplig pilotkund för t ex ett företag med
vitvaruservice skulle vi kunna få
fram vissa gemensamma applikationer som kan passa för olika
branscher inom service- och tran-

I Paramus, New Jersey, har Ericsson GE Mobile Data Inc sitt
huvdkontor. Hår i receptionen tillsammans med receptionisten
Janine Roberts står Bengt Didner och Lett Holm.

mer marknaden i Sverige att se likadan ut, säger Per.
Samarbetet med programvaruföretag är viktigt. På EDU hålls
Mobitex-kurser för sk "system
integrators" och programvaruföretag. Dessa tar fram applikationer, som de sedan säljer till
olika kunder tillsammans med
mobil utrustning från EDU. En
annan viktig nyckel till framgång
är att ha rätt samt så breda distributionskanaler som möjligt.
USA aren krävande och komplex
marknad att tillfredsställa på rätt
sätt.

I rätt tid

sportväsendet, förklarar Leif och
tillägger att man har kontakt med
flera intresserade företag.

Datamognad finns
Bengt Didner, som flyttade från
tCS i Kista till EDU, Paramus i
februari, är produkt- och marknadsansvarig för Mobitex på
systemsidan.
- Jag arbetar mycket tillsamans med vår kund Ram Mobile
ata med råd och information
kring projektet. Men jag är också
med våra säljare ute hos intresserade företag och hjälper till att
förklara fördelarna med Mobitex
som systemlösning. I USA har
man kommit längre i datamognad

än vad vihargjorti Sverige. Själva
idén med mobil datakommunikation behöver inte säljas här,
säger Bengt. Många stora företag
insåg tidigt att det är ett sätt att bli
effektivare.
Mobitex är det första renodlade
mobila datanätet i USA. I den
amerikanska versionen av Mobitex finns inget tal i nätet. Datahastigheten är mycket hög, 8 kbit.
Det gör att nätets kapacitet är hög
och att det kan arbeta med många
abonnenter per radio kanal.

Göra Ericsson känt
-Den stora mobiltelefonibeställningen till New York, som Ericsson fick tidigare i höstas hjälper

faktiskt mig i jobbet att marknadsföra Mobitex. Det säger Per Stein,
som är ans vari g för terminaler och
applikationer till Mobitex. Han
kom från ECS i Kista till EDU i
januari i år.
- Ericsson är ett rätt okänt företag här i USA och jag lägger ned
mycket tid på att presentera Ericsson som företag innan jag talar
om Mobitex, berättar Per. Framgångarna inom mobiltelefonin i
USA gör det lättare att sprida
kännedom om Ericsson som ett
skickligt företag inte bara inom
mobiltelefoni utan ocksåpåmobil
datakommunikation.
Att vara med på mässor aren del
av marknadsföringen och i oktober
lanserades
Ericssons
mobilradio för Mobitex samt den
mobila dataterminalen MDT 100
på en stor utställning i Orlando,
Florida.
- Vi fanns med i samma monter
som GE och har naturligtvis stor
draghjälp av dem, säger Per. Så
småningom hoppas man kunna
sälja mobil utrustning via de försäljare och distributörer som GE
har.

Att datamognaden hos många
amerikanska företag är större i
USA än Sverige är antalet handburna terminaler ett bevis för.
- Vi uppskattar att ungefär hälften av alla terminaler kommer att
vara bärbara. Om några år kom-

Ericsson är inte ensamma på den
nordamerikanska
mobildatamarknaden. Bland konkurrenterna finns företag som IBM och
Motorola.
- Men, fortsätter Per, vår styrka
är att Mobitex byggerpå ny teknologi och att vi kommer i precis rätt
tid. Affärsklimatet är tufft i USA
men Mobitex har chans att nå rejäla framgångar. En begränsande
faktor är nätets täckning. Idag
finns det "Mobitex-öar" på den
nordamerikanska
kontinenten
men det behövs snabbt större
täckning för att vi ska kunna bli
framgångsrika. Mobitex är en stor
utmaning och jobbet här känns
mycket spännande. Själv har jag
en vision om att vi i en inte alltför
avlägsen framtiden ska kunna
sälja mobildataterminaler och
applikationsprogram på postorder!
Gunilla Tamm

- l a g började här på EDU i juni
och trivs mycket bra. Det berättar Denise Nazzari, som är
produktchef och arbetar med
"system integrators". Denise,
som studerat datavetenskap,
arbetade tidigare i Boston men
ville tillbaka till New Jersey och
svarade på en annons om
arbete pä Ericsson.

Applikationer

Applikationerna är nödvändiga för Mobitex och driver marknaden
framåt, säger Per Stein, ansvarig för terminaler och applikationer
till Mobitex. Den lilla Mobitex-bilen har varit med på flera mässor.

Applikationerna är nödvändiga
för Mobitex och det är dessa som
driver marknaden framåt. Att
sälja Mobitex är inte att sälja
"burkar" utan mer att föreslå och
sälja en lösning på kundens behov
av mobildata. Stora företag med
egna dataavdelningar tar ofta
själva fram de applikationer som
de behöver. Andra företag vill
köpa färdiga lösningar.

Läs mer på mittuppslaget
I slutet av november genomförde Ericsson ett stort fältprov av
Mobitexsy stemet. I Stockholm, med hjälp av femtio taxibilarJ
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Succé för Ericsson på mässa i Peking

Nu är det full fart på
Ericssons affärer i Kina
igen. Vid den stora
kinesiska tele- och datamässan ExpoComm 90
var därför företaget en
given deltagare. Trots att
vi inte var störst på
mässan, var Ericssons
monter en av de mest
välbesökta.

Nytt kontor
invigdes
i Kina

* 4-

Under ExpoComm-mässan passade Ericsson på att inviga sitt
nya huvudkontor i Kina. Det är
beläget på 11 -e våningen i en
byggnad som kallats China World
Tower och är dubbelt så stort som
det tidigare kontoret för Telefon
AB LM Ericsson Representative
Office. Eller TKB, som Kinaverksamheten kallas i det interna
förkortningsspråket.
Vid invigningen deltog en representativ skara höga kinesiska
dignitärer. De mottogs av representanter för Ericssons företagsledning, med Bo Landin i spetsen.
TKB har idag 21 anställda i
Beijing. De kan alla glädja sig åt
att få arbeta i ljusa och fräscha
kontorslokaler, möblerade med
likaledes ljusa och därtill rationella nordiska kontorsmöbler.

Många nya
kontakter
knöts i
trängseln

Officiell sponsor

ExpoComm är Kinas största och
mest internationella mässa för tele
och data. Den anordnas vartannat
år i Beijing (Peking) och drar till
sig stort intresse också från andra
länder i Fjärran Östern. Årets
mässa, ExpoComm '90 gick av
stapeln den 8-13 november.
Detta var fjärde gången Ericsson var med på ExpoComm. Liksom tidigare gällde det att visa
den enorma kinesiska marknaden
Ericssons stora utbud av telekommunikations-lösningar. Det
bor mer än 1 miljard människor i ExpoComm '90 är Kinas största och mest internationella massa för
och data, och pågick mellan den 8 och 13 november. Ericssons
Kina, men telefontätheten är inte tele
monter förde företagets flagga högt.
större än 8 telefoner på 1 000 invånare. Det innebär att 992 miljoner kineser "saknar" telefon.
Därför är telekommunikationer ett
av de officiellt prioriterade omårdena inom landets infrastruktur.

lnvigingen förättades av Bo
Landin och Mr Ye Jun Wu. Wu är
biträdande VD i PTAC, China
National Postal and Telecommunications Appliances Corp. Den
organisationen är Ericssons
sponsor för kontoret. I Kina krävs
nämligen alltid en garant gentemot staten för alla utländska företag.
Bland 80-talet övriga gäster vid
invigningen märktes också viceministern för Post- och teleministeriet och höga representanter för
universitetsvärlden. Till en efterföljande invigningsbankett mötte
ytterligare närmare 400 personer
upp.

Marknadsanpassad
organisation

Trängsel i montern
Ericssons monter på ExpoComm
var inte någon av de större, men
intresset från de besökandes sida
var inte att ta fel på. Antalet besökare i montern var minst lika stort
som hos konkurrenter med avsevärt större monteryta att ta emot
folk på.
Alla skyltar i montern var textade på kinesiska. Det innebar bl a
att Ericsson-namnet skulle presenteras i en kinesisk variant. Något som inte är alldeles enkelt.
Det gäller att hitta något kinesiskt
uttryck som låter som Ericsson
utan att innebörden för den skull
blir alldeles galen.
- Vi hittade en ganska lyckad Ericssons monter pä ExpoComm '90 var minst sagt välbesökt.
lösning, konstaterar Jan Leonard
på marknadsstaben, LME. Det
uttrycket som användes har innebörden "tyckerom att skapa goda vice ordföranden i "Kinesiska och data på samma ledning. FSU
905 och MD110 fick i det fallet
Folkkongressen".
relationer"!
Nya HotLine Pocket i ETACS- visa vad de går för! Ericsson
Mobiltelefoni drog
utförande lanserades under mäs- Components bidrog till montern
I montern fanns utrustning från san. Det var många besökare som med övervakningssystemet Enalla de stora affärsområdena, men ville övertyga sig om att detta var ergyMaster och ERICOOL.
det var mobiltelefonin som ådrog en riktig telefon och att det gick
Nöjd projektledare
sig det största intresset. Bl a visa- att ringa ut på den via Beijings
nya
mobiltelefonsystem,
levereÅke
Lidström var projektledare
des en lösning på problemet att
förse avlägsna orter med fast tele- rat av Ericsson till Asian Games. för montern. Efter månader av
Vid sidan om mobiltelefonin hårt förberedelsearbete var han
foni med hjälp av teknologi från
visades
också Ericssons system märkbart belåten när han åsåg
mobiltelefonin. Detta är ett problem som återfinns på många, för mobilradio och radiotelefoni. trängseln hos Ericsson.
- Jag är nöjd med resultatet,
Codeline, vår nya kryptotelefon,
många håll i det väldiga Kina.
Möjligheten att sända fax via var ett annat stort nummer i mon- trängseln i montern är faktiskt
mobiltelefon ådrog sig också tern, liksom den nya kinesiska positiv, en tom och ödslig monter
avskräcker många potentiella bemycket stort intresse. Ett par som versionen av AXE.
Skarvning av optisk fiberkabel sökare, framhåller Åke.
utnyttjade denna möjlighet var
- Helst skulle vi haft 10 proc
ministern för Post och Telekom- var ett spektakulärt utställningsstörre
monteryta, tillägger han.
nummer,
liksom
överföring
av
tal
ministeriet, Yang Tai Fang och

Nu tar Ericsson steget upp på den kinesiska muren. I dag år det ordentlig fart på affärerna med Kina igen. Vid den stora kinesiska teleoch datamässan ExpoComm '90 var företaget därför naturligvis med.

Då hade vi bättre kunnat ta hand
om kunderna och skilja mellan
verkliga kunder och de som "bara"
är intresserade.
I Kina måste man arbeta med
100-tals organisationer. Därför
spelar ExpoComm en utomordentligt stor roll som kontaktskapare.
- 1 år etablerade vi ett stort antal
nya kontakter, som vi hoppas
mycket av, berättar Per Olof
Björk, chef för Ericssons Kinakontor.
- Nu efter mässan vidtar uppföljningsarbetet från våra fyra
kontor i Kina, tillägger han. P O
ser också mässan som en utmärkt
möjlighet att samla hela kinapersonalen så att man kan umågs och

diskutera gemensamma angelägenheter.
Bo Landin, chef för koncernfunktion Marknad, var för första
gången i Kina. Han fann ett samhälle som var öppnare än väntat.
- Jag har fått tillfälle att träffa
många höga dignitärer, såväl i
montern som vid mottagningar och
representationsmåltider, säger Bo.
- Jag tycker att vi hade en av de
mest attraktiva montrarna på mässan, fortsätter han. Detfinnsmånga
större, men de är inte så välbesökta som vår. Motorola mittemot,
hade t ex en flera gånger större
monter men mycket glest med
besökare.
Rapport: Nisse Backman

Den samlade styrkan, fr v Jan Leonard LM/DY, P O Björk, TKBC,
Lars Edvardsson, ETX, Bo Landin LME Marknadsdir., Anders
Moberg ERA/M/OAC, Draja Mihailovic ERA/B/XB.

Skarving av optisk kabel intresserade vice ordföranden i "Chinese
People's Political Conference" vid hans besök i Ericssons monter.

Ericssons verksamheter i Kina,
Hongkong och Macao är bland de
första att praktiskt genomföra de
nya organisationsprinciper som
Lars Ramqvist presenterade för
koncernen i Sonthofen. I framtiden ska Ericssons kunder i detta
område möta ETT enda Ericson.
Hela organisationen inriktas på
att ställa kunden i centrum.
Den nya organisationen innebär att affärsområdena BR och
BX samordnar sin marknadsföring i Hongkong, Macao och Kina.
Dessa marknader kommer inom
en sjuår^period att bli en enda, i
och med att både Hongkong och
Macao ska inlemmas i Kina.
Genom att de båda företagen
Ericsson Representative Office i
Beijing och Ericsson Communications i Hongkong får nästan
identiska styrelser, underlättas
samordningen avsevärt. Än har
den n> a Kina-organisationen inte
fått något slutgiltigt namn, men
det, nya namnet ska tala om att
Ericsson i Kina är en marknadsförande enhet. Det gäller ju att
skapa en känsla hos kunden att vi
är ett enda företag, säger Lars
Edvardsson, marknadschef för
Kina på ETX.
De båda företagen får nu marknadsavdelningar som delas upp i
två olika kundsegment - privatmarknad och publik marknad.
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Äntligen
hemma

Nu kan vi
glädjas åt 1990!

D

en 30 november 1990 är en
dag som vi länge skall minnas. Då fick vi - efter månader av
orolig väntan - hem våra sista kamrater från krisens Irak. Fastän krigsrisken fortfarande vilar tung över
Mellanöstern, var detta en av de allra
glädjerikaste händelser i vårt företags historia.
Att arbeta i ett företag med en stark
internationell inriktning innebär förstås alltid ett visst mått av personlig
risk, för dem som gör det viktiga
jobbet ute hos våra kunder i de hörn
av världen som inte är lika stabila och
fridfulla som vårt eget land. Vi som
arbetar inom ledningen för koncernen har alltid varit medvetna om detta.
Därför har vi inom Ericsson på olika
sätt försökt förbereda oss för situationer som liknar den vi nu upplever
i Mellanöstern. Det är vår skyldighet
att vara beredda vid kriser och att på
bästa möjliga sätt bistå dem som kan
bli utsatta för dem.
Ett stort och varmt tack ska riktas
till våra nyss hemkomna vänner. Deras förmåga att hantera den kris de
själva blev en del utav, tycks inte
lämna mycket övrigt att önska. Tack
alla Ni som på olika sätt medverkat
till att hålla modet och moralen uppe
där nere i Baghdad!

i
igen

Den 30 november var allt över. Den sista av Ericssons anställda i
Irak och Kuwait steg av planet på Arlanda.
Fyra månaders orolig väntan förbyttes i otyglad glädje. Men
krisen i Mellanöstern finns alltjämt kvar. Och dagarna i Baghdad
lever vidare i minnet hos alla inblandade.
Karin och Christer Hedberg minns här hur krisen upplevdes från
den Irakiska horisonten. De var själva gisslan hos Saddam Hussein.
Veckan 2 - 5 augusti
KUWAIT Ö V E R R U M P L A D A S : Tors-

Här är hela
historien om hur
den svenska
gisslan i Irak och
Kuwait blev fri

dagen den 2 augusti rullar Iraks stridsvagnar och pansarfordon oanmälda in över
grannstaten Kuwait. Hela världen tas med
överraskning av detta blixtanfall från norr.
Det Kuwaitiska motståndet kan inte göra
mycket mot den mångdubbelt starkare
fienden. Redan efter ett par dagar är hela
Kuwait under irakisk kontroll, men den
Kuwaitiske emiren och hans familj lyckades
i sista stund undkomma inkräktarna.
Den 2 augusti finns det sex svenskar
med Ericsson-anknytning i Irak. Bl a
Baghdad-chefen Christer Hedberg och hans
fru Karin. I Kuwait finns ytterligare ett 30tal Ericsson-anställda när Irak anfaller.
Hos Ericsson i Sverige drar man snabbt
igång en krisgrupp för att hantera alla de
frågor och problem som uppstår för vårt
folk i Irak och Kuwait. Affärsmässigt sett
innebär krisen visserligen förluster för
koncernen, men de är inte något stort
problem i jämförelse med situationen för
vårt folk därnere.
Under ledarskap av Peter Flensburg,
Ericssons Risk Manager, håller Krisgruppen kontakt varje dag under de månader
svenskarna är kvar i Irak.
a Utrikesminister Sten Andersson gör
ett ovanligt kategoriskt uttalande om
Irak och Saddam Hussein inför svensk
massmedia. Svenskarna i Irak och
Kuwait upplever senare att uttalandet
får stor betydelse.

STORMAKTERNA SAMARBETAR: Hur
långt Husseins planer sträcker sig i augusti
lär vi kanske aldrig få veta. Men en sak är
fullkomligt klar: Han räknar inte med att
hans överfall på Kuwait ska ena omvärlden
i sina fördömanden av hans egen politik.
USA och Sovjetunionen står plötsligt på
samma sida. Land efter land efter land
skickar trupper och militär materiel till
området, för att bistå Saudi Arabien vid en
eventuell en Irakisk attack.
• Under veckan görs intensivaförberedelser nere i Irak för att få ut de
svenskarsom ärkvar hålIna i Kuwait.

6 - 1 2 augusti

2 0 - 2 6 augusti

VÄRLDEN SKAKAD: Under de första
dagarna är omvärlden fullständigt omskakad av det som hänt. Världsekonomin får
sig en ordentlig törn av det krigshot som nu
seglar upp - börserna faller världen över
och oljepriset stiger snabbare än på många
år. Den stora frågan arom Saddam Hussein,
Iraks ledare, nu också ska ge sig på Saudi
Arabien och därmed på allvar hota världens oljeförsörjning.
• Christer och Karin Hedberg flyttar
i slutet av veckan från sitt eget hus till
det gästhus där det övriga Ericssonfolket i Baghdad bor, det s k Gästhus
15. Sedan någrafått lämna Irakflyttar
senare tre av dem som komfrån Kuwait
in i huset. Alla har gemensam mathållning och en mycket fin sammanhållning råder i huset.
De svenska företagsledarna i Bagh-

Den militära uppladdningen i området kring Persiska viken fortsätter. I Kuwait finns fortfarande spridda motståndsfickor, men den
Irakiska armén tycks i stort sett ha läget
under kontroll.
Den 21 augusti avreser svenskarna i
Kuwait norrut i en busskaravan. Från högsta irakiska myndighet i Kuwait har de fått
löfte om att få komma ut ur Irak. Med detta
lejdbrev i bagaget avreser de 90 svenskarna i buss mot vad de trodde var friheten.
-Resan, som varar i ca 30 timmar beskrivs
av "Kuwait-svenskarna" som en mardrömsresa. Då de kommer fram till Zakho,
gränsstationen mot Turkiet, får de reda på
att det lejdbrev de har med sig inte alls
gäller. Trots många timmars förhandlingar
med förklaringar och beskrivningar så
Forts, på sidan 10

I

dad, bland dem Christer Hedberg,
bildar snabbt ett Crisis Management
Team för att hjälpa och stödja den
svenska ambassaden med praktiska
göromål. Karin Hedberg är med som
sekreterare.

1 3 - 1 9 augusti

Glädjen var stor hos familjen Lindeberg den 26 oktober, när yngste sonen Thomas kom hem med en grupp frisläppta från Irak.
Men familjen fick vänta ytterligare en dryg månad innan alla var samlade i Sverige igen. Pappa Anders och mamma Ann var
tillfälligt i Sverige när Irak-krisen bröt ut. Äldste sonens fru Elisabeth, tvåa fr v, hörde till dem som släpptes i slutet av augusti.
Hon fick vänta till den 3 0 november innan hon äntligen återsåg sin man. Foto: Stig Noriing, Pressens Bild.

MARDRÖMMEN I MOSUL:

Ericssons krisgrupp drog igång sin verksamhet omedelbart efter Iraks invasion av
Kuwait. Gruppen lade ner ett oerhört arbete på att underlätta för gisslan och deras
anhöriga i Sverige. Foto: Kurt Johansson.

När svenskarna kom ner till Baghdad från Mosul, bjöd en av Ericssons irakier,
Hassan Hay der, sina kollegor på party i trädgården till det hus Karin och Christer
bodde i. Foto: Karin Hedberg.

Spiralminareten i Samarra ca 150 km
norr om Baghdad. HH gjorde svenskarna
en utflykt den 16-18 oktober. Foto:
Karin Hedberg.

rak-krisen blev ett verkligt elddop för Ericssons krisorganisation. Nu när våra vänner i Baghdad är
hemma igen, vill jag verkligen ta
tillfället i akt att uttrycka den tacksamhet som vi alla känner gentemot
"Krisgruppen", som hanterat många
och svåra frågor under de gånga månaderna. Inte minst vittnesbörden från
de hemkomna har övertygat mig om
att vi inom Ericsson har en väl fungerande organisation för att hantera
kriser av den här typen. Och att det
inom vårt företag finns en djupt gående gemenskap som bl a innebär att
ingen någonsin behöver vara orolig
för att bli lämnad "i sticket" när det
krisår till sig.
Krisgruppens sätt att hantera den
uppkomna situationen har väckt stor
beundran också långt utanför vårt
företag. Att vi fått massor av god
publicitet på kuppen är förstås inte
det viktigaste, men ändå en nog så
betydelsefull bieffekt av det synnerligen kompetenta arbete som utförts
av dem som arbetat i och för krisgruppen under de gångna månaderna.
Nu kan vi bara hoppas på att krisen
i Mellanöstern ska få ett lyckligt slut.
Att den ska bli en parentes i den
utveckling mot en allt fredligare värld
som innan den 2 augusti så starkt
präglade det gångna året. Låt oss alla
förenas i en innerlig önskan omoatt
1991 ska bli ett verkligt Gott Nytt År!
Samtidigt vill jag ta tillfället i akt
att tacka er alla, medarbetare inom
Ericsson, för era insatser under ett år
som blev det framgångsrikaste hittills under vårt företags historia!
Hjärtligt tack!
Lars Ramqvist

/

10

NR 10/1990

Det Irakiska planet med de sista svenskarna i gisslan har just taxat fram till gamla utrikeshallen på Arlanda. Med Ingvar Karlsson i spetsen, tog välkomstkommittén emot i •
bistra svenska höstvader som rådde denna dag, men som inte förmådde att fördunkla denna glädjestund för alla inblandade. Foto: Anders Holmström, Pressens Bild.

släpps ingen ut, utan hela gruppen får bege
sig ner till Mosul, som är närmaste stad.
När vi får reda på vad som hänt, sticker
Christer och jag genast upp till Mosul,
berättar Karin. Vi vet att det ingår 32 Ericsson-bröder och systrar i gruppen, vilket
påverkar oss när vi beslutar oss för att åka
de 50 milen upp till Mosul.
Som en goodwill-gest bestämmer sig
Saddam Hussein att släppa ett antal västerlänningar, bl a svenskar. Detta medför att
32 personer ur Kuwait-gruppen får tillstånd att åka hem.
• Det år en stormig förmiddag när
gruppen ska välja ut vilka som ska få
åka. Och sedan krävs ändå timmar av
förhandlingar mellan svenske ambassadören Henrik Ämne us och de
irakiska myndigheterna innan gruppen släpps över gränsen.
- När beskedet äntligen kommer, kom
ett inferno av känslor i omlopp. För
mig personligen är det bland det jobbigaste jag varit med om. Att se familjer separeras från varandra, se
barnen hålla hårt i pappa och gråta
förtvivlat, se par, vänner, mm som
också mycket hjärtskärande måste
skiljas åt.
Dagen efter i Mosul görs fortsatta tappra
försök från alla håll, att få ut ytterligare
svenskar. Vid två tillfällen har vi t o m
packat och sitter i bussen igen för att åka till
gränsen, men båda gångerna avbryts allt i
sista minuten, till allas stora besvikelse.
Efter fyra dagar i Mosul står det klart att
Irak inte släpperflersvenskarövergränsen.
Beslut tas om att åka ner till Baghdad.

2 7 augusti - 2 september
K V I N N O R O C H BARN S L Ä P P S : Måndagen den 27 augusti inkorporeras alla
svenskar från Kuwait med Baghdad-gruppen. Svenskarna samlas på hotell Novotel
som ligger tvärs över gatan från den svenska
ambassaden.
28 augusti meddelar Saddam Hussein
att alla kvinnor och barn får lämna Irak.
Som vanligt är informationen om hur detta
ska gå till höljd i dimma.
Lördagen den 1 september kommer ett
Lufthansaplan för att hämta kvinnorna.
Efter den sedvanliga dramatiken och ingripanden från närvarande ambassadörer kan
planet så småningom lyfta med ytterligare
en grupp svenskar ombord.

Först av planet var Christer Hedberg,
som kommit att bli den informelie
ledaren för svenskgruppen. Handskakningen med Ingvar Karlsson var hjärtlig.
Statsministerns brev skyndade på
svenskarnas frigivning.
Foto: Anders Holmström, Pressens Bild.

• - Naturligtvis är också den här
separationen mycket jobbig för oss
alla. Tänk Er att se sin kära stå kvar
här i Baghdad och inte ha en aning
om vad som kommer att hända honom;
om och när ni kommer att ses igen!
Fruktansvärt!
- Christer och jag beslutar att jag ska
stanna med honom i Baghdad, förklarar Karin. Vi vill gå igenom detta
tillsammans.

September
OROLIG VÄNTAN: FN spelar under
hösten just den roll som organisationen en
gång var tänkt att spela - för första gången
i historien kan säkerhetsrådet enas i den
ena resolutionen efter den andra mot Irak.
Månaderna efter Iraks invasion sker den
största militära uppladdningen på mycket
länge. Räknat i antalet inblandade länder
torde det vara den största uppladdningen
sedan andra världskriget.
• För svenskarna i Baghdad är september en månad då nästan ingenting
händer som förbättrar deras situation. UD i Stockholm förhåller sig till
en början utåt sett mycket passivt.
Ericssons krisgrupp i Stockholm
lägger under månaden ner ett stort

Christer och Karin Hedberg stod vid
varandras sida nästan hela tiden i Irak,
men till sist skiljdes också de åt under
ett par veckor - innan Christer kunde
resa hem i spetsen för de sista svenskarna. Foto: Thord Andersson.

arbete på att på olika praktiska vis
bistå folket i Irak och deras anhöriga
här hemma i Sverige.

Oktober
PANIKEN BREDER UT SIG: -Veckorna
i slutet av september och i oktober är tunga
veckor. Då har allt nyhetsintresse för
Baghdads venskarna dött ut. Det känns som
om vi är bortglömda, paniken kryper över
oss.
- Tack och lov för att vi jobbar för
Ericsson! Detta är ett uttryck som åtskilliga
gånger myntas i Baghdad av oss Ericssonanställda. För Ericsson och då framförallt
den krisgrupp som arbetar för oss är helt
fantastisk. De stöder och hjälper oss på alla
sätt som man kan tänka sig.
-Detta gör givetvis att vi klarar av allting
bättre när vi inte behövde oroa oss för
praktiska saker.

November
JOURNALISTER SABOTERAR: Under
november börjar det röra på sig för svenskarna. Baghdad-svenskarna tar tacksamt
emot UD-tjänstemannen Peter Oswalds
besök i Irak. Det resulterar i att han får med
sig fem svenskar tillbaka hem till Sverige.

Ett annat besök gör en grupp riksdag:
män från svensk-palestinska vänskapsförbundet. De lyckas komma i kontakt med
irakier på verkligt hög nivå, men i Baghdad
upplever man starkt hur den svenska pressen saboterar gruppens ansträngningar:
- Det var tragiskt att okänsliga journalister sätter krokben genom att ta upp tidigare uttalanden av Sten Andersson och få
honom att säga samma sak igen. Hade inte
detta hänt, så hade vi förmodligen fått resa
hem allihop. Istället får riksdagsmännen
endast med sig sex svenskar, alla över 55
år.
• / bakgrunden gör Ericssons krisgrupp stora ansträngningarför att på
olika vis hjälpa UD i ansträngingarna att få till stånd ett frisläppande
av svenskarna i Irak.
Ytterligare en grupp svenskar, som resi
ner till Baghdad för att försöka få svenskarna
fria, är medlemmar i det Muslimska Rådet
i Sverige. De tar till av sin egen semester
för att få tid till resan, som leder till att
ytterligare fyra svenskar kan resa hem^
mitten av november. I slutet av novem
skickar Ingvar Carlsson ett brev till Hussein där han klarlägger Sveriges inställning
till hela krisen i Mellanöstern och bl a
erkänner att palestina-frågan måste lösas
innan en varaktig fred kan uppnås i området.
Tillsammans med andra ansträngningar
som görs för att få svenskarna fria under
november, ger brevet verkligen avsedd effekt: Samtliga svenskar tillåts att lämna
Irak.

3 0 november
HEMKOMSTEN: En regnig och grå novvemberfredag, den 30 november, är dramat äntligen över för svenskarnas del. Vid
fyratiden landar DC9-an från Iraqui Airways på Arlanda. Statsministern kan i spetsen för flera hundra anhöriga och arbetskamrater ta emot svenskarna på Arlanda.
Glädjen känner inga gränser denna fredagskväll!
D På kurshotellet Aronsborg samlas
Ericsson-gruppen från Irak och Kuwait till fest med kollegor och anhöriga. Det bjuds gravad lax, renstek
och hjortronparfait, allt med svenska
dryckestillbehör. Festen varar till
klockan tre på natten!
Text: Lars-Göran Hedin
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Ericsson GE inviger
utvecklingscenter i USA
Med en högtidlig bandklippnings-ceremoni
invigdes Ericsson GE
Mobile Communications
nya forsknings- och
utvecklingscenter i Research Triangel Park i
North Carolina, USA,
den 27 november.
Ericssons VD LaTS Ramqvist fick
hjälp av Eugene Murphy, senior
vice president för GE Communications & Service, att klippa av
det blå bandet. Bland invigningsgästerna fanns också Åke Lundqvist, VD för Ericsson GE och
Ernie Pearson, biträdande Secretary for Economic Development
i delstaten North Carolina. Drygt
200 Ericsson GE-medarbetare
samt ett 20-tal svenska journalister var också inbjudna.
- Detta är ännu ett steg in i
amtiden och kommer att medytterligare verksamhet för
Ericsson GE. USA är den största
marknaden i den fria världen och
det är en förmån att få vara här, sa
Lars Ramqvist.
Åke Lundqvist betonade att
fetta nya utvecklingscenter är
mycket viktigt för att Ericsson
GE ska kunna ta ledningen när det
gäller att utveckla teknologi för
den nya digitala mobiltelefonin.
Han sa också att placeringen av
utvecklingscentret borgar för dess
framgång.

Samarbete med Lund
- Jag är övertygad om att vi valt
den bästa platsen i landet, med
tanke på våra avancerade projekt,
sa Åke Lundqvist vidare. Han
syftade då på de forskningsinstitutioner som finns i området och
att det torde vara lätt att hitta
kvalificerade medarbetare.

Lars Ramquist och Eugene Murphy inviger Ericsson GE Mobile
Communications nya forsknings- och utvecklingscenter.

De svenska och amerikanska
teknikernas arbete med att utveckla den nya digitala mobiltelefonin kommer att ledas av Dr
Nils Rydbeck. Han kommer även
i fortsättningen att vara ansvarig
för Ericssons utvecklingscenter i
Lund. Det blir ett nära samarbete
mellan Lund och North Carolina
och man kommer att ha ett utbytesprogram.
- Medarbetarna kommer att få
arbeta i en internationell atmosfär, sa Nils Rydbeck. De amerikanska teknikerna skall under en
viss tid arbeta i Lund för att lära
sig och för att utveckla programvara och systemdesign.
Idag finns det 55 anställda i det
drygt 4000 kvadratmeter stora
utvecklingscentret. Antalet med-

Nyheter
Allemanssparandet

arbetare kommer att öka i takt
med att verksamheten växer.
Ericsson är med sina 40 proc av
världsmarknaden och 25 proc av
den Nordamerikanska marknaden
ledande på mobiltelefoni. För att
klara det Ökade abonnentbehovet
och ta ytterligare marknadsandelar, koncentreras intresset nu
till den nya, digitala tekniken. Det
blir utvecklingscentrets främsta
uppgift att utveckla och industrialisera digitala moibltelefoneroch
radiobasstationer för den nordamerikanska marknaden.
Med digital teknik kan man
bättre och effektivare utnyttja frekvensspektrat. I det digitala systemet kan fler kanaler användas,
vilket ger utrymme för fler samtal
än i det analoga systemet.

AKTIE
R U T A N

Nätverk viktigtför
Ericssons sekreterare
- Att skapa ett kontaktnät för koncernens
sekreterare är en viktig
uppgift för ESK, Ericssons Sekreterarklubb.
Två andra viktiga mål
är att förbättra den
personliga utvecklingen
och att fungera som en
länk mellan företag och
sekreterare. Det säger
Agneta Tehler-Johansson, nyvald ordförande
i ESK.
- Sekreterarklubben bildades
för fem år sedan och hade då 70
medlemmaT. Nu har medlemsantalet vuxit till 220, berättar
Rosemarie Westerlund, som
varit ordförande i två år och nu
lämnar över till Agneta.
Medlemmarna i ESK kommer från hela koncernen även
om ETX är bäst representerat.
- Som sekreterare på olika
bolag har vi mycket skiftande
arbetsuppgifter. Vi har också
olika erfarenheter att
dela med varandra
och genom ESK har
vi ett bra nätverk. Vi
kan stötta varandra
och arbeta för bättra
anställningstrygghet
för sekreterare, säger Agneta. Som exempel nämner hon
de problem som kan
uppstå då en chef
slutar och den nya
chefen tar med sig
"sin" sekreterare till
det nya arbetet.
ESK vill stötta och
hjälpa sina medlemmar däremot tar man
aldrig upp fackliga
frågor som t ex lön.
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Generalindei

jämförelseränta motsvarande
statslåneräntan den 30 november +1 procentenhet. För nästa
år blir denna ränta 13,66%.
Subventionsbeloppet får samtidigt dras av under inkomst av
kapital.
Detta medför att de nuvarande
villkoren för lån till sparandet
kommer att omprövas. Möjligheten att låna till sparandet i
Ericssons Allemansfond skall
dock erbjudas även 1991, även
om det troligen kommer att
dröja en bit in på nästa år innan
lånevillkoren och rutinerna för
lånehanteringen är klara. De
befintliga lånen skall också
kunna behållas till oförändrade
villkor.
Nyanmälan till sparande i
allemansfonden måste göras av
samtliga, dvs även av dem som
sparat regelbundet 1990.
Anmälningsblanketter och
mer detaljerad information
kommer att distribueras till
samtliga andelsägare och till
fondombuden före årsskiftet.

Stockholmsbörsen har fått en
smula andhämtning den första
veckan i december efter fyra månader av brant nedgång. Orsaken
var förstås något mer hoppningivande signaler om en möjlig
fredlig lösning av Irakkrisen.
Generalindex gick upp med hela
8%, men Ericssons B aktie hängde
inte riktigt med utan steg endast
med ett par procent. Det är inte så
konstigt. Ericsson-aktien är bland
de få som någoriunda lyckats stå
emot höstens kraftiga börsbaisse
och aktieägarna kan glädja sig
med en kursstegring på hittills i år
över 15%. Något liknande kan
räknas på ena handens fingrar vad
gäller bolag på de stora börslistorna.
Ericsson-aktien fortsätter också
att vara bland de få svenska aktier
som utländska analytiker ger
köprekommendation. Ericsson
anses ganska "rättvist" värderad,
men koncernens fina orderingång
och starka internationella konkurrenskraft ger möjligheter till
fortsatta framgångar, enligt de utländska bedömarna.

Gunilla T a m m

Den nya ordförande för Ericssons Sekreterarklubb, Agneta Tehler-Johansson,
Radiosystem Sweden AB, får en lyckospark av avgående ordförande Rosemarie
Westerlund, Ericsson Radar Electronics.
Foto: Björn Seger.
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Högsta månadsinsättning i
allemanssparandet ökar från
och med nästa år till 1 200 kr.
Taket för de sammanlagda insättningarna höjs samtidigt till
150 000 kr. En annan förändring är att allemansfonderna i
fortsättningen ska kunna ge utdelning.
De nya skattereglerna innebärdock att den avkastning som
andelsägarna får i en allemansfond, värdestegring och eventuell utdelning, liksom räntan
på ett allemanssparkontot
kommer att bli föremål för beskattning.
Spararen skall betala 20% i
skatt, vilket dock är förmånligt
jämfört med andra kapitalinkomster som kommer att beskattas med 30%.
Skattereformen innebär vidare, att räntesubventionerade
lån från arbetsgivaren kommer
att beskattas. Det sker så att
låntagaren som inkomst av
tjänst får ta upp skillnaden mellan den erlagda räntan och en

Medlemsavgiften är 30 kronor
om året och man har valt
sekreterarfågeln som klubbsymbol.
ESKs styrelse träffas en gång
i månaden och varje höst hålls
årsmöte. Några gånger om året
arrangeras träffar med ett visst
tema. Klubbmötena hålls delvis på arbetstid. Ibland ordnas
även teaterbesök.
ESK är medlem i EAPS, European Association of Professional Secretaries.
- Vi hoppas få fler medlemmar. Ju fler vi är desta bättre
syns och hörs vi. Ett förslag
som kommit upp är att bilda
arbetsgrupper på de olika affärsområdena, säger Agneta.
Klubbens motto är "Att vara
sekreterare på Ericsson, är något att vara stolt över". Så vill
man att det ska kännas och inte
"Jag är bara sekreterare på
Ericsson."
Vill du bli medlem? Ring till
Agneta Tehler-Johansson,
08-757 3049.
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ERICSSONS AKTIEFONDER
Datum

1987-12-31
1988-12-31
1989-12-31
1990-11-13
1990-12-07

Allemansfonden
Andelskurs Förmögenhet
(MSEK)
(SEK)
70
135
304
375
351

27,1
52,2
94,1
102,9
96,9

Aktiesparfonden
Andelskurs Förmögenhet
(MSEK)
(SEK)
147
343
825
102
96

31,7
56,0
77,1
79,1
79,9

Andelskurserna baseras på en aktiekurs av 2 0 4 kr och en konvertibelnotering av 3 6 7 % .
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5 0 taxibilar
hjälpte
Ericsson
Söndagen den 18 november cirklade femtio taxibilar under åtta
timmar kring i Stockholm. I strålande kallt höstväder, runt, runt,
utan att ta upp en enda passagerare. Bilarna var märkta Mobitex
Test Ericsson på dörrar och motorhuv. På taket satt en
magnet fotsantenn och fastspänd i sätet bredvid föraren låg en platta
med radioutrustning och en bärbar persondator som skrev ut siffror
och andra för vanliga människor obegripliga meddelanden. Allt detta
för att Ericsson skulle kunna göra ett sista stort verklighetstroget test
på hemmaplan av det system för mobil dataöverföring man som bäst
installerar i USA.
- Ni är med om en historisk händelse, sa
Ericssons projektledare Stefan Ulveland till
taxiförarna när de samlades klockan åtta för
instruktion i Kista norr om Stockholm. Vi
har sålt ett Mobitexsystem till USA. Ett
system för mobil dataöverföring, som ska
täcka den amerikanska kontinenten från
kust till kust. Nu hänger det på er, att ni
följer våra anvisningar så noga som möjligt

Mobildatasystemet till USA
hårdtestades
i Stockholm
Ett par minuter per bil fick installatörerna
på sig. Radioutrustningen Mindes fast i
framsätet och anslöts till bilbatteriet. På
taket fästes en magnetfotsantenn och på
bilen klistrades dekaler.

så att vi verkligen får de mätresultat vi
behöver.
När instruktionen var avslutad och all
utrustning installerad drog de femtio bilarna på kolonn in mot city, gjorde först två
varv runt Riddarfjärden och spred sig sen ut
mot distrikten.
Taxiförarna behövde inte tänka på att
själva sända meddelanden. Allt styrdes från
Ericssons ledningscentral i Kista. Däremot
värdet viktigt att bilarna höll sig inom vissa
bestämda områden, Kungsholmen, Östermalm väster om Östermalmstorg osv. Varje
kvart skulle chauffören dessutom skriva
ner exakt var han befann sig.

Eget nät
Med spänd förväntan följer ledningscentralen rapporterna som strömmar in.
Från höger, Anders Andersson och Jan
Karlsson från Eritel, Ulf Rydin och Jan
Tryggvesson från Ericssons MobHexsystem respektive MobHexterminaler.

Jan Cavallin från Enea Data, projektledare
för testet, höll ständig kontakt med
taxicentralens Ralph Svalstedt och hade
på så satt möjlighet att nå alla femtio
taxibilarna. Vid bordet syns fr v Lars
Bratsberg och Alf önnestam, som var
tekniskt ansvarig för provet.

För att kunna utföra fältprovet ostört hade
Ericsson byggt upp ett separat Mobitexnät
i Stockholm. Med tre basstationer. En placerad i Kista i norr, med riktantenn pekande
in mot centrala Stockholm, och de övriga
två med rundstrålande antenner på Kungsklippan (i city) respektive Västberga (i söder).
Förbindelsen mellan basstationerna och
områdesväxeln (MOX, som stod i ledningscentralen) gick via radiolänk, Minilink
18 på 18GHz, och detta innebar att Ericsson
här lärt sig att arbeta med en ny teknik,
nämligen trådlös transmission av Mobitex,
enligt Carl-Magnus Wahlund, som svarat
för nätets uppbyggnad. (Tidigare har bara
förbindelsen mellan mobilen och basstationen varit trådlös.)
Nätet hade på så sätt täckning över hela
Storstockholm och under testet gällde att
pröva hur (de ny utvecklade) mobilerna och
nätet klarade att sända såväl enstaka korta
meddelanden som längre informationspaket.
Men också att se resultatet i områden med
bra radiotäckning contra ytterområdena med

Med TAXI ETTs hjälp genomförde Ericsson i Stockholm ett stort fältprov av MobrtexTystemet män såH till USA. Sändningarna av datapaketen mellan bilarna och ledningscentralen i Kista gick på ett separat nit,

dålig täckning. Samt att se hur de klarade sk
roaming, dvs övergång från en basstation
till en annan, vilket sker när mobilerna rör
sig genom området.
Det gällde att belasta nätet hårt, så mycket
som möjligt. Och se om några meddelanden
gick förlorade och hur lång tid det tog från
avsändandet av data till mottagandet. Här
var det naturligtvis viktigt att alla klockorna
var noga synkroniserade.

Samarbete
Det säger sig självt att ett test av den här
omfattningen kräver flera inbjandade. När
vi här talar om Ericsson är det affärsområdet Radiokommunikation och dess avdelningar som arbetar med Mobitexsystem
respektive Mobitexterminaler. Samt dotterbolaget Radiosystem som utvecklat
radiobiten i radiobasstationerna som sänder
och tar emot trafiken från de mobila
terminalerna.
Med var också Eritel, ett bolag i Göteborg
som är hälftenägt av Ericsson respektive
Televerket. Eritel har en speciell position
när det gäller Mobitex. Det var nämligen på
Eritel som man under förra hälften av 80talet började utveckla systemet. Till det

aktuella testet hade Eritel varit med och
utvecklat växlarna och programvaran i radiobasstationerna.
Planeringen och organiseringen av fältprovet gjordes av Enea Data (avdelningen
Enea Micro), som är ett konsultföretag i
Täby specialiserat på programvaror och
elektronik för tekniska system (i motsats till
ADB-system). Enea Micro, som har ett brett
samarbete med Ericsson, skrev dessutom
program för persondatorerna ute i bilarna
och för datorerna i ledningscentralen, som
styrde utskicket av meddelandena.
Enea Micro står nu för utvärderingen av
fältprovet. Det finns 100 megabytes data att
gå igenom!

Snabbare
USA-systemet är inte Ericssons första
Mobitexsystem. Man har tidigare sålt till
Norge, Finland, England samt Kanada där
man installerat och fått system i drift.
Det amerikanska systemet skiljer sig
emellertid på en viktig punkt från de övriga,
varför Ericsson ansåg det viktigt att förbereda inträdet på USA-marknaden med väl
underbyggda test. I det nya systemet ska
nämligen meddelandena sändas (på 900

MHz) med en betydligt högre hastighet, 8
Kilobit (8000 bitar per sekund), jämfört
med tidigare systems 1200.
Fördelen med den högre hastigheten är att
man kan överföra mer information och operatören av nätet kan tjäna mer pengar. Han
kan nämligen få in fler abonnenter per radiokanal (och följaktligen även per utrustning) och kanaler är något som man lider
brist på i USA. Frekvenstillstånden kostar
stora pengar och det gäller för operatören att
snabbt få kunder som utnyttjar nätet.
För kunden, slutanvändaren, är fördelen
att svarstiderna blir kortare.
Den högre hastigheten bjuder emellertid
på vissa tekniska svårigheter på frekvensstabilitet där kraven nu blivit extremt hårda
jämfört med tidigare. Där har Ericsson
presenterat tekniska lösningar som är patentsökta i USA.

Verklighetstroget
- Det har aldrig tidigare skett något så stort
prov av ett Mobitexsystem med hastigheten
8 KBit, förklarar Ulf Rydin på Ericssons
avdelning för Mobitexsystem.
Man är alltså delvis inne på okänd mark.
Poängen med de femtio mobilerna var att

testet skulle ske under så verklighetstrogna
omständigheter som möjligt. Mycket hade
tidigare bara provats i lab eller med enstaka
terminaler.
Hur det gick?
Det gick bra. Systemet uppförde sig som
man väntade sig. Mobilerna fungerade,
sändningstiderna var acceptabla och även
om det tar cirka en månad innan man hjälpligt gått igenom alla data kunde man redan
under testdagen se att systemet i princip var
okay.
Det klarade att belastas hårt. Och nu VET
man att det fungerar i verklig miljö.
Även mobilerna höll. Dvs Radiostationen, Cl 19M, som har börjat serieproduceras
i Ericssons fabrik i Kumla och i år i 600 ex
levereras till USA. (Den är för resten idag
den enda radiostation som kan användas i
8K-systemet och Ericsson ligger här först
framme).
Till systemet hör även den mobila dataterminalen MDT100 som utvecklats i Lund.
Dessutom kan Ericsson erbjuda en printer
och en textdisplay.
Text: Lars Cederquist
Foto: Karl-Evert Eklund

Mobitex - en ny medlem
i den mobila familjen
Mobitex är en rätt ny företeelse i den
mobila familjen, som växer och utvecklas i en allt snabbare takt.
Ericsson brukar tala om "landstäckande mobila tal- och datasystem".
Mobitex är namnet på en teknisk standard för mobil kommunikation av text,
data, tal och sk statusmeddelanden
(korta kodade standardmeddelanden,
som kan omvandlas till klartext hos
mottagaren) samt larm. I Mobitexsystemet sänds informationen i form
av datapaket och det är möjligt att
anropa såväl grupper som individer.
Meddelandena kan lagras i "brevlåda"
om mottagaren inte kan nås för tillfället. I USA har man valt att ha systemet
utan talfunktion.
Ett Mobitexnät består av huvudväxlar, omridesväxlar, basradiostationer
och terminaler. Terminalerna kan vara
såväl mobila som fasta. De mobila har
radiokontakt med nätet via radiobas-

stationerna, de fasta har fast förbindelse direkt med områdesväxlarna.
Typiska Mobitexanvändare är Taxi,
åkerier, polis, servicefirmor m fl. En
servicetekniker kan t ex från sin bil ha
direkt tillgång till sina databaser och
register, få alla fakta, bakgrund etc
och efter avslutat uppdrag genast
skriva in vad han åtgärdat, fa fram en
faktura och sen fortsätta till nästa
serviceuppdrag. Med andra ord,
mycket tidsbesparande .
I Sverige svarar Televerket för
Mobitexnätet och försäljningen av
Mobitextjänster medan Ericsson säljer system mot utlandsmarknaden.
Ericsson säljer också den mobila utrustningen, men eftersom Mobitex är
en öppen standard, dvs möjlig att
ansluta flera olika apparater till, kan
även konkurrenterna (främst Philips,
Mitsubishi och Computek, f d Nokia)
sälja mobiler till Ericssons system.
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Viktigt med laguttagningen
inför Telecom -91
Vart fjärde år arrangerar internationella
teleunionen, ITU, utställningen "Telecom". Den
brukar kallas "VM i
teleutställningar", eftersom detta är den ojämförligt största utställningen i branschen.
Till Telecom kommer
nästan alla av betydelse i
telebranschen. Här läggs
grunden för många
viktiga affärer.

Till höger: Geo Douglas är projektledare för Telecom - 9 1 . Han framhåller vikten av att ha ratt personer på plats i Geneve.
Ovan: Telecom -87, den förra "världsutställningen" för telekommunikationer, lockade ca 100 000 besökare.

Ericssons
lag ska vinna
nästa års
' VM' i Geneve
När ITU anordnade det första
Telecom för 20 år sedan, var det
en snöboll som sattes i rullning.
Den vart fjärde år återkommande
utställningen har vuxit i storlek
för varje gång den anordnats. När
Telecom -91 öppnar den 17 oktober är det fler än 800 utställande
företag på plats. De delar på
85 OOOkvm i utställningshallarna,
men eftersom ytbehovet är avsevärt större än så, är många montrar byggda i flera våningar!
- Ericssons monter är på 462
kvm och vi har byggt i en och en
halv våning, berättar Gustaf,
"Geo", Douglas, projektledare för
Telecom -91. Av tradition är
"kostnadseffektivitet" honnörsordet i Ericssons planering inför
Telecom.
- Flera av konkurrenterna
kommer med avsevärt större och
mer påkostade montrar på upp till
4 våningar, berättar Geo. I planeringen av koncernens aktiviteter
på Telecom -91 vill satsas mer på
"kvalitet" än på "kvantitet".

500 rum
Ericssons deltagande på utställningen bekostas till största delen
av de tre affärsområdena Publik

Telekommunikation (BX),
Radiokommunikation (BR)
och Företagskommunikation
(BB). Ansvaret för projektledning, samordning, mm, vilar på
den nya supportenheten Corporate
Events inom LME.
- Jag har själv arbetat med
Telecom -91 ända sedan den förra
utställningen avslutades 1987,
berättar Geo. Redan då bokades
och betalades 500 rum i Geneve
och då bokades också monterytan
in för den kommande utställningen.
- Vi disponerar totalt 5 000
hotellnätter under utställningen,
men redan nu vet vi att efterfrågan inom koncernen är
större än så, konstaterar
Geo. Det är åtskilliga
hundratal representanter för Ericsson som redan anmält sin närvaro.

Mötesplats
Som fallet ofta är med
stora utställningar, är det
många som ifrågasätter
värdet av att delta i Telecom. Gustaf Douglas
menar, att ett företag
som Ericsson -som inte
längre har så mycket
konkreta produkter att
ställa ut - inte bör betrakta Telecom som i
första hand en "utställning".
- Det här är istället
mer en mötesplats där
vi har ett unikt tillfälle
att träffa nuvarande och
framtida kunder, framhåller han. Vid förra

Telecom besökte inte mindre än
63 kommunikationsministrar utställningen. Totalt lär det ha varit
100 000 besökare, varav ca 80
proc internationella. Bland dessa
fanns många personer i beslutsfattande position inom televärlden.
- Ericsson hade 17 000 besökare i sin monter förra gången,
trots att vi inte heller då hade vare
sig den största eller mest spektakulära montern på utställningen.

Krävande jobb
Att ta hand om alla dessa besökare på rätt sätt är en jättelik utmaning. Ett hundratal personer
ska nu rekryteras ute i de berörda
affärsområdena till den ansvarsfulla uppgiften att fungera som

officiell representant för Ericsson
i montern.
- Det gäller att hitta personer
som inte bara har goda fackkunskaper utan också en god presentationsteknik.
- Varje person i montern är
talesman och ambassadör för vårt
företag, framhåller Geo. Vi ska
verkligen göra allt som står i vår
makt att ställa upp det bästa "laget" av alla på utställningen.

På flera håll

Många av Ericssons lokala bola;
ute i världen finns också med i
Tvåskift
sina respektive hemländers pavilAtt arbeta i en monter på en så här jonger. Dessa utställningar svarar
stor och krävande utställning är varje företag självt för, men den
ett mycket tufft jobb. Därför centrala utställningsstaben sam
kommer Ericssons styrka att de- ordnar de olika aktiviteterna.
- Dessutom finns vårt folk förlas in i två skift. För att bl a ge
tillfälle till vila och avkoppling stås med bland föreläsarna på
mellan passen, kommer en sär- "Forum", det seminarium som
1 anordnas parallellt med
utställningen. Forum är
ett jätte-arrangemang,
större än ISS. Här avhandlas i stort sett allt
som har med telekommunikationer att göra.
Därav den relativt blygsamma personal- Och så har Ericsson
styrkan.
förstås en hel del aktivi- På andra stora företag är sådan här
teter för sig på kvällarna
verksamhet ofta mycket väl utvecklad
och vid sidan om utställoch man har fler personer engagerade än
ningen för att ta hand om
hos oss inom Ericsson. Därför är det också
kunderna och vårda relaen viktig uppgift för oss a:t hjälpa de olika
tionerna med våra viktiuppdragsgivarna med att skaffa fram rätt
gaste motparter, berättar
konsulter utifrån.
Geo Douglas.
De aktiviteter som nu handhas av
De tio dagarna i oktoCorporate Events ingick tidigare i supber blir en verklig kraftportenheten Ericsson Medias verksamsamling. Telecom -91 är
het. Media har nu koncenterat sina resurutan tvekan den största
ser kring produktionen av tidningar och
telehändelsen under det
vissa trycksaker. Där ligger bl a produkkommande året. När allt
tionen av Kontakten och samordningen
är över vidtar förberedelav affärsområdestidningarna. Chef för
serna för Telecom -95.
Ericsson Media är koncernredaktören,
Och arbetet med att följa
Lars-Göran Hedin.
upp alla viktiga kontakter
som tagits i Geneve.

Ett elddop för den nya
supportenheten

Den I november fick Ericsson en ny
supportenhet på koncernnivå. Det är Corporate Events, en enhet som ska "agera
som projektledare i evenemang som är av
betydelse för kocernens image" - enligt
den målsättning som formulerats av enhetens chef Arne Jonsson.
- ISS -90, mötena i Sonthofen och Linköping och guldmedaljfesten är exempel
på arrangemang där enhetens personal
varit inblandade, redan innan enheten
fanns på papperet, säger Arne. Han härtill
sin hjälp 8 personer, varav 5 arbetar med
evenemangen. Övriga tre arbetar med
Info-hallen och filmsalarna i D-huset på
Telefonplan, som alla ingår i Corporate
Events ansvarsområde.
- Vi ska vara projektledande och rådgivande i första hand, framhåller Arne.

skild byggnad att stå till förfogande utanför själva utställningen.
Den fasta styrkan av Ericssonrepresentanter får också förstärkning av tillrest folk från världens
alla hörn. Koncernledningen
kommer förstås också att finnas
tillgänglig för att ta hand om de
mest kvalificerade besökarna.

j >
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ERICSSON I UNGERN

Trots att utvecklingen i princip stått stilla de senaste 40 aren, har Ungern en stor fördel jämfört med övriga Under i östoch Centraleuropa; det har alltid funnits mat.

Porten mot den nya
marknadsplatsen
Det t inns lika inånga åsikter om
Ungerns framtid som det finns
ungrare. Efter demokratiseringsprocessen i öst som kulminerade i och med Berlinmurens
fall för ett år sedan, är visserligen friheten större, men ekonomin är urusel. Ungern har stora
utlandsskulder, en hög inflation
och växande arbetslöshet. Ändå
är Ungern det land som de
flesta foretag ser som inkörsporten mot det före detta östblocket.
Ungrare är mycket noga med att påpeka att
Ungern inte är ett östland. Ett stolt folk med
starka kulturella traditioner kämpar nu för
att komma ikapp övriga Europa.
I början av seklet kallades Budapest lilla
Paris. Staden var ett kulturellt centrum
med ett myllrande folkliv. Redan i slutet av
1800-talet byggdes här den första tunnelbanan i Europa. Den används fortfarande
och utefter paradgatan ovanför tunnelbanan
ligger de en gång så flotta ambassaderna.
Tack vare de varma källorna vimlar det av

Ungern är Ericssons väg in
i det "nyöppnade" Östeuropa
badinrättningar i staden. Den mest kända
finns på Hotell Gellert där både ungrare
och turister passar på att tvätta av sig stadssmutsen. Och det är smutsigt i Budapest.
Luftföroreningarna ligger ofta som ett lock
över staden.
Att vandra runt i Budapest ger en mångfasetterad historisk bild. Vackra ståtliga
byggnader, men nedslitna och ibland med
kulhål kvar från kriget. På de största
affärsgatorna finns exklusiva affärer, men
inte många ungrare har råd att handla här.

Status
Stadens uteliv är också underdimensionerat.
Tidigare var det inte tillåtet med privata
restauranger, men under de senaste två
åren har fler och fler växt upp.
Att få ett bord här, är inte lätt. Trots att det
är dyrare, är maten betydligt bättre och
bland Budapestborna är det betydligt högre status att gå och äta på en privat restaurang, än på en statlig.

Trots att utvecklingen i princip stod stilla
de 40 senaste åren, en tid som de flesta
ungrare vill glömma, var situationen i
Ungern trots allt bättre än i många andra
länder i öst- och Centraleuropa. Det har
alltid funnits mat att mätta tomma magar
med. En nog så viktig faktor.
Det är mycket i Budapest som betecknas
med "den första i ett östland". Mc Donald's
är ett exempel. Deras butik i Budapest är
dessutom den mest lönsamma i hela världen.
Adidas-affären efter den mest fascionabla affärsgatan, har alltid en ringlande kö
utanför. Det ligger status i väst.
Trots intresset för att närma sig väst, är
det inte enkelt att snabbt anpassa sig till en
marknadsekonomi. Det är mycket som
fattas. Idag befinner sig många ungerska
företag i kris. Den icke konvertibla valutan
är ett problem, men nu finns det snart inte
tillräckligt av den nationella valutan,
forinter, heller.

Turisterna har ökat dramatiskt i Budapest, samtidigt som intresset frän
budapestborna för allt som kommer från
väst är stort. Kön utanför Adidas-affären
ringlar sig efter gågatan.

Det blir också svårt att byta varor med
andra länder, som man under den kommunistiska tiden gjort inom östblocket, eftersom kvaliteten är så dålig.
Det som krävs för att få den ungerska
industrin på fötter är förutom ekonomiskt
FORTSÄTTNING PA NÄSTA SIDA
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Nätet klart på åtta
korta månader
Den 15 oktober
invigdes det första
mobiltelefonisystemet i ett före detta
östland, Ungern. Tre
företagskulturer
representerade av
amerikanska US
West, ungerska PTT
och svenska Ericsson
arbetade tillsammans med projektet
som togs i drift tre
månader före utsatt
tid. Bara åtta månader efter kontraktsskrivning.

Att ringa i Ungern år en lyx. Det kan ta 1 7 år att få en telefon. De flesta år hänvisade till
allmänna telefonkiosker.
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Redan nu har över 1 000
abonnenter anslutits och
under 1991 kommer systemet att byggas ut till närmare 900 kanaler, med cirka
20 000 abonnenter.
Efterfrågan på mobiltelefoner i Ungern är stor och
tankar på att installera ett
mobiltelefonsystem har
funnits i 20 år. I och med att
det vanliga telefonnätet inte
fungerar tillfredsställande är
mobiltelefonen en bra lösning i Budapest.
Det är liksom så ofta annarsfinansieringensom satt

sas» m

visat stort intresse för att få
mobiltelefon.
Allan Jansson, som arbetar med installation och
testning i Budapest berättar
att statistiken visar att telefonsamtalen är som flest tidigt på morgonen och sent
på kvällen.
-Jag vet naturligtvis inte
säkert, men eftersom det
finns många japanska och
amerikanska företag här i
Budapest, är det nog så att
japanerna ringer på morgonen och amerikanarna på
kvällen. Men det är naturligtvis också många ungerska företag som har behov
av mobiltelefon. Mindre
företag som inte har några,
eller få vanliga telefonlinjer, på kontoret.
Redan innan mobiltelefonnätet togs i drift stod 700
abonnenter i kö. Efter den
succéartade invigningen
finns nu ett letter of intent
om en utökning av antalet
basstationer. Syftet är att
dela in Budapest i mindre
celler och att även täcka huvudstadens omgivningar.
Någon risk för att efterfrågan av mobiltelefoner ska
minska när Ungern får ett
ordentligt utbyggt digitaliserat publikt telenät finns
inte.
- Det är som i Sverige,
människor vänjer sig, säger
Allan Jansson. Har man bra
telefoner, ökar efterfrågan
ytterligare även på mobiltelefoner, så att man till exempel kan prata i bilen, till
och från arbetet.

Olika kulturer

ett dukat bord? Nej, inte riktigt. Konkurrensen mellan de utländska företagen år stenhård

bistånd, också teknisk
know-how och management.
Arbetslösheten kommer
att öka, när industrin effektiviseras och eftersom
det sociala skyddsnätet
inte byggts upp än, är det
många som kommer att få
det svårt.
Medellönen i Ungern är
10 000 forint/månad, ungefär 1 000 kronor. För en
vanlig ungersk familj har
levnadsomkostnaderna ökat med 40 procent det senaste året. Matpriserna har till
exempel gått upp med 25 procent sedan
februari i år och inflationen i år beräknas bli
närmare 50 procent.

Trots den svåra ekonomiska situationen och den
politiska turbulens som
råder är det många som
ser ljust på Ungerns framtid. Det finns en enorm
potential hos människorna
i detta land inklämt mellan
Österrike, Tjeckoslovakien, Sovjet och Jugoslavien.
Möjligheterna för olika
utländska företag är enorma inte bara i Ungern, utan
i hela Östeuropa. Här finns billig arbetskraft, oerhörda behov av bostäder, kontorsbyggnader och inte minst telekommunikationer.
Överallt siktar företag in sig på östländerna och eftersom Ungern, trots det långa
mörkret är det land som hunnit längst är det
hit alla vill först. En uppsjö företag söker
sig in och konkurrensen är stenhård. Det
går alltså inte att komma in och göra snabba
pengar.
För Ungern innebär närmandet till väst
en balansgång. Samtidigt som det är omöjligt att komma ikapp utan investeringar
utifrån, vill man inte bli beroende av ut-

Trots den
svåra
ekonomiska
situationen ser
många ljust på
Ungerns
framtid

Protester
Gulfkrisen har också spätt på bekymren.
För inte så länge sedan protesterade Budapests taxichaufförer mot kraftigt höjda
bensinpriser genom att blockera broarna
över Donau. I och med att Budapest egentligen är två städer på varsin sida om floden,
var den tre dagar långa avstängningen
mycket effektiv.

ländska företag.
För utländska investerare krävs därför
ett samarbete med ett ungerskt företag och
lokal produktion i landet. Det gör alt konkurrensen om passande partners är stor.
För något år sedan fanns det cirka 300
samarbetsbolag mellan ungerska och internationella företag i Ungern. I slutet av 89 var antalet uppe i 1 100, vid halvårsskiftet 2 500 och idag mer än 4 500.
- Men av dessa är det bara 500 som
egentligen gör Ungern någon nytta, berättar Knut-Georg Söderlund på handelskontoret i Budapest.

Telefoner
Ett sätt att skynda på utvecklingen är att satsa på
telekommunikationer, ett
oerhört eftersatt område.
Att ha telefon i Ungern
är en lyx, bara 8 personer
av 100 har ett abonnemang
och det kan ta så lång tid
som 17 år för att få ett.
Men det är en något tveksam lyx eftersom de inte
fungerar tillfredsställande.
Knut-Georg Söderlund

Trabant - På ungerska landsbygden rullar
nästan inget annat.

Fortfarande finns manuella våxlar i funktion
på den ungerska landsbygden. Våxeln
stänger klockan fyra, sedan galler en allmän
linje. Ringer det så ringer det hos alla.

ger ett råd till de företag som vill bilda joint
venture med ett ungerskt företag.
- Fråga först om de har telefon och om de
säger att de ska ordna det, så tro inte på
dem.

Ericsson i Ungern

Man ska också komma ihåg att Budapest
inte är samma sak som Ungern. På landsbygden ser det helt annorlunda ut.
Fortfarande kan man i det ungerska
telefonnätet hitta växlar från 40-talet i full
gång.
Ericssons historia i central- och Östeuropa
är lång. Redan 1901 öppnades den första fabriken i
Ryssland. Fabriker och
säljkontor öppnades också
i Polen, Rumänien och
Tjeckoslovakien före andra världskriget. I Ungern
satsade Ericsson på lokal
< 3 * < ^ tillverkning
v3T*
1912, men fabriken som Ericsson
byggde tillsammans med
ett ungerskt företag kom
Når den sovjetiska armén
lämnar Ungern säljer soldaterna aldrig att användas; första
sina rockar och mössor. De säljs världskriget, depression
sedan som souvenirer till
och sedan andra världsturistande utlänningar.
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- Till de företag som
vill bilda joint venture
med ett ungerskt
företag vill jag ge
rådet att först fråga
om de har telefon,
och om de såger att
de ska ordna det, så
tro inte på dem,
säger Knut-Georg
Söderlund sedan sex
år stationerad på
exportrådets kontor i
Budapest.

kriget kom emellan, men vid det
laget hade Ericsson redan sålt bolaget.
I mitten av 60-talet introducerades Ericssons crossbarsystem i
Ungern. Direktleveranserna till
ungerska PTT och överföring av
teknologi för tillverkning till statsägda BHG-företaget innebar en
stor uppryckning av teleindustrin i
Ungern. Licensen har sedan dess
förlängts tre gånger och gäller till
början av -91.
I början av 80-talet bestämde
sig ungerska Budavox, en statlig
företagsgrupp för att satsa på digitalisering av det ungerska telenätet.
Ericsson stod som segrare efter den två år
långa och hårda striden. Alla kontrakt var
klara för underskrift, när embargot kom,
som stoppade all export av tekniskt avancerad utrustning till östländerna.

Nytt hopp
Åren gick och det politiska klimatet blev
varmare. Tendenser till lättnader i embargot
kunde skönjas och 1986 började Ericsson
sondera terrängen för att få ordern på en
internationell station i Budapest. Detta

lyckades och i början av 1989 levererades
så den första centralen i Östeuropa av Ericsson.
Nu väcktes förhoppningarna på allvar.
Transelektro, ett ungerskt internationellt
handelsbolag som fungerar som uppköpare
för bland annat ungerska televerket gick ut
med en offertförfrågan på digitalisering av
telenätet för tre områden på den ungerska
landsbygden.
Trots att inget uttalades tydligt var det
klart att den som vann dessa projekt också
skulle ta hem systemvalet, en jätteorder på
lång sikt och en bra referens för övriga
länder i området, Lokal tillverkning var ett
måste för att ha en chans.
Det stora ungerska företaget Videoton
och Ericsson signerade därför ett så kallat
"memorandum of understanding" för produktion av AXE. Några dagar innan publicering av Transelektros anbudshandling
drog sig Videoton tillbaka på grund av
politiska påtryckningar utifrån.
- Så stod då Ericsson där igen, utan
samarbetspartner och med alla de övriga
stora aktörerna i full beredskap på en hård
kamp.
Efter alla motgångar var det först svårt
att uppbåda vare sig kraft eller nya ideér.

FORTSÄTTNING PA NÄSTA SIDA

Allan Jansson från ERA år
en av dem som arbetat
med mobiltelefonisystemet i Ungern, ett projekt
som tog rekordartade åtta
månader att genomföra.

käppar i hjulet, men våren
1989 gick en anbudsspecifikation för mobiltelefoni ut
från ungerska PTT, finansierat av Världsbanken.
I samband med öppnandet mot väst kom också en
rad utländska intressen med
i bilden. US West International fick en licens att tillsammans med teleförvaltningen driva ett 450 MHZnät. US West och teleförvaltningen bildade då ett
gemensamt bolag för att
bygga upp och driva mobiltelefoni i Ungern. Ericsson
har levererat hela mobiltelefonnätet och cirka en
tredjedel av telefonerna.

Företag
Mobiltelefoni attraherar
framförallt företag i Ungern. Telefoner är en förutsättning för att kunna "göra
business". Många utländska
företag har de senaste två
åren etablerat sig i Budapest
och det är främst dessa som

De problem som uppstod
under vägen var delvis av
teknisk natur, en rad anpassningar var nödvändiga
och flera helt nya produkter
finns med i systemet, men
där fanns också kulturella
svårigheter.
- Vi svenskar är mycket
kvalitetsorienterade. Vi vill
följa normala rutiner så att
vi kan behålla den höga
kvaliteten på utrustningen,
säger Mats Arnamo, ansvarig för Östeuropa-marknaden på ERA. Amerikanarna
hade samtidigt stora tidskrav.
Att förena kvalitetskrav
och tidskrav var inte lätt.
- Amerikanarna är inte
vana att arbeta i Europa, de
är optimister, ungrare är mer
byråkratiska, vana vid ett
annat sätt att arbeta. Svenskarna, representerade av
Ericsson, hittar man någonstans mitt emellan. Noggranna, men mer flexibla är
ungrama. För både Ericsson och US West är Ungernprojektet en bra referens,
både för att få utökade order
från Ungern och för att få
ytterligare order från andra
östländer.
Helena Liden
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ERICSSON I UNGERN

UK Sandberg är Ericssons första stationerade representant i ett östland. Han arbetade de första sex veckorna i Budapest utan
telefon och han berättar att frun Aggies kunskaper varit helt ovärderliga.

De levde utan telefon
i sex veckor

i flyter som ett mäktigt Mått, ibland brunt, band
genom staden. Broarna över floden användes effektivt
vid en taxidemonstration mot höjda bensinpriser. I tre
dagar gick det inte att ta sig över.

H
1

p^
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I 20 år har Ulf Sandberg arbetat i Östeuropa-länder. Han har
varit med om alla de stora
förändringarna och nu, sedan
cirka tre månader är han stationerad som den första Ericssonrepresentanten i ett östland, i
Budapest. Trots den stora
kunskap han har om öst, innebar flytten stora omställningar.
Tänk bara att arbeta i sex
veckor, utan telefon!
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Att åka utanför Budapest är som att kliva minst 3 0 år
tillbaka i tiden.

Samtidigt fortsatte det politiska livet i Ungern att
förändras och vintern 1989
hade den största besvikelsen gått över. Uthållighet
är verkligen ett ord som
stämmer i sammanhanget.
Nu gällde det först och
främst att hitta en bra partner. När konkurrenterna
allierade sig med stora
tunga ungerska företag; letade Ericsson efter ett inte fullt så stort
företag, men med ideér som stämde överens med de nya strömningarna i landet. När
offerten lämnades in hade Ericsson ännu
inte hittat någon definitiv partner. Istället
lovade man välja en, om man fick ordern.
Utvärderingsprocessen tog lång tid. Efter skifte i PTT-Iedningen bestämdes att
projektet på landsbygden inte skulle medföra någon vinnare av systemvalet, utan att
det skulle bli en ny runda senare, men
landsnätsordern varändåstrategiskt viktig.
Ericsson stora konkurrenter; Northern
Telecom, Alcatel och Siemens, slog på
stora trumman och såg en chans till imagevinst genom satsningen i öst. Ericsson
hängde inte på utan arbetade lugnt vidare.

De många varma källorna i Budapest används till bad. Det mest kända är det som finns på hotell Geliert. Hit
kommer både turister och Budapestbor.

I oktober 1990 var det av- technica, Istvån Födor, anställdes nyligen Ericssonägt dotterbolag. Även här sker ett
gjort att Ericsson, till sina av Ericsson och fungerar nu som projektle- samarbete mellan US West och Ericsson
konkurrenters stora besvi- dare för Ungernprojektet.
på mobiltelefonisidan.
kelse, stod som vinnare i
Den 15 oktober invigdes ett mobilteleI Polen har ett stort antal analoga PBXlandsnätsupphandlingen.
fonisystem i Ungern, det första i ett östland. system levererats samt MD110 för företag
Samtidigt hittade också
Den 23 november lämnades den stora i Warsawa och Gdansk. På den publika
Ericsson sin partner, Mus- offerten till systemvalet in och utvärde- sidan arbetar man även här för att bilda ett
zertechnica, ett elektronik- ringen ska vara klar vid årskiftet. Hur det samarbetsbolag med ett polskt företag,
företag med cirka 400 an- går vet ingen ännu, även om optimismen är Telfkom Telfa.
ställda.
stor på Ericsson.
I Sovjetunionen, detta jätteland, har
Ulf Sandberg stationeraEricsson hittills installerat cirka 100 000
Samma mönster
des i Budapest, som den
linjer via det Jugoslaviska företaget Nikola
första fasta Ericsson-representanten i ett Sättet att arbeta i övriga östländer följer Tesla som tillverkat Ericssons produkter
östland.
samma mönster som i Ungern.
på licens sedan 1953. För tillfället är Nokia
- Jag var och tittade på alla möjliga
I Tjeckoslovakien arbetar man med bil- och Ericsson de enda utländska företag
företag innan jag hittade Muszertechnica, dandet av ett samarbetsbolag som ska till- som levererar moderna system till Sovjet
berättar han. På de flesta fanns det hinder verka AXE. Partnern är Tesla Kolin, ett och med tanke på att Sovjet planerar att
som var oöverstigliga. Verkställande led- företag som en gång i tiden var ett bygga upp telekommunikationsnätet de
ning som inte talade
engelska och hand- Många svenska företag har sökt sig in på den ungerska Budapest, där Raoul Walvia samarbetsbolag med ungerska företag.
lenberg arbetade under anskrivna årsredovisning- marknaden,
De spänner över en rad olika områden och även företag
dra världskriget reser sig
ar bland annat.
som tidigare inte varit representerade startar nu verksamnu ett stort kontorskomplex, som byggs av Skånska.
På Muszertechnica het i Ungern.
Tetra Pak har också ett
För tillfället finns 2 6 joint ventures mellan ungerska och
var det annorlunda. Fösamarbetsbolag i Ungern
företag. Bland dem hittar man Alfa Laval, Trelleretaget arbetar på ett svenska
och kommer att starta lokal
borg AB, NCC och Volvo.
västerländskt sätt och Ikea har nyligen öppnat en stor affär utanför Budapest, produktion av förpackningar, både för export och imsköts av en mycket dri- billiga möbler gör stor succé i Ungern.
port. I Ungern säljs mjölken Ungersk mjölkförByggföretaget Skånska har mycket att göra. Det saknas
ven ledning. En av de
i plastpåsar, vilket är mycket packning i dag.
kontorslokaler och bostäder i Budapest. Många av de
anställda på Muszer- både
opraktiskt, men det kan
utländska företagen som etablerat sig i Ungern har kontor

I oktober 1990
stod det klart
att Ericsson
var vinnaren i
kampen om
landsnäten

inrymda i vanliga bostadshus. I närheten av det område i

Byts den ut mot
alltså bli ändring på det. Tetra Pak?

- Det är rena himmelriket att ha en telefon,
säger Ulf Sandberg och det syns att han
menar det.
Innan mobiltelefonisystemet installerades i Budapest fick Ulf klara sig utan telefon. De flesta av oss skulle aldrig stå ut med
att inte ha telefon hemma, men tänk då att
inte ha det på jobbet heller. Hur klarade då
Ulf av sitt arbete och kontakterna med
kontoret i Stockholm?
- Det fanns en telefonkiosk utanför vårt
hus, men den fungerade inte. Istället fick
jag åka tio minuter med bil till en annan
kiosk. Den ligger i en brant uppförsbacke
med mycket tung trafik.
Att stå och ringa till Sverige, över dåliga
ledningar, när spårvagnar och bilar far förbi
bara en knapp meter från telefonkiosken
var inte lätt, men det var
Mölnlycke var ett av de första utländska företag som ibland det enda alternativet.
etablerade sig i Ungern. Mölnlycke skulle 1 9 8 2 sälja en
- Dessutom fungerade
maskinlinje och know-how till ett ungerskt företag och
samtidigt blev det tillåtet att bilda joint ventures med telefonkiosken som en resoungerska företag. Mölnlycke såg sin chans och startade nanslåda så man stod mitt
sin verksamhet 1 9 8 5 . Mölnlycke äger 4 9 procent, Hung- inne i ljudpelaren när man
arotex 34 procent och Inter-Europa bank äger 17 procent talade, skrattar Ulf och skaav det gemensamma bolaget Sancella. Företaget har cirka
3 0 0 personer anställda och 2 8 0 av dessa arbetar vid kar på huvudet.
fabriken som ligger drygt fem mil öster om Budapest.
I telefonkioskerna i UngFlera svenska företag har också egna representations- ern är det två-forintersmynt
kontor i Ungern. ABB, AGA Cryo AB, AHa Laval, Astra, som gäller och för Ulf var
närmaste åren står
sig Ericsson bra i
konkurrensen.
Möjligheterna
på dessa marknader är enorma, men
alla som arbetat i
Redan 1 9 2 0 tillverden här delen av kade
Ericsson televärlden är försik- foner för Ungern.
tiga och tar inte ut
något i förskott. I Ungern, liksom i övriga
östländer är alla stora beslut automatiskt
politiska beslut och en förändring på den
politiska arenan, något som inträffar titt
som tätt, kan medföra stora förändringar.
Budapestreportage:
Helena Liden (text),
Maria Petersson (foto)

Atlas Copco, NCC, Pharmacia, Sandvik och Tarkett till
exempel, och alltså nu också Ericsson.

det bara att ha fickan full. Någon varningssignal att man var tvungen att stoppa i mer
pengar kom aldrig, bara ett klick och så var
förbindelsen bruten.
- Under den här tiden kände jag mig som
Clark Kent, ni vet han som blir stålmannen.
Jag vandrade mellan telefonkioskerna i
Budapest. Det var fruktansvärt jobbigt.
- Jag måste tillstå att trots att jag var väl
förberedd för flytten och på hur det är i
östländer, har det varit jobbigare än jag
trodde.
- Många märkliga episoder har inträffat,
men mer om det i mina memoarer...
- Om det inte hade varit för min fru
Aggie hade det helt enkelt inte gått. Aggie
är från Ungern och talar språket, något som
varit oerhört värdefullt när det gällt att
utrusta kontoret, diskutera med banker,
myndigheter och tull. Hon har arbetat lika
mycket som Ulf den senaste tiden, för att få
igång ett Ericsson-kontor i Budapest.

29 kontor
- Det kontor vi har nu ligger i en vanlig
lägenhet. Till och från luktar det mat i
trappen och det är väl inte precis vad vi är
vana vid hemifrån Sverige. Men efterhand
som man går och letar blir man mindre och
mindre kräsen. Det här var faktiskt det 29
kontoret jag tittade på!
- Det var inte så att de andra 28 var för
dyra, utan konkurrensen om kontorslokaler är stenhård i Budapest. Det finns helt
enkelt för få.
När det gällde bostaden för familjen,
förutom frun Aggie bestående av en son
och en hund, hade Sandbergs tur.
- Vi var ute i god tid, berättar Ulf. Redan
i våras började jag sondera terrängen och
nu bor vi i ett hus nära stadsgränsen till
Budapest. Det ligger högt och det är visserligen ganska lerigt i terrängen utanför, men
det finns frisk luft och i Budapest är det inte

- En så'n här behöver man verkligen om
man ska bo i Budapest, skämtar Uffe.
Luftföroreningarna ligger ofta som ett
lock över staden.

illa. Nu när vi har ordnat det viktigaste,
med bostad och kontor känns det riktigt
bra. Jag är vid gott mod, skrattar Ulf.
Att placera någon i Ungern var en positivt gest från Ericssons sida.
- Det visar att vi verkligen är seriöst
intresserade av den här marknaden. Man
borde göra på samma sätt i övriga länder i
central- och Östeuropa. Det är betydligt
lättare att skapa kontakter med teleförvaltningen och andra partners när man är
här nere. Vi har nog varit lite dåliga på det
tidigare.
Det som Ulf saknar allra mest, är grabbarna som han brukar musicera med. Det är
traditionell jazz det gäller, och Ulf hoppas
att så fort han får lite tid över så ska han
kolla runt och se om det inte går att dra ihop
ett band i Budapest.
Helena Liden
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INFO CENTER

Andreas Pettersson har passerat en godiskontroll och delar
med sig till pappa Tommy. Vid
utgången fick alla barn ballonger att ta med sig hem.

Under fem timmar den 17 oktober
passade inte mindre än 800 personer på att besöka Linköpingsfabriken, som då hade Öppet Hus.
Via en snitslad bana (med bl
godiskontroll och frågesport) genom fabriken kunde besökarna se
hur tillverknigen sker från den
första komponenten fram till den
färdiga produkten. Den som ville
kunde prata hemligheter i
kryptotelefonen Code Line eller
pröva på att ringa (icke hemligt) i
Olivia.
Fotoklubben med
Pär Lindman i spetsen

Ny MEMO-version
Från och med den 15 december får
alla på ERA/ECS möjlighet att
köra mot MEMOs B-dialog. Det
innebär att du själv avgör om du
ska byta eller ligga kvar i den
gamla A-dialogen.
Alla som är användare idag
kommerattfådennyahandboken.

Fanny och Erika Zander tyckte det var spännande att prata med pappa Tore via radiolänk, en av de
produkter som tillverkas i Linköpingsfabriken. För att demonstrera flera av fabrikens produkter i
verkligheten fanns en Landrover med radioutrustning på plats.

"Hej. jag är på pappas jobb"

Kontaktpersoner sökes
Dessutom är vi mycket angelägna
om att bygga upp ett kontaktnät
här på ERA/ECS och på våra dotterbolag.
Så du som tycker att det skulle
vara intressant att få del av nyheter
mm angående MEMO före alla
andra, ring Annie Lindhol
726 98 (ER A ALM). Detkornm;
att ta lite av din tid i anspråk, så
prata först med din chef.

WordPerfect för
Windows

^

WordPerfect kommer i Windows-version l:a kvartalet 1991.
Först kommer den i engelsk version, den svenska versionen kommer att dröja något.
WordPerfect kan redan idag installeras under Windows eftersom alla Dos-program kan köras
under Windows 3.0.

Bli PC-kontaktperson

öppet Hus-generalen Bertil
Rehnberg har all anledning
att vara glad åt det mycket
uppskattade och välbesökta
arrangemanget.

Under rundvandringen fanns det möjlighet att prova på att ringa
på mobiltelefon. Eva Öhrling ville pröva och fick hjälp av Fredrik
Qwarfort och Gunnar Larsson. Eva tycker att bara den som
absolut måste vara anträffbar ska ha mobiltelefon.

Zaid Karlsson, ERA Nyheters speciella
öppet Hus-reporter intervjuade Magnus,
Mikael och Markus Andersson. Mamma
Britt-Marie lyssnade.

PRESSKLIPP
Motigt för Telepoint
Telepoint-tjänsten har än så länge
haft ringa framgång och de tre bolag som redan har lanserat tjänsten
vägrar att avslöja antalet abonnenter. Många människor vet inte
ens om att Telepoint finns och verkar inte efterlysa tjänsten, men
BYPS (som är på väg att bli det
fjärde bolaget som driver Telepoint) tror att den bristande framgången beror på dålig marknadsföring.
Communicate, okt-90

ERA
Korta Nyheter

Den tusende GSM-eleven
I början av december fick Anders Friberg (th) under
pågående kurs mottaga en Ericssonklocka ur Mikael
Bäcks hand. Anders, som arbetar med GSM-installation på O-divisionen (beteckning O/AID) var nämligen
årets tusende GSM-kursdeltagare. GSM är ju som

bekant det nya paneuropeiska digitala mobiltelefonsystemet och Ericsson satsar hårt på utbildning.
Förra året 5 - 6 0 0 kursdeltagare och i år över tusen,
enligt Lars Thyr, chef för den tekniska utbildningen
av mobiltelefoni. Foto: Björn Seger

Johan Hedman, ERA, har flyttat
till Tyskland.
I Spanien arbetar nu Staffan
Henriksson, ERA.
Simon Abrahamsson och Peter S Svensson, båda ERA, är stationerade i Taiwan.
I Texas, USA finns nu Benny
Larsson, ERA.

Är ni många PC-användare på er
avdelning? Har ni någon PC-kontaktperson? Om inte - bli ICs PCkontakt.
Du skall vara användare av PC
och PC-programvara, vara intresserad av vad som är på gång Oj
vara den som hjälper kompisi
med enkla handhavandefrågor.
Du får information om nyheter,
utbildning för att förkovra dig,
hjälpa till att testa nya produkter^
tyc'a till om nya produkter, p ^ ^ M r
verka utvecklingen genom att
komma med egna idéer.
Att vara PC-kontaktperson
kommer troligen att påverka ditt
ordinarie arbete, så diskutera detta
med din chef. Vänd dig sedan till
Info Center, Raquel Johansson Z/
ZI,tel61315ellerskrivettMEMO
till ERARJN, så återkommer jag
till dig och berättar mer.
Väl mött, Raquel

Info Center
arbetar just nu med dagligt användarstöd, utvärdering,atttaframen
ny och ännu bättre produktkatalog
för ERA/ECS, att bygga upp vår
kontaktperson-verksamhet,
ERA/ECS kontorsinformationsstrategi samt att förbättra Info
Center-verksamheten för att bättre stödja användarna.Om du har
synpunkter så är du mer än välkommen med dem direkt till någon av oss eller via vår IC
memobre vlåda ER AIC. IC hartvå
öppna brevlådor i MEMO.
ERAIC samt ERAOPNBYTPC.
OPNBYTPC är för alla som vill
sälja och byta PC och PC-tillbehör.

/
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GSM-utveckling i Hässleholm
E-P Telecom i Hässleholm
är ett konsultföretag inom
programvaruutveckling.
Här jobbar 25 personer,
bl a med ansvar för vissa
systemfunktioner i det
pågående GSM-projektet.
Idag ser de anställda
ljust på framtiden men det
har blåst en del snåla
vindar genom åren.
E-P Telecom ägs till lika delar av
Ericsson och Programator och ingår som ett affärsområde inom E-P
Data AB. Moderbolaget har säte i
Karlskrona och E-P Telecom finns
på orterna Karlskrona, Lund och
Hässleholm. I Hässleholm tycker
man dock inte ägarförhållandena är
särskilt påtagliga utan ser sig som
en självständig enhet med Ericsson
som huvudsaklig kund.
- Vi jobbar även åt andra företag,
exempelvis Nobelplast. Men att
Ericsson är vår största kund är
^ • u k e inte så konstigt med tanke
*^«W^r långa Ericsson-erfarenhet
som går tillbaka ända till mitten av
sextiotalet, dåSvenskaRadioaktiebolaget (SRA) startade en verksamhet inom programmering i
^fesleholm.
^ ^ 3 e t berättar Lars-Göran Nilsson,
som tillsammans med ytterligare
fem anställda varit med sedan den
tiden. Bl a var de med om att systemera föregångaren till dagens
AXE-växel, den s k AKE:n, samt
Ericssons första programminnesstyrda telefonväxel som driftsattes
i Tumba i slutet av sextiotalet.
De anställda, som erfarit flertalet

Ericsson är
vår största
kund. Vi har
jobbat ihop
sedan
60-talet

GSM (det paneuropeiska digitala
mobiltelefonsystemet) och ADC
(digitalt dito för USA och Kanada). Här är man i första hand en
kompetens- och resursförstärkning åt ERA i Linköping som svarar för BSC:n (Base Station Controllern).

Delsystemansvar

BSC:n är uppdelad i tre delsystem
där Hässleholm ansvarar för den s
k TRl-delen (Transmission Remote Interface).
- Dessutom arbetar vi med
upp- och nergångar i verksamheten, känner idag tillförsikt inför landmobila radiosystem för bl a
polis och färdtjänst. Vi arbetar
framtiden.
över ett brett fält. Man kan väl
Okonventionell chef
beskriva att vår erfarenhet och
I april tillträdde Nils Lindqvist vårt kunnande inom telekommusom chef. En litet okonventionell nikation omfattar offert- och syssystemering,
chef med många egna idéer både temutvärdering,
vad gäller företagsamhet och per- programmering, test och utbildsonalpolitik. I bagaget till E-P ning, berättar Nils som gärna ser
Telecom hade Nils bl a sina sex års en bred verksamhet för E-P Teleerfarenhet av ERA i Kista, där han coms del också framöver.
arbetat med marknadsföring av
- Men E-P Telecom får inte bli
mobiltelefoni.
för stort. Vi kommer fortsätta reSedan årets början har personal- kryteringen tills vi är 30-40 konstyrkan ökat med det dubbla, lo- sulter, fortsätter han.
kalerna har byggts om och rustats
upp och aktiviteten bland de an- Fånga upp
ställda är hög både under och efter Nils är övertygad om att det i
Stockholm finns många som är
arbetstid.
- Jag strävar efter en avspänd intresserade av att flytta från storatmosfär på jobbet, där vi känner staden om de kan erbjudas likvarandra och har roligt tillsam- nande arbetsuppgifter på mindre
mans. Ingen ska känna att de mås- orter. Där vill han gärna göra en
te knacka på och "störa" chefen insats och försöka fånga upp dom
när de har något de vill prata om, med rätt bakgrund.
- Åtminstone vill jag att de passäger Nils, som sitter i en "glasbur" precis innanför entrén med serar E-P Telecom, att vi inte missar folk med rätt erfarenheter.
dörren på ständigt vid gavel.
Det största arbetet för E-P Dessutom anserjag att vi på så sätt
Telecoms del idag ligger inom också gör Ericsson en tjänst. De

Konsulterna på E-P Telecom i Hässleholm har Ericsson som sin
största kund. Bl a deltar man i det påsående GSM-projektet med
ansvar for den s k TRI:n. Hår ses chefen Nils Lindqvist (till vänster)
tillsammans med Lars-Göran Nilsson, projektansvarig med lång
Ericsson-erfarenhet, samt sekreteraren Jessica Persson.

behöver inte tappa kunnig personal eftersom den kan fortsätta att
jobba mot Ericsson, menar han.
En av de yngre nyanställda är
Torbjörn Nicklasson. Han an-

SVENSKA
RADIOAKTIEBOLAGET
Installation och Undatbatl

SRA COMMUNICATIONS AB
gRtCSSCBM - g

»iMl&ä
Namnbytena har varit många för
de anställda som varit med
genom åren.

Nästan hela Hässleholm-gänget samlat vid fika-pausen.

PRESSKLIPP
Persontelefon!
i Ohio
LiTel Telecom, bygger ett nät för
persontelefoni i Columbus, Ohio.
Persontelefoni-nät byggs mot
små bärbara telefoner som kommunicerar på radiofrekvenser,
liksom mobiltelefonin. Enligt
LiTel skulle en person kunna bära
med sig telefonen överallt i USA,
och med tiden i hela världen, och
nås på samma nummer. Telefonerna skulle kosta runt 100 dollar
och samtalen 20-25 cent per minut. LiTel är den tredje i USA som
av FCC fått licens att utveckla teknologin. FCC har ännu inte bestämt hur mångaradiofrekvenser
som ska vikas för persontelefoni
och innan det är gjort kan inte tek-

PRESSKLIPP

nologin utvecklas i USA, trots att
det nu sker i resten av världen,
menar LiTels McLernon. Han
förutspår att persontelefonen
kommer att ta över telefonsamtalen man mot man, medan den traditionella trådtelefonen kommer
att erbjuda fax- och datatjänster.
Detroit News, sept-90

Världens minsta
NTT i Japan utvecklar nu en prototyp för en bärbar telefon som
kommer att väga mindre än 120
gram, fungera överallt, räcka en
månad på ett återuppladdningsbart batteri och vara mindre än ett
cigarrettpaket. Enligt en japansk
teleanaly tiker kommer dessa telefoner vara i bruk i Tokyo tidigt
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1992 och år 2000 finnas i mer än
20 miljoner exemplar. Telefonerna har kontakt med basstationer som placeras var hundrade meter och inte är större än
15x20x5 cm och kräva bara 1-2
procent i kraft av vad dagens stationer drar. De kommer att med
tiden installeras även i tunnelbanor och flygplan.

Bärbar italienare
Ote (Florens, Italien) har lanserat
en ny 900 MHz bärbar telefon,
som klarar 1,5 timmar på ett standardbatteri och fyra timmar på ett
"long-life"batteri. Telefonen kallas Handy Partner och kan också
användas i bilen.
IlSole,okt-90

ställdes i februari och varda nyutexaminerad från elektrotekniska
linjen i Lund. Han har dessutom
arbetat ett halvår på Alfa Laval.
- Jag trivs jättebra, det är inte
lika anonymt här som på ett storföretag. Arbetet är också väldigt intressant - men det är mycket att
lära! Förattkommaigånggickjag
en sex veckor lång introduktionsutbildning i AXE.
Vad gäller just AXE, så känner
man på E-P Telecom en viss stolthet över den provkanal som ska
installeras och tas i drift här under
våren.
- Det känns som ett erkännande
och gott förtroende från Ericssons
sida att låta oss utföra provningen.
Vi kommer att utöka lokalerna
med 100 kvm för det ändamålet,
säger Nils. Provningen kör vi sedan igång under andra kvartalet
nästa år.
Helena Andersson
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Tvåvägs Telepoint
Den brittiska regeringen tillåter
nu de fyra Telepoint-operatörerna
att erbjuda en begränsad tvåvägskommunikation, som gör detmöjligt för de handburna telefonerna
att både ta emot och sända samtal.
Detta betyder en omsvängning eftersom man tidigare bara tillåtit
envägskommunikation (att sända) för att hålla priset nere för användarna.
Electronics Weekly, okt-90

Yankees gillar
yuppie nallar
Det finns nu4,4miljonermobiltelefon-abonnenter i USA. Vid årsskiftet 89-90 var det 3,5 miljoner.
Telephony, sept-90

Växer snabbast
Det senaste åretharantaletmobiltelefonabonnenter i Europa vuxit
med en miljon medan antalet
personsökarabonnenter bara ökat
med 340000. Ioktober 1990fanns
3,17 miljoner mobiltelefonabonnenter och 2,0 miljoner personsökarab.
Storbritannien dominerar båda
marknaderna, men det finns tecken som tyder på att mobiltelefonin växer på personsökandets
bekostnad. 11 ex England har antalet abonnenter bara ökat med
14 000 senaste året. I Frankrike
och Tyskland har personsökarsystemen sina starkaste tillväxtmarknader.
Fintech Mobile Com. okt-90
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Ett bra läge för HotLine-butiken vid Norrtull. Har passerar över SO 000 bilar per dygn.

Stefan Gidlund och Robert Kuba räknar med julrush.

HotLine-säljarna som julskyltade själva
- Det gäller att väcka
uppmärksamhet, att
locka in kunderna, säger
Stefan Gidlund och
Robert Kuba på HotLinebutiken vid Norrtull i
Stockholm. Därför skyltade de med en kvinnlig
tomte, den skiljer sig
från de andra julskyltningarna.
I närheten av Norrtull, vid infarten
till norra Stockholm, har Ericsson
en strategiskt placerad HotLinebutik som säljer mobiltelefoner.
Den är en av Ericssons fem Hot-

Line-butiker. Stockholm har två
till, vid Globen och i Bredäng söder om stan, Göteborg och Malmö
har varsin.
-Ericsson är den enda huvudleverantören i Sverige som har egna
butiker, alla de andra sexton mobiltelefonsäljarna går via agenter,
återförsäljare, förklarar Stefan
Gidlund.

Stora kunder
Ericsson har 52 "säljpunkter" i
Stockholm, varav tre egna. De egna står för så mycket som en tredjedel av försäljningen. Butiken
vid Norrtull, som öppnade första
maj 1987, var den första renodlade Ericssonbutiken.

-Vi jobbar egentligen mest mot
storkunder, fortsätterStefan. Men
vi säljer förstås till alla som vill
köpa. Här vid Norrtull passerar
mellan 50- och 100 000 bilar per
dygn. Här syns HotLine, platsen
är ur exponeringssynvinkel bra.
Det som går bäst nu är pockettelefonerna, den lilla ficktelefonen.
Åtta av tio är ficktelefoner, de
större sk combitelefonerna, som
sitter i bilarna, har gått bakåt från
att tidigare ha varit dominerande.
Stefan och Robert ser sig som
ambassadörer för Ericsson. De
säljer Ericssons enda egentliga
"konsumentvara" och det gäller
att vara snabb och att hänga med.
De har HotLine-reklam på sina

Sålde flest personsökare

Juha Nieminen blev världens bäste personsökarsäljare och fick en handmålad Holländsk prydnadstallrik.

Juha Nieminen från
LMF i Finland sålde
under årets tre första
kvartal 2931 personsökare. På det blev han
bäste försäljaren i
Europa (läs världen) och
fick tillsammans med
andra framgångsrika
personsökarsäljare i
tävlingen Contactor Club
'90 tillbringa en långhelg
på Kreta.
Contactor Club '90,säljtävlingen
för personsökarbolagen, har avslutats. Den lanserades av Ericsson Paging Systems B V i Holland
i början av året och gällde de elva
bolag som säljer personsökarsystemet Contactor 9000.

Tävlingen syftade till att öka
försäljningen av personsökaren
Contactor. De säljare som uppnådde sina individuella säljkvoter
skulle belönas med en långhelg på
Kreta.

Norden bra
Norden presterade ett strålande
säljresultat. Av de elva deltagande bolagen,frånelvaolikaländer, uppnådde EEN i Norge det
bästa procentuella utfallet på sin
tävlingsbudget - 105,6 procent.
EAS Schweiz kom på andra plats,
tätt följt av LMF, Finland. LMD,
Danmark placerade sig på sjätte
plats.
Jörgen Schultz blev "dansk
mästare" med 134 procent. Bästa
procentuella utfallet i Norden
nådde GeirMidttveit, Norge, med
152 procent av sin tävlingsbud-

get. Flitigaste individuelle säljaren totalt blev dock Juha
Nieminen, Finland, som premierades för 2 931 sålda mottagare,
vilket också var bästa procentuella resultatet i Finland, 133 procent.
Totalt fick 42 deltagare, varav
13från Norden,resatill Kreta. Där
skedde sen prisutdelningen. Juha
Nieminen, som totalt sålt flest
Contactormottagare, fick en
handmålad och signerad holländsk prydnadstallrik med namnet ingraverat.
En enkät har visat att samtliga
deltagande säljare tyckte att säljtävlingen var stimulerande.
Rolf L Wennerqvist
(marknadsansvari)> för personsökare
i Norden och en varm förespråkare

för " incenlive-aktiviteter" som
förbättrar säljresultat och motiverar
dellaxarna till

merförsäljnin/f.)

bilar och fångar upp kundkontakter på alla sätt. En dekal som sitter
på bilen och uppmanar folk att
ringa på ett mobiltelefonnummer
för att prata om HotLine kan i
praktiken betyda att den som liggerbakom i bilkön ringer upp Stefan eller Robert.

Juljäkt
-Arman HotLine-säljareskaman
inte räkna med att sova många
timmar om dygnet veckorna före
jul.Ävenomviocksåmärktliteav
den allmänna konjunktursvackan
har vi fullt jobb varje dag.
De berättar också en hel del om
hur det är att säljaåt Ericsson. Vilket plus det kan vara att ha namnet

Ericsson i ryggen. Hur det ger
kunderna en känsla av trygghet
och kapacitet. För HotLine-butiken betyder detta med att b»ra^^
sälja ett märke att man vinnep^JP 1 '
att spela ärligt. Det går ju inte att
försöka prångla på kunderna det
märke man själv har den största
avansen på.
Men just nu är del som s a g ^
julrushen som engagerar. Det W&
nog många som kommer att få en
HotLine till julklapp. Mobiltelefonerna har nämligen en speciell
tendens att gå åt just under december
Text: Lars Cederquist
Bild: Björn Seger

När arbetsmiljön
förändras måste..
ER As skyddskommitté harenhälligtbeslutatattvidförändringarav
arbetsmiljön ska
• skyddsansvarig chef informera
berört skyddsombud
• informationen ges ut så tidigt
som möjligt och definitivt innan
några beslut i ärendet fattats
• skyddsombudet beredas tid och
möjlighet att vid behov konsultera andra, t ex Företagshälsovården, för opartiska råd och bedömningar.
Beslut av en enig skyddskommitté är bindande för företaget.

Ombyggnader
De förändringar texten ovan syftar på kan vara av olika slag. Det

kanvarany-ellertillbyggnadera^a^
lokaler. Flyttning av verksamhe^P*
eller ändring av arbetsmetoder.
Införande eller utbyte av kemiska
ämnen. Inköpav ny-ellerändring
av befintlig - maskinutrustning
(terminaler, kopiatorer e dyl).
Det här är exempel på föränd'
ringar som berör de anställdas
miljö. Inom det området finns en
tvingande lagstiftning. Arbetsmiljölagen samt ett Arbetsmiljöavtal träffat mellan SAF, LO och
PTK.
I båda regelverken anges klart
ochtydligtarbetsgivarens(dvsarbetsmiljöansvarig chefs) skyldighet att fortlöpande informera
skyddsombuden.

villtaer / i famn...

...och tacka allaersom bidragit till
den förnämliga avskedspresenten
jag fick när jag gick i pension. En
skön känsla att ha så många vänner.
Även om jag med stor förväntan

ser fram mot en ny och behaglig
tillvaro, så känns det lite i hjärterötterna att lämna arbetskompisarna, så jag säger "We'll meet
again".
Gunnar Englundh

•^
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ERA Nyheters Minnesmästare
1990 blev ett händelserikt år för vårt affärsområde, BR. ni, kära läsare? Vi har valt ut sex bilder ur årets tidMånga av de både stora och små händelserna har ERA ningsnummer och utifrån bilderna ställer vi nu följanNyheter berättat om i text och bild. Hur bra minne har de frågor:

Hur ska du
tillbringa
julhelgen?
(7) Mannesmann tecknade GSM-avtal med Ericsson och
I: Motorola. X: Alcatel. 2: Siemens.

Weronica Östlund,
Mönsterkortsfabriken,
Kumla
Q) I februari testade hälsovården 700 personer i Kista. Man mätte:
1: Blodtryck. X: Kondition. 2: Kolesterolvärde.

- Jag åker upp till
min far i Lappland,
därjagfirarjulafton
och hoppas åka
snöskoter och långfärdsskidor. Nyår
ska jag fira här
hemma i Kumla.

John Peniche,
Ericsson GE Mobile
Communications,
Lynchburg, USA
- Min fru och jag
har just köpt ett hus
så vi kommer att ha
fullt upp med att
packa och flytta.
(3) Denna nyckel symboliserar (?) / början av -90 hölls en kick off \5) För ett år sedanfickFMVde första ® Den JO 000 australiensiska Det finns mycket
truppradioenheterna. Vilket övrigt landkanalen tillverkades i:
för " digitalt i USA ". Den standard
invigning av nya lokaler i
som jag vill göra i
^F
I.Sydney. X:Brisbane.
har köpt Truppradio 8 000:
som gäller är
l-.Emmen. X: Raleigh.
det
nya
huset,
måla,
2:
Melbourne.
I: Danmark. X: Schweiz. 2: Norge.
2: Mjärdevi.
l-.TDMA. X-.FDMA. 2 :CDMA.
fixa till golvet och bygga om köSkicka in svaren till ERA Nyheter, KI/BR/KN. De tio första rätta lösningarna belönas med varsin ERA Nyheter-mugg.
ket. Det är my eket att göra men ett
Senast den 15 januari ska svaren vara inne.
nytt hus aren trevlig julklapp!

420 trogna tjänsteår
I mitten av december var det dags
för årets guldmedaljörer. För alla
som aspirerar påen högtidlig middag på Stadshuset med medaljutdelning kan vi upplysa om att det
faunan efter trettio år i tjänsten.
4^P>is säger ERA Nyheter till:
Larsove Carlqvist, Örebro,
Tord Jonsson, Kista
Olof Wallner, Kista

Roald Försund, Lund
Jan N Nilsson, Kista
Bertil Jonsson, Kista
Gunnar Bidner, Kista
Anne-Marie Ekström, Kista
Henrik Amberg, Kista
Bengt Bergström, Kista
Ove Andersson, Kista
Botvid Floser, Kista
Bengt-Erik Widell, Gävle
Gullan Fischer, Linköping.

Ändrade lunchsubventioner
Som de flesta säkert känner till
ändras reglerna för subentionerad
lunch från 1 januari -91.1 år gäller
att företaget får betala upp till 40
procent av Riksskatteverkets
riktpris på 45 kr per portion utan
att den anställde behöver skatta.
På ERA/ECS i Kista har vi anställda betalat26.50förvarjemåltid. Det har skett genom löneavdrag efter det att man tagit ut
lunchkuponger.
Nästa armaste personalen skatta för eventuell subvention och
företaget måste betala "sociala
avgifter" på denna subvention.
Inför 1991 har Riksskatteverket
beslutat att en "standardlunch"
skall vara värd 44.20 per portion
och det oavsett den verkliga kostnaden. Om restauratören kan tillaga en portion för detta pris utan
någon form av ekonomiskt stöd
och personalen betalar fullt pris
föreligger ingen bidragssituation.

På flera orter har ERA/ECS
slutfört de fackliga förhandlingarna om vad som gäller för
luncherna från -91 och de anställda har fått information. När
det gäller ERA/ECS i Kista är vid
denna tidnings pressläggningen
förhandlingarna inte slutförda.

manga är vi
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Den senaste personalstatistiken
visar att på BR, affärsområde
Radiokommunikation finns det
11 468 medarbetare.

Pepparkakor mot
sjösjuka

ERA har totalt 3 433 anställda och
ECS 1 286. De båda företagen har
97 respektive 19 personer i utlandet.
I Kista är ERA störst med 1516
anställda medan ECS har 201
medarbetare. ERA i Gävle har
1 029 och ECS i Kumla 852 anställda.
Stab/support hade den sista oktober 665 personer.

"OnLine" Stena Lines personaltidning har i sitt novembernummer en notis om att ingefära är bra
mot sjösjuka. Detta enligt en neurolog i USA. Ett gram ingefära lär
räcka i fyra timmar. (1/3 tesked
målen ingefära motsvarar ett
gram.) Det ska också gå bra med
pepparkakor eller Ginger Ale.
Pepparkakor är väl ett bra alternativ för den som ska ut och åka båt
i juletid.

Korta fakta i juletid
Slakteriförbundet och Jordbrukets Provkök hartänktpåSveriges
personaltidningar och lämnat lite
skinkfakta, som kan vara intressant inför julen.
• Mellan kl 16 och 20 på julaftonen äter vi 400 000 kg julskinka i
timmen!
• Förattfåframåttamiljonerkilo
julskinka behöver 600 000 grisar
slaktas. De motsvarar ca 16 procent av hela svinslakten under
året.
• Produktionen av julskinka kom
som vanligt i gång redan vecka 39.
Då började de första rimmade julskinkorna att frysas in.
• Julskinka är mager mat. Med
fettranden borttagen innehåller
köttet bara tre procent fett.
• Liksomannatköttlättarjulskinkavidtillagning.Följerman råden
för tillagning som finns på för-

Håkan Carlsson,
Gävlefabriken
- En vecka innan
julafton åker min
dotter och jag till
Barbados. Vi blir
där en vecka och
fortsätter på julafton till Grenada.
Det ska bli mycket
intressant. Jag har aldrig firat jul
utomlands tidigare.

Reino Hyttinen, ERA
Mjärdevi, Linköping
- Jag kommer att *****
fira julen på Gran
Canaria. Mina föräldrar driver en restaurang där och vi
ska göra ett nordiskt julfirande tillsammans med restaurangens personal och deras familjer.

Maria Balogh,
Receptionen, ERA,
Kista
packningen lättar skinkan normalt i vikt med ca 30 procent.
• TreviktigaTförengodjulskinka. Dessa tre T är väsentliga vid
tillagningen. Det gäller att vara
noga med: Temperaturen runt
skinkan, Temperaturen i skinkan
och att hålla reda på Tiden.
GOD JUL!

-Jag ska vara hemma, umgås med familjen och släkten
och äta lagom mycket julmat. Det ska
bli väldigt skönt att
bara koppla av och
inte ha några tider
att passa.

Returadress:

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB
DIT
164 8 0 STOCKHOLM

Nu är det jul igen
På jakt efter månadens profil
till tidningens sistasida, har vi
förirrat oss djupt in i de norrländska skogarna. Där, i ett
gnistrande vitt snölandskap,
hittar vi jultomtens högkvarter.
Det ligger så långt avsides att
det inte ens finns en Ericssonanläggning i närheten...
é*

En smygtitt
i tomtesäcken
Jultomten är mitt uppe i julklappsbestyren.
Ändå vill han gärna berätta om årets julklappsönskningar från Ericsson. Dessvärre, tvingas han konstatera, var de inte så
lätta att uppfylla. De önskelistor som kommit in har varit lite för pretentiösa. Det har
önskats allt från ungerska systemval till
AXE-s favör till goda konjunkturer för
köparna av företagsväxlar.
- Sån't kan ju inte jag åstadkomma,
suckar tomten. Goda affärer får man inte
till skänks, dem får man jobba sig till och
konjunkturen är det svårt för en enskild
stackars tomte att råda över.
- Men jag ska inte glömma mina vänner
inom Ericsson för det, lovar tomten. Trots
att det egentligen är emot tomtens principer, avslöjar han för oss vad han har i
säcken.
Först plockar tomten fram ett par fina
halvfranska band med HC Andersens sagor. Dom är till Lars Berg, vd för affärsområde Kabel och Nät. Så att han ska
kunna bredda sin repertoar som sagoberättare. Hans framförande av "Den fula ankungen" i Sonthofen är nämligen ett av de
mest bestående minnena från det gångna
året hos många av dem som var med där.

En klapp att räkna med
- Här har jag en annan fin sak, till kollegan
Ronnie Lejdemalm i affärsområde Företagskommunikation. Dom har ju haft lite
problem med dåliga siffror under året, så
jag har tagit fram en specialgjord räknemaskin åt Ronnie, berättar tomten. Den saknar
helt minustecken!
Ur säcken ramlar ett fint kuvert till Jan
Stenberg, avgående bas för affärsområde
Publik Telekommunikation och numera
heltidsengagerad inom Verkställande Ledningen. Kuvertet innehåller två veckors
seglarkurs på Sjösportskolan i Smögen.
- Janne behöver lära sig att segla nu när
han ska jobba heltid ihop med seglarentusiasterna i koncerntoppen!
Nye affärsområdeschefen på BX, Håkan
Jansson, får en uppstoppad älg att skjuta
på till hösten. Han lär väl knappast ha tid till
älgjakten på sitt nya jobb...

Digital gåva
Bland affärsområdescheferna gårinte Kurt
Hellström och Åke Lundqvist på Radiokommunikation lottlösa. De fåren hel säck
full med ettor och nollor. Dom kan komma
väl till pass om det blir knepigt att klara alla
digitala åtaganden under nästa år.
Kollegan Ulf H Johansson på Försvarssystem är som bekant på väg att lämna
sitt affärsområde. Inför nya uppdrag med
Kabel och Nät i Singapore får Ulf en tam
korsspindel.
-Jag tänkte att den kanske kunde lära Ulf
lite grand om hur verkligt sofistikerad
nätbyggnad går till, skrattar tomten.
Efterträdaren på VD-posten i affärsområdet, Bengt Halse, fåren kurs i karate. Nu

när staten av allt att döma inte tänker ta sitt
fulla ansvar för landets försvar längre, är
det bra att vara utbildad i självförsvar...
- Se, här har jag en klapp också till Bert
Jeppsson på Komponenter. Trots att Bert
dagligdags ofta sysslar med pyttesmå grejor, får han ett av de allra största paketen.
Det innehåller femtio fallskärmsutrustade
konstruktörer, redo för en snabb insats inom
affärsområdet.

utan för hela landet, säger tomten och
plockar fram en utfästelse som lovar Svedberg posten som utbildningsminister i den
borgerliga regering som väntas efter valet!
- På den posten behövs det verkligen
någon som insett vikten av att rusta upp det
svenska utbildningssystemet, säger tomten. Som det ser ut i landet idag, går det
snart inte ens att rekrytera kvalificerade
tomtenissar, tillägger han.

Kaktus till Ros

Trolleri på hög nivå

- C W Ros var det svårt att hitta på en bra
julklapp till, berättar tomten. Till slut fick
jag hjälp från ett gäng svenska börsanalytiker som skänkt C W en kaktus som
"tack" för att C W jobbar så hårt med att
dämpa de förväntningar på Ericssonaktien
som analytikerna själva varit med om att
skruva upp!
En rolig och mer lättfunnen julklapp har
tomten till Nils Ingvar Lundin, informationsdirektören. På allmän inrådan får
"Ludde" en specialdesignad hållare som
gör det möjligt att gå omkring med en
ficktelefon vid varje öra.
- Så slipper han få kramp i armarna av
allt ringande, skrockar vår rödklädde vän.
Björn Svedberg, numera ordförande i
koncernen, får en verkligt fin julklapp:
- Den här är till nytta inte bara för Björn

Britt Reigo är förstås den enda kvinnan i
samlingen av julklappsmottagare. Som
ansvarig för personalfrågorna inom koncernen, får Britt och alla Ericssons personalavdelningar en verkligt fin present från
tomten. Det aren trollerilåda att trolla fram
7 500 ingenjörer med!
- Skulle tricket misslyckas, har jag bifogat ritningarna till en revolutionerande
klocka som då bör utdelas till våra redan
anställda teniker, berättar tomten. Klockan
går hälften så fort under arbetstid och dubbelt så fort på fritiden!
En som tomten redan har ordnat en klocka
åt är koncernchefen själv, Lars Ramqvist.
I ett vackert blått paket får Lars en klocka
med hela 36 timmar per dygn!
- Jag har hört att han jobbat så hårt med
att bl a få Ericssons nya organisation på

fötter, att tiden knappt räckt till, säger tomten. För den händelse att det faktiskt skulle
bli någon timma över då och då, får Ramqvist också en praktisk rese-saxofon att
koppla av med!

Namnet tillbaka
Och så till slut, har jag en verkligt speciell
julklapp till en av Ericssons riktiga profiler, berättar tomten. Det är Geo Douglas,
som nu ska få tillbaka sitt riktiga förnamn.
I somras efter ISS -90 blev nämligen Gustaf
olyckligt bytt till George och det har den
gode Geo fått höra många gånger sedan
dess. Nu får han alltså Gustaf tillbaka på
detta sätt. "O" i "Geo" står förresten för
"Otto", berättar tomten med en lätt tillrättavisande ton. Eftersom det var redaktören
själv som i somras förväxlade namnen, kan
han inte annat än instämma i tomtens julhälsning till Gustaf Otto och alla andra
Ericsson-anställda.

go'Jul på'Er!
Lars-Göran Hedin
Redaktör
(Lars G Ruhr var med
och packade säcken.)

