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4 5 0 0 0 besök
hos Ericsson
Årets upplaga av CeBIT
lockade ca 550.000 besökare från hela världen.
Ericsson deltog på bred
front. 45 000 personer beräknas ha besökt vår monter detta år.
Sid 17

Vi satsar på
transmission
Ericsson Telecom får nu
ett tredje ben att stå på vid
sidan av AXE och TMOS.
Det är ETNA, ett helt
knippe av produkter att
bygga framtidens transmissionsnät utav.
Sid 8

Bilder från en
Svunnen tid
Djupt ned i Ericssons fotoarkiv hittade vi gamla bilder från slutet av 1800-talet. Titta och begrunda. Så
här såg det ut i Polen,
Mexico och Sovjet.
Sid 6

Basstationerna mindre
på 90-talet
med den nya mikrotekniken. I
Kistas byggsättlabb arbetar Arne
Tolvgård med att ta fram en första
s k multichip modul till den nya
digitala USA-basstationen. SID 5

En skyhög
trycksak

Ett halvår för Michael på ERA

Nu länkas USA-näten ihop

Michael Nowak, anställd på Ericsson GE Mobile
Communications Inc, i Raleigh, North Carolina, lär
sig digital radioteknik på ERA. Under ett halvår roterar han bland konstruktörernaföratt samla erfarenheter att ta hem i bagaget.
SID 21

Ericssons mobiltelefonnät i USA har vuxit upp inom
flera olika regioner. Nu börjar det länkas samman
och i fortsättningen ska abonnenterna kunna nås på
sina nummer oavsett i vilken region de befinner sig,
eftersom växlarna är ihopkopplade.
SID 4

Nu distribueras Ericssons
årsredovisning för 1990.
Årets utgåva har fått ny de
sign och en ny disposition
Att producera en årsredo
visning är ett jättearbete
Lägger man årsredovisningarna i en enda trave så
blir den ett par hundra
meter högre än världens
högsta byggnad!
Sid 18
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KOMMENTAREN
EXPANSION I ETT LUGNARE TEMPO
U

nder förra året ökade antalet
medarbetare inom vårt affärsområde med nästan 2 000 personer.
Denna snabba expansion går i år in i
litelugnaretaktochvikommer"bara"
att växa med 1 500 nya medarbetare.
Radiokommuniktion är fortfarande
det affärsområde inom Ericsson som
växer snabbast.
I januari var vi ca 12 000 personer
på BR i hela världen och i slutet av året
beräknas antalet vara uppe i 13 500
anställda. Det innebär att även i år är
rekrytering den största uppgiften för
personalcheferna på vårt affärsområde.
I Sverige ska vi rekrytera 400 nya
medarbetare (jämfört med 800 förra
året) och i Europa 500, där den största
ökningen sker i Tyskland med ca 200
personer. Även utanför Europa sker
en rejäl tillväxt meden fördubbling av
personalstyrkan i Mexiko. I Nordamerika kommer det att anställas upp
mot 200 personer.

Några svårigheter att rekrytera personal har vi inte. På varje platsannons
är det mycket hög svarsfrekvens.
Många skickar också in intresseanmälan utan att vi annonserat. Det är
vanligt att unga medarbetare, som
kanske just avslutat sin utbildning,
slutar på sitt första jobb inom ett år.
Den tendensen har vi inte märkt här.
Även om vi inte har svårt att anställa duktiga medarbetare medför den
snabba expansionen en del problem.
Vi befinner oss mitt uppe i flera stora
och viktiga projekt, som_GSM i Europa och utveckling av digital mobil i
USA. Det gör att våra nya medarbetare inte hinner få den mjuka start som
vore önskvärt utan "kastas" direkt in
i projekten. Det finns även ett uppdämt behov av chefsutbildning, som i
vissa fall måste stå tillbakaförprojekten. Det kan vara jobbigt både för de
enskilda individerna och för de som
planerar utbildningen. Kundprojekten ska dock alltid komma i första

hand, det måste vi alla ha förståelse
för.I många projekt finns akut behov av personal och det har vi löst
genom att anlita konsulter. Vår ambition är dock att minska konsultbehovet allteftersom vi kan använda
anställda medarbetare.
Vår ökande tillverkning klarar vi
genom större automatisering och på
fabrikerna finns inget behov av rekrytering. Där är istället vidareutbildning av personalen en viktigt
uppgift. Arbetet i våra fabriker blir
allt mer datoriserat och det kräver
datamognad hos våra medarbetare.
Andra kunskaper som blir allt viktigare är t ex engelska.
å sidan 21 här i tidningen intervjuas Michael Nowak från vårt
utvecklingscenter i Research Triangle Park, North Carolina, USA.
Michael är en av flera medarbetare
från USA som just nu arbetar hos oss
under längre eller kortare tid. På

P

samma sätt har vi svenska tekniker från
Kista och Lund som under en tid arbetar
i Research Triangle Park eller Lynchburg. Denna form av tekniker-utbyte
inom ramen för Ericsson GE Mobile
Communications och även inom hela
Ericssonkoncernen kommer att bli allt
vanligare. Inom den specialutbildning
som nu finns både på ERA, ECS och
RSA ingår också viss utlandstjänst.

F

ör svenska studenter har vi startat
ett ungdomsutbyte med Nordamerika, därsvenskaungdomarfårtillfälle att arbeta en sommar på Ericsson
i USA. Hittills har det gällt arbete i
Dallas men detta ungdomsutbyte ska
breddas så vi även tar emot amerikanska studenter på Ericsson i Sverige
och svenska ungdomar ska kunna arbeta i Lynchburg eller Montreal. Detär
dessa unga tekniker som kan bli
morgondagens medarbetare i det internationella Ericsson.
Göran Kristoffersson

Jobb i Tyskland Australien organiserar om
för kunniga tekniker som kan
konsten att lära ut
Har du AXE- eller GSM-kunnande? Och har du förmågan att
lära ut det du vet? Då kan jobbet på
EED, Ericsson Eurolab Deutschland vara något för dig. I Aachen i
västra Tyskland.
I Aachen växer Ericssons
forsknings- och utvecklinscenter
för mobiltelefonsystemet GSM
fram. I dag finns där ett 15-tal
kontraktsansällda plus 40-tal lokalt anställda. Alla cheferna är
tillsatta. Om tre år ska centert
rymma 500 man. En rekrytering
på över 100 man om året.
1 dag är det alltså GSM som
gäller. Med AXE-jobb, CMAS
(drift- och underhållssystemet för
AXE), samt supportenheter för
testning och provning.
I ett senaste skede blirdet frågan
om PCN, Personal Communications Network, den s k persontelefonin.

Från hösten
- Det gäller nu i första hand att
hitta folk till i höst, säger Mats
Ulfgren som ansvarar för rekryteringen. Men vi anställer också på
lång sikt och behöver olika faser
av kompetens.

- Vi behöver bland annat
programvarukonstruktörer. Och
vi har redan fått in en massa svar
ifrån olika hörn av världen. Från
Australien, Mexico, England
o s v . Det blir en härlig mix.
I Aachen finns en av Tysklands
största obh bästa högskolor. (En
anledning till att forskningscentret lades just där.) De 45 000
studenterna (av totalt 250 000 invånare) sätter sin prägel på staden.
Forskningscenteret ligger visserligen cirka 1,5 mil utanför
stadskärnan, i ett gammalt kolgruvedistrikt med bondgårdar
runtom, men förbindelsernaärbra
och på en halvtimme är man inne i
centrum.
Det råder lite av pionjäranda.
Huvudbyggnaden blir klar och
invigs nu i juni -91, men under det
närmaste åretkommerområdetatt
ha prägel av "byggarbetsplats".
Den som är utåtriktad och har
några (2-3) års erfarenhet och
känner att det här kan vara intressant att kan kontakta Mats Ulfgren på tel 9 6324. Eller skicka
ett MEMO till ETXMU Mats
Ulfgren TT/P.
LC

Hårdare konkurrens

Australiska Ericsson vill
bli mer kundorienterat.
Även i det här landet har
telekommunikationsmarknaden avreglerats och det
är för att möta de nya
krav som detta innebär
som man nu beslutat
anpassa organisationen
efter de nya förhållandena. I stället för tidigare
tre divisioner riktade mot
olika kunder får man nu
sex, där The Public
Mobile Network är en,
med Telecom Australia
som största kund.

Colin O'Reilly, Divisionschef för
Mobiltelefoni i Australien.

Liten division

Chef för den nya divisionen är
Colin O'Reilly som fram till i slutet av mars var personaldirektör
sen sju år tillbaka.
En personaldirektör som divisionschef för mobiltelefoni! Går
det? Jodå. Det gåralldeles utmärkt
om man som Collin O'Reilly först
har ett förflutet som ingenjör och
sedan arbetat i olika ledande
funktioner inom tillverkningen i
många år och ovanpå det dessutom varit anställd i företaget i 25
år.
- Ericsson var min första arbetsgivare, ler en glad Colin O'Reilly
en solig höstdag i mitten av mars i
förorten Broadmeadows norr om

Melbourne i staten Victoria i Australien. Under min tid i företaget
har det vuxit enormt och v i har bytt
teknologisk inriktning tre gånger.
Att få arbeta med marknadsföring
ser jag fram emot och just att få
arbeta med en produkt med så stor
framtid som mobiltelefonin har.
Inte minst i det här landet.
Colin O' Reilly vet vad han talar
om som bor i Melbourne, en av
världens till ytan störstastäderoch
med drygt 3 miljoner invånare.
Staden sträcker sig åtta mil från
norr till söder och trafiken är hård.
Själv tillbringar Colin sex veckor
om året bilande till och från jobbet. Den tiden kan utnyttjas effektivare.

Den nya divisionen kommer inte
att bli särskilt stor - åtminstone
inte till en början. Tio - femton
personer, tror Colin. De flesta
kommer att rekryteras internt och
flera av funktionerna kommer att
behöva expertis från Sverige/
Kista.Inom divisionen kommer
också att byggas upp ett regionalt
centrum för kundservice. Den regionen omfattar hela Sydostasien.
- Det här är mycket spännande,
avslutar Colin O'Reilly. Jag ser
fram emot att få vara med om
mobiltelefonins uppbyggnad i det
här landet. Mobiltelefonin har
kommittill Australien för attstanna.
Maud Humerus

Chefredaktör: Gunilla Tamm, tfn 08-757 20 38
Redaktion 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,

Idag har Ericsson 100 procent av
mobiltelefonimarknaden i Australien. Det största hotet mot detta
är avregleringen och den då hårdare konkurrensen. Motorola och
japanska NEC finns här förstås
och i juni kommer Alcatel med ett
nytt digitalt system.
- Nu måste Telecom Australia
"keep on their toes", menar Colin
O'Reilly. Visserligen kommer
det nog att dröja innan någon annan hunnit etablera sig lika starkt,
så man har ett försprång. Vi tror
att Telecom även i fortsättningen
väljer Ericsson.

Linköping, B-divisionen: Lars Wallin, tfn 013-28 73 11,
Lund: Elsebeth Wikström, tfn 046-18 13 91,
Radiosystem: Marie Fredin, tfn 08-757 17 49,
Magnetic AB: Lieselott Claydon, tfn 08-29 04 60,
Ericsson Radio Systems Sverige AB: Anita Lee-Hunter, tfn: 08-764 14 08,
HotLine Region Norden: Anders Larsson, tfn 08-764 14 95
Ansvarig utgivare: Nils Ingvar Lundin
Tryckt hos: Aftonbladet, Göteborg 1991
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- I sommar kommer vi att bygga om har så vi bättre anpassar lokalen till försäljning. Det berättar Lennart Nilsson, filialchef för RSS, Kista.
Som "kund" poserar här Jonas Granström. Foton: Björn Seger

ny chef for personsökarverksamheten
i Holland, ERH.

RSS-filialerna fårny roll

Säljer service och produkter
' Ericsson Radio Systems
Sverige, RSS har fått en
ny organisation. En
organisation som ger de
trettio filialerna runt om i
Sverige utökade uppgifter genom att de nu
kompletterar service med
försäljning.
Genom serviceuppdragen knyts
många fina kundkontakter och
därför är det naturligt att erbjuda
kunden kompletterande utrustning.
Genom den omorganisation av
landmobilverksamheten
inom
i ECS och RSS, som ägde rum i slutet av förra året, ändrades inriktningen av RSS till ren service och
efterförsäljning. Från att tidigare
ha haft 470 medarbetare är antalet
anställda i det "nya" RSS ett
1
hundratal färre. RSS harfilialerpå
30 platser i Sverige.
- De mål och strategier som arbetades fram innan omorganisationen ligger fast. Vår nya organisation har påskyndat en utveckling som redan var på gång.
Den totala kundorienteringen är
nu ännu viktigare eftersom vi får
ökat ansvar som unik representant
för Ericsson gentemot mobilkunderna. Därför måste våra filialer
bli mer affärsorienterade. Det betonar Sven-Christer Nilsson, VD
på Ericsson Radio Systems Sverige AB, RSS.

- Vi är Ericssons mest kända
ansikte utåt med uppskattni ngs vis
en halv miljon kundkontakter
varje år. Vår uppgift är att serva
kundens kommunikationsutrustning och sälja Ericssons produkter, som en del i vårt serviceutbud,
säger Sven-Christer vidare. Varje
filial blir en egen butik, som ska
marknadsföra sig själv och kunna
leva på sina kunder.
När det gäller produkter inom
mobilradio-området är filialerna
aktiva försäljningskanaler. För
NMT-produkterna är man ett
komplement till Ericssons HotLine-återförsäljare.

Utbildning
Utveckling, utbildning och anpassning är tre ord som är viktiga
för RSS och framtiden. Utbildning i bl a affärskunskap och försäljning. Likaså krävs ökade
mjuk varukunskaper för att klara
området mobil datakommunikation. Det är viktigt med bra kunskaper för att klara både själva
systemrutinerna och kundens egna program.
-Det är nödvändigt att vi snabbt
kommer igång med utbildning.
Vår affärsidé är ju att kunna erbjuda kunderna rätt kompetens,
säger Sven-Christer.

Positivt
- Det känns helt rätt att vi förutom
service även kan ägna oss åt att

m

Fr v Leif Händén, Göteborg, Birger Murstam, Kumla och Christer
Skott, Vilhelmina, vid träffen i Grisslehamn.

Gerrit
Koning

nya datoriserade servicesystemet
sälja. Visserligen har viredan viss
SMS och Birger Murstams preförsäljning men det är först nu gesentations av det nya supportcennom vår nya organisationen, som
tret i Kumla.
denna uppgift blir förankrad. Det
är mycket positivt och jag känner
Att vara Ericssons mest kända
att vi kommer att stöttas av ECS,
ansikte utåt i Sverige är ingen liten
sägerChristian Lindahl, filialchef
uppgift. En spännande framtid
för RSS i Umeå.
väntar för det "nya" RSS.
Gunilla Tamm
Även Stig Gustavsson, filialchef i Norrköping,
välkomnar den nya
organisationen
med möjligheter
till försäljning. På
RSS i Norrköping
säljer man bl a HotLine-telefoner
med mycket stor
framgång.
- Jag tror att vi
delvis säljer på vår
service, säger Stig.
Kunderna vet att de
kan vända sig hit
om det skulle bli
något krångel med
telefonen.
Christian
och
Stig var två av 30talet deltagarna på Fr v Olle Nilsson, Rissne och Sven-Christer
en träff för filial- Nilsson, VD för RSS.
chefer som ordnades i Grisslehamn för några
veckor sedan.
Under konferensen i Grisslehamn värdet många som uttryckte
ADB-Supportenheten
(Z)
sitt gillande över möjligheten att
vid ERA/ECS har skrivit avnu arbeta aktivt med försäljning.
tal med Tredjepartservice,
Alla är positiva och ser säljjobbet
TPS, inom RSS, Ericsson
somen sporre men några vill dock
Radio Systems Sverige AB.
ta det lite sakta i början.
- Den första februari skrev
vi
under kontrakt på service
TPS
av PC, terminaler och skriTredjepartservice,TPS,ärdendel
vare vid ERA/ECS i Kistaav RSS, som förra året hade det
området. Det är ca 1 800 PC
bästa resultatet. Nyligen skrevsett
och terminaler som berörs.
avtal med ERA/ECS och så småFel ska anmälas till Supportningom hoppas man få flerkunder
center, Z/ZP, tfn 700 76 och
inom hela Ericsson.
inom åtta timmar ska felet
- Vår tredjepartservice är unik
vara åtgärdat. RSS har teknieftersom RSS är det enda företag
ker placerade hos oss i Kista,
inom kommunikationssektorn
berättar Ulf Lewinschal, ansom kan erbjuda service på statiosvarig för ADB-Sup-portnära och mobila datorsystem och
enheten.
tillhörande radioutrustning, säger
Tidigare fanns ett serviceSven-Christer.
avtal med Nokia och f d EricsUnder de två dagarna i Grissleson Information Systems.
hamn hann man diskutera många
aktuella frågar. Dit hörde t ex det

Serviceavtal

Tack det känns bara bra.
Din bakgrund?
Jagärfödd 1943,utbildadelektroingenjör och doktorerade i fysik
1972. Till Ericsson kom jag 1989,
som utvecklingschef i Emmen,
efter att ha arbetat som biomedicinsk ingenjör på två sjukhus i
Holland och sen med forskning
och utveckling på Cordis, ett företag som då tillverkade pacemakers.
Du är sen I mars VDför Ericsson
Radio Systems BVi Holland. Hur
ser ditt arbete ut i stort?
Jag kommer att ha mitt kontor på
fabriken i Emmen. Det är där som
huvudparten av arbetet ligger.
Och merparten av de anställda,
cirka450 man. I Amsterdam finns
Marknads- och säljkontoret, cirka
50 man. Jag räknar med att genomsnittligt vara tre dagar i
veckan i Emmen, en i dag i Amsterdam och en på resande fot.
Vad görs i Emmen ?
Det mesta. Produktion, utveckling, personal, administration
mm. Det som produceras är än så
länge mest on-site sy stem, dvs lokala personsökarsystem (i motsats till landstäckande). Vi arbetar
också mycket med utveckling av
nya lokala system. I fabriken finns
dessutom en liten grupp, cirka 25
man, som sysslar med trådlösa
kontorstelefoner åt Ericssons affärsområde Business Communications.
Hur gardet medde landstäckande
systemen ?
Vi följer noga med vad som händer och skaffar oss kunskaper inför ERMES, det paneuropeiska
personsökarsystemet som ska
vara igång runt 1992-93. Vi säljer
pagers, men vi producerar ännu
inte några egna utan köper från
Japan i väntan på att standarden
ska definieras.
Är de landstäckande systemen ett
hot mot de lokala?
De kan bli. Men de lokala systemen har fortfarande en stadig årlig
tillväxt på 3-5 procent.
Till sist, vad gör du när du inte
jobbar?
Det är mycket. Jag rider, spelar
tennis och håller på att ta privat
flygcertifikat.

LC
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Ericssons mobiltelefonnät i USA länkas nu ihop. De färgade områdena markerar
Ericssons regioner; på västkusten, runt de stora sjöarna, i Florida, kring Houston, Texas
och New York. De röda linjerna visar länkningen. Några "korridorer" i egentlig mening

bildas inte. Inte så att man kan köra tvärs över kontinenten med full täckning. Däremot (
tillåter länkarna (regionala och mellan regionerna) abonnenten att nås i vilken region som
helst på samma nummer. (Ill: Gunnar Englundh)

Mobiltelefoninätet knyts ihop i USA
På cirka sju år har Ericsson lyckats bygga upp ett
mobiltelefonnät i USA,
som sträcker sig över
hela kontinenten. Från
New York i öst till Los
Angeles i väst. Från
Chicago i norr till Florida
och Texas i söder. Dessutom ett stråk i södra
Kanada från kust till
kust.

gav en rad marknader. Under
1988 byggdes nät för ett tiotal
marknader i Florida och under
hösten gick systemet i drift.
I skuggan av framgångarna i
Florida gav januari 89 ett bakslag
då Ericsson förlorade sina positioner i delstaten Ohio. Motgången
skärpte emellertid Ericssons an-

der 1990. Dessutom jättestaden
New York. Nyheten offentliggjordes 3 oktober 1990. Under
senaste tiden har Ericsson också
fått St Louis och fyllt i med flera
rurala (landsbygds-) marknader
inom de tidigare kärnområdena.
Ericssons mobiltelefonnät finns
nu i nitton amerikanska delstater.
Ericsson har
nu bortåt 25 procent av den amerikanska marknaden. Vilket
egentligen betyEricsson har naturligtvis inte ett
der 50 procent
bokstavligen sammanhängande
av de möjliga
nät över USA. Men det som börandelarna, efjade som små strategiska öar kring
tersom hela den
Los Angeles i Kalifornien och
amerikanska
Chicago uppe vid de stora sjöarna
marknaden är
har brett ut sig och på sina ställen
uppdelad så att
i det närmaste vuxit ihop till större
det i varje stad
nät. Till exempel på västkusten Fylla hälen
finns två konfrån Seattle i norr till Kalifornien i Ericsson beslöt
kurrerande opesöder.
sig nu för att satsa
ratörer, varav
Ericssons system är nu också på pådetvågivande
den ena tillhör
väg att förbindas med länkar. Men regionerna Västdet lokala teleännu återstår en del, Seattle har t kusten och de
verket.
ex ännu inte länkats ihop med Sa- stora
sjöarna.
cramento, och Houston blir inte Där fanns relaParallellt med
anslutet förrän sent under 1991.
tivt få konkurutbyggnaden i
renter och under
USA har EricsTidiga fasen
hösten 1987 börson byggt ut sitt
Ericsson
mobiltelefonnät
Ericssons
mobiltelefonsystem jade
Ericsson hade vid årsskiftet 1,2 miljoner mobiltelefon-abonnenter
i Kanada (start
finns nu inom fem större områ- fylla hålen.
i USA. Det motsvarar drygt 2 3 procent, men trenden är på uppden. Kalifornien och staten WashMan tog fram åtgående och redan om ett par år räknar man med att ha cirka 3 0 1985). I samarbete med kanaington på västkusten, Florida i en miniswitch procent av marknaden. Bland annat pga den stora ordern från
densiska Cansöder, staden New York samt (CMS 8800/S), New York i höstas. (Foto: Studio FJK)
tel.
området kring de stora sjöarna. en nerslimmad
Den historiska utvecklingen har AXE-växel, och med hjälp av den
strängningar och Milwaukee och
varit följande.
Indianapolis erövrades. Under Knyts ihop
fyllde Ericsson luckor. Sålde
senvåren 89 fick Ericsson dess- Det som nu pågår är första fasen
Ericsson var med redan 1982 småväxlarna till Fort Wayne
utom Jacksonville och Tallahas- då Ericssons alla McCaw-marknär FCC (Federala myndigheten (Indiana), Binghamton (New
nader knyts ihop. (Andra fasen
see i Florida.
som beslutar om telelicensema) York), Bakersfield (utanför Los
kommer att innebära att alla övöppnade ansökningsförfarandet Angeles) m fl.
New York
riga Ericssonsystem som är vilför storstäderna i USA.
Medan detta kompletteringsUnder senhösten 89 började liga till det knyts ihop.)
Den tidiga fasen omfattar arbete pågick fick Ericsson erEricsson och McCaw diskutera
Seattle-Spokane-Portland1983-85. Det första kontraktet bjudandet från McCaw att bygga
amerikanska västkusten. Seattle, Sacramento-San Fransisco länskrevs sent 1983 och gällde områ- ut Florida (ersatte flera mindre
Portland, Spokane med flera kas t ex samman. Det är också ländet kring de stora sjöarna. Buffalo konkurrentsystem). Växlar plasmåmarknader blev resultatet un- kat inom Florida.
kom i drift i maj 84 och Chicago i cerades i Tampaoch Miami vilket
början av 85. I den tidiga fasen
kom också Detroit, Cincinnati,
Columbus och ett antal småmarknader. Dessutom Houston i
Texas samt San Francisco (1985)
i Kalifornien.
Ericsson gjorde sen ett bra jobb
i Pittsburgh och Los Angeles
(1986) och fick där kontakt med
teleoperatören
McCaw, (USAs
största när det
gäller mobiltelefoni). En kontakt
som gav nya
marknader i Kalifornien: Sacramento och Fresno plus småmarknader. Och
Las Vegas.

Marknaderna vid de stora sjöarna knyts ihop med andra öar.
Liksom Seattle upp mot Kanada.
Och från Sacramento i väster till
de stora sjöarna.

Länkningen
- Ericsson och McCaw har planerat ett SS7-nät som kommer att
knyta ihop alla McCaw-växlar
med varandra, berättar Kent
Sander på ERU, Ericssons bolag i
Richardson, Texas. SS7-näten
som McCaw bygger är av två kategorier. Dels regionala nät som
länkar ihop en region (Seattle,
Portland och Spokane) dels ett
nationellt nät som länkar ihop regionerna. (Pacific North West och
New York)
- Ihoplänkningen medför att
en abonnent i en av McCaws
växlar kan få förflyttning av sina
samtal mm från sin hemmaväxel
till den växel där han för närvarande befinner sig. Den som
ringer upp behöver alltså inte veta
var abonnenten befinner sig utan
slår abonnentens vanliga nummer
och växlarna levererar samtalet.
Alla data om abonnenten skickas
över från hemmaväxeln till den
nya växeln.
För abonnenten är detta en stor
fördel. Han/hon behöver inte tänka på något annat än att sätta på sin
telefon. Samtalen levereras automatiskt. Och allt fungerar som om
abonnenten var inom sitt "hemområde"eftersom alla växlarna
"pratar" med varandra.

Sex av elva
Ericsson har nu över hälften av de
elva största marknaderna i USA.
New York, Chicago, Detroit, San
Francisco, Houston och St Louis.
Fattas gör Washington-Baltimore, Boston, Philadelphia och
Dallas.
Lars Cederquist
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Basstationerna mindre med
mikroteknik
- 90-talets basstationer
blir lättare, tunnare och
mindre tack vare en allt
mer mikroniserad elektronik. Det säger Arne
Tolvgård som på ERA i
Kista arbetar med mikrobyggsätt.
Här pågår nu ett pilotprojekt där en s k multichip-modul, tillhörande
den nya digitala USAbasstationen, utvecklats
enligt mikrotekniken.
- Det finns många fördelar med
ett mikroniserat byggsätt. Inte
bara blir elektroniken och därmed
produkten mindre. Tillverkningskostnaderna blir också lägre,
.dessutom är tekniken ur miljö|hänsyn bättre, menar Arne Tolvgård som på ERA söker anpassa
den - för basstationer - tämligen

sidan pågår nu med tillämpning av
mikrobyggsätt. Här samarbetar
elektronikkonstruktörer och specialister både inom ERA och övriga koncernen. Tekniken används på ett kretskort som ingår i
den nya digitala radiobasstationen för marknaderna i Nordamerika. I mikrobyggsätts-metoden
använder man s k nakna chip
(okapslade hal vledar-komponenter) på ett kort med bottenplatta
gjord av keramik. Chipen packas
tätt på kortet och bondas (fästs)till
keramiken. För att skydda de
okapslade komponenterna täcks
chipen av en plast, s k glob-top.
Med denna metod kan kortet göras
tre till fyra gånger mindre jämfört
med traditionell teknik. Bara vad
gäller lödförbindningar reduceras
dessa med 84 procent.
- Första versionen av multichip-modulen blev klar i slutet av
mars och kommer nu att testas och
utvärderas. Nästa version har vi
framme i slutet av -91 och den
hoppas vi ska visa sig hålla för
volymtillverkning, säger Arne.

Forskning & utveckling

Byggsättslabbet är samlingsplatsen för konstruktörer och
specialister inom mikrobyggitt.

nya
byggsättstekniken.
På
militärsidan har den redan kommit att användas i flertalet elektronikkonstruktioner.
) Ett pilotprojekt på basstations-

Metoden för mikrobyggsätt verkar kanske inte så komplicerad
men det krävs mycket forskning
kring materialval, förbindningsmetoder m m för att de framtida
basstationerna ska hålla en fortsatt hög funktionalitet.
Gert Becker arbetar med metoder för förbindning och med att
hitta de mest lämpade materialen
att använda vid konstruktion.
- Mitt jobb handlar om att experimentera och utveckla nya idéer,
berättar Gert som jobbat 30 år
inom Ericsson och alltså är en
veteran på område. Med det breda
kontaktnät han skaffat sig genom
åren hoppas han kunna sprida och
dela med sig av sin kunskap till
elektronikkonstruktörer och andra.
I byggsättslabbet, eller det torg
för mikrobyggsätt som är under

Arne Tolvgård jobbar tillsammans med Gert Becker och Lars Lekberg med mikrobyggsätt. En teknik
som framöver ger lättare, tunnare och mindre basstationer.

uppbyggnad, har Arne och Gert
nyligen fått förstärkning genom
Lars Lekberg som ska arbeta med
kvalificering av förbindningar,
substrat och kapslingsmaterial.
Alla tre hoppas att labbet ska
komma att bli en samlingspunkt
för framtidens byggsätt, där elektronikkonstruktörer och specialister samarbetar.
- Byggsättstorget ger oss möjlighet att ta hit specialister för
samarbete både inom och utom
ERA. Även den kunskap som
finns utanför koncernen försöker
vi nyttja oss av, berättar Gert.

Ficktelefon-storlek?
Att konstruktörerna har motivation och intresse för den nya

Elmiljö-kraven ökar i EG
Då den nya tekniken blir allt mindre, snabbare och
effektsnålare blir den också känsligare för störningar. För att säkra att elektroniken inte stör annan
utrustning eller själv störs tar nu FG fram standarder som ställer högre krav på elmiljöanpassning.
Göran Andersson, FRAs specialist inom elmiljö och
elsäkerhet, ska bl a se till att FRA klarar de nya FG kraven.
Elmiljökrav handlar om att elektroniken inte får slå ut eller störa
annan elektronik i sin omgivning.
Den måste också uppfylla vissa
krav på att inte själv bli störd.
- En inventering som gjorts visar att det inom ERA finns goda
kunskaper i ämnet. Jag ska nu
samordna kunskapen och få
elmiljökraven att framöver komma in tidigt i projekten. Hittills har
elmiljöanpassning varit något
man ofta förbisett vid konstruktionen och istället justerat i efterhand, säger Göran Andersson på
R/KT i Kista, som menar att det
inom projekten både finns tid och

pengar att tjäna desto tidigare elmiljöaspekten tillåts komma in.
På lite längre sikt ska det inom
varje projekt finnas en ansvarig
och en styrplan för elmiljökraven.
Dessutom ska samtliga som i någon mån påverkar elmiljökvaliteten i sitt jobb ha kunskap om hur
hans/hennes konstruktion påverkar helheten. Det gäller främst
inom elektronikkonstruktion och
mönsterkortslayout.
- Det blir dock inte aktuellt att
utse ansvariga eller jobba efter
styrplaner i de pågående projekten för de digitala mobiltelefonsystemen, GSM och ADC. Dels

harprojektenredan kommit enbra
bit på vägen, dels är tidplanerna
alltför pressade för att i nuläget
introducera nya arbetsrutiner,
menar Göran.

byggsätts-metoden menar Arne
är väsentligt för att tekniken ska
kunna utvecklas vidare. Och intresset är stort, speciellt bland de
yngre elektronikkonstruktörerna.
Mendetfinnsocksåendel invändningar.
Att det bl a skulle ge höga investeringskostnader för tillverkning och provning, att det blir
omöjligt att reparera, svårt att
prova o s v .
- Om vi inte själva utvecklar
kompetens och investerar i mikrobyggsätt kommer snart hal vledartillverkarna själva att ha gjort det
och erbjuda oss att köpa deras
"paket". Då får vi hur som helst
betala investeringskostnaderna
samtidigt som vi går miste om

E

egen kompetens på området, säger Arne. Och vad gäller reparationer menar han att det är fullt
möjligt.
Hur små kommer egentligen de
framtida basstationerna att kunna
bli?
- Vid ett semarium nyligen visades enficktelefonupp som måttstock på hur små de framtida
basttationerna kommer att vara.
Själv är jag lite tveksam till om de
inom rimlig tid kan göras så små.
Men att de inom en snar framtid
blir rejält mycket mindre - det är
jag övertygad om.
Text: Helena Andersson
Foto: Björn Seger
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Effektivare elmiljö
GSM, det nya digitala mobiltelefonsystemet i Europa, ärett viktigt
projekt för ERA. För att slippa
ställas inför obehagliga överraskningar i form av krav som inte varit
kända arbetar Göran idag intensivt tillsammans med Stefan
KällanderpåS-divisionenmedatt
klargöra kravbilderna och godkännandeprocesserna
som
framöver kommer att gälla inom
EG.
Göran betonar att det inte är något självändamål att göra ERA
världsbäst inom elmiljö men däremot effektivare.
- Vi har kravet på oss att snabbt
ta fram nya produkter, vilket gör
det ytterst viktigt att från börj an nå
rätt kvalitet. Framöver kommer vi

Göran Andersson ska se till att ERA klarar de kommande EGkraven för elmiljö.

inte ha råd att vänta till typprovningen för att se hur det blev.
Den som har frågor rörande elmiljö eller elsäkerhet är välkommen att kontakta Göran. Det kan
gälla standarder, myndighetskrav, mätning/provning, layout-

regler m m. Kan han inte hjälpa till
själv så hänvisar han till rätt person. Detsamma gäller för den som
har information eller kunskap att
dela med sig av.
Text: Helena Andersson
Foto: Björn Seger

- tt-

NR 3/1991

i*

Vi måste bli
personalekonomiska!

D

et är roligt att jobba i
en framgångsrik koncern! Ericssons framgångar
på senare år har betytt mycket
för andan i företaget. De har
också ökat intresset från ungdomens sida för oss.
Förutsättningarna för att
rekrytera personal är med andra ord goda, men dessvärre
befinner vi oss just nu i ett
skede då vi måste dra ner på
rekryteringen. Det finns flera
orsaker till detta - både negativa och positiva.
På den negati va sidan måste
vi räkna den konjunkturnedgång som skett i världen. Den
sätter sina spår också i
Ericssons försäljning.
En klart positiv orsak till
det minskade rekryteringsbehovet är att närvaron ökat
på våra arbetsplatser. Också
hos oss har sjukfrånvaron
minskat de senaste veckorna.
Vi har nyligen startat ett
projekt som kallats "Ericsson
Närvaro". Målet är att minska
sjukfrånvaron än mer än vad
som blivit resultatet enbart
av de ändrade ersättningsreglerna.
Det är ett angeläget projekt
som mycket handlar om att
Ericsson måste leva upp till
sin ambition att vara en "Utmärkt arbetsgivare" - en arbetsgivare som sätter individen i centrum.
Varje medarbetare inom
Ericsson ska känna sig efterfrågad på arbetsplatsen. Han
eller hon ska känna sig ha en
uppgift att fylla där och känna
motivation för sitt arbete.
Vi som är chefer - på alla
nivåer i företaget - måste
hjälpas åt för att skapa en
atmosfär på arbetsplatserna
där medarbetarna verkligen
harden här känslan! På så vis
kan vi få ner sjukfrånvaron
och samtidigt bespara både
den enskilde, företaget och
samhället stora ekonomiska
förluster.
Under fjoråret uppgick
sjukfrånvaron inom Ericsson
i Sverige till 3,9 milj arbetstimmar. Det motsvarade
2 500 årsanställda och innebar en kostnad på 815 milj
kronor! Varje procents ökning av närvaron är således
mycket god personalekonomi.
Effektiv rekrytering och ett
bättre utnyttjande av de förmågor vi har inom Ericsson
är också goda exempel på en
god personalekonomi.
Personalen är vår dyraste men också viktigaste tillgång.
En resurs att verkligen vara
rädd om!
Lars Ramqvist

Telefonstationen i den polska huvudstaden Warszawa var en av Ericssons större installationer i början av seklet. Den här bilden är tagen i
"stora operatörsalen", 1 9 0 8 . Rader av eleganta damer skötte telefontrafiken med hjälp av ett jättelikt växelbord frän LM Ericsson.

En titt i
bildarkivet
• Hos Ericsson Media, som ansvarar för produktionen av
interntidningarna, finns numera Ericssons "historiska"
bildarkiv. Där finns bilder från företagets allra första år
fram till våra dagar. Bilderna förmedlar starka intryck ur
det förflutna. De bidrar också till att förstärka perspektivet
på tillvaron i dessa tider då utvecklingen sker digitalt och i
rasande takt. Säga vad man vill, men det var lite mer "kött
och blod" i televerksamheten förr i tiden!
Vi på Ericsson Media kan hjälpa till om du har en svårlöst
illustrationsuppgift. Genom vår bildredaktör Maria Petersson kan du låna vissa bilder eller beställa repro-kopior.
Stig Wallsten, som handhar det historiska arkivet kan också
hjälpa till.

1 9 3 0 drabbades Neapel av en
jordbävning som vållade stora
skador i staden. Bl a skadades
den här reporterns redaktion
svårt. Det viktigaste
arbetsredskapet på den tiden,
telefonen, gick dock att
använda. Den monterades
tillfälligt i ett träd ute på gatan,
där den för säkerhets skull
bevakades av en soldat ur
Mussolinis fascist-styrkor.

Den här bilden är tagen 1 9 2 5 i
Mexiko, som tidigt var ett
betydelsefullt land på Ericssonkartan. Där var länge ordet
"Ericsson" synonymt med
"telefon".
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Logikanalys för proffs
och nybörjare!
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PM 3580 - Philips nya lättjobbade logikanalysatorserie.
fir? helt ny serie kraftfulla standardverktyg för både proffs och nybörjare som ger
dig maximal valuta för varje investerad
krona.
Ett lättanvänt, pålitligt instrument som
borde finnas på mångas arbetsplats.
Bara en enda uppsättning mätprober
behövs för att göra både tillstånds- och
tidsanalys på, från 32 upp till 96 kanaler.
En enda anslutning, en enda mätning.
Och beroende på vilken av analysatorerna du väljeratt investera i, kan du göra
tillståndsanalys på upp till 50 MHz och
tidsanalys upp till 200 MHz!
Minneskapaciteten är hela 2 k per
kanal.

Du kan fånga glitcharpå 3 nS och
insamlade mätvärden lagras inte kontinuerligt utan endast när signalen ändrar
sitt värde.
Alla mätvärden lagras tillsammans
med tidsmarkeringar. Då spar du minne
och kan alltid använda analysatom med
den högsta upplösningen.
Logikanalysatorerna i den nya 3580serien har både en tillstånds- och en tidsanalysator som hela tiden samlar information från alla kanaler.
Båda kan trigga sig själva, vänta på
triggning från den andra eller trigga den
andra analysatom.
Och sist men inte minst viktigt när dt

väljer - se på priset!
Ta en titt på jämförbara logikanalysatorer så förstår du att 3580-serien från
Philips ger dig maximal valuta för
pengarna!
Ring oss på Fluke-Philips redan idag för
mer information!
Din totalleverantör
Fluke-Philips Mätinstrument
Box 33, 16493 Kista
Fax: 08-7520743
Tel:

08-70313 70
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Transmission
- mer än bara
en burk
- Ericsson Transport
Network Architecture
ger våra kunder större
möjligheter både att
spara pengar och att ge
slutanvändarna bättre
service. Det säger Karl
Alsmar, ansvarig för
koncernledningsfunktion A
produktledning.
~

Ericsson Transport Network Architecture, ETNA, är ett nytt transportnätskoncept som Ericsson Telecom börjar lansera i maj.

Blir ETNA Ericssons
nya storsäljare?
I maj börjar lanseringen
av en ny plattform för
transportnätet, en familj
av produkter som kan bli
en ny storsäljare för
ETX vid sidan av AXE;
Ericsson Transport
Network Architecture,
ETNA. Principen är ett
programvarustyrt transmissionsnät, där FMAS
ingår tillsammans med
DXC, Digital Cross
Connect och synkrona
transmissionssystem
(SDH).
Kraven på att kunna överföra mer
data med högre hastighet och att
snabbare få tillgång till sådana
förbindelser kommer att öka dramatiskt de närmaste åren.
Stora företag har länge varit
frustrerade på teleförvaltningarna.
De är beredda att betala för att få
god service.
När inte teleförvaltningarna
klarar dessa servicekrav bygger
företagen istället upp egna privata nät och konkurrerar på så sätt
med teleförvaltningarna.
Eller så kan nya operatörer, som
direkt konkurrerar med de etablerade teleförvaltningarna, erbjuda
dessa tjänster som sin affärsidé.

Även övervakningen och styrningen av nätet är viktigt för de
stora slutanvändarna.
Om något går sönder i nätet
idag, måste teleoperatören åka ut
och laga det manuellt, under tiden
står trafiken stilla. Det tar tid och
kostar pengar.
Tyvärr är det dessutom ofta
kunderna som ringer och talar om
att något är fel i nätet.

Moduler
Ericssons transportnätsarkitektur är uppbyggd i moduler, där
kunderna kan välja att köpa hela
paketet, eller bara delar av det och
senare bygga på med mer.
Ordern till Tyskland på DXC
ska hjälpa televerket att hantera
den regionala trafiken i nätet,
medan svenska televerket begärt
in offert på utrustning som utökar
och underlättar trafiken i hela det
nationella nätet.
ETNA bygger på synkrona optiska transmissionssystem, SDH,
och Digital Cross Connect som
hjälper operatörerna att utnyttja
nätet maximalt, och som automatiskt styr om trafik, efter förutbestämda vägval, om fel uppstår.
FMAS, den applikation inom
TMOS som övervakar och styr
transportnätet, gör det möjligt för
operatörerna att göra förändring-

arna via sina skärmar istället för
att åka ut och göra omkopplingarna manuellt. Det gör det
också lättare att snabbt ge ny
service till slutanvändarna, till
exempel att koppla upp nya förbindelser mellan ett företags olika
kontor runt om i världen.

Inget utbyte
I transportnätsplattformen ingår
även produkter som gör det möjligt att uppgradera det befintliga
nätet så att det ska passa för de
nya produkterna. Det är alltså inte
nödvändigt för en teleförvaltning
att byta ut den gamla utrustningen.

Ericssons nya transportnätsfilosofi är resultatet av samarbete
mellan transmissions- och
switchingtänkande.
Företagskommunikation beräknas idag omsätta cirka 60 miljarder dollar. Om 10 år beräknas
omsättningen vara cirka 150 miljarder dollar varav data står för
den största ökningen. Det är lätt
att räkna ut att det finns stora
pengar för förvaltningarna och
därmed också telekommunikationsföretag som Ericsson att
tjäna, om man har rätt produkt.
Helena Liden

Lite fakta för tekniker
Följande produkter ingår i Ericsson Transport Network Architecture. Den
som är intresserad kan läsa mer i Ericsson Rewiew nummer 3 och 4/1990.
FMAS Transportnätets driftsstödssystem FMAS är konstruerat för att
stödja drift av nya SDH-och DXC-system liksom även PDH-system.
FMAS är uppbyggd på en datorplattform som är gemensam för hela
TMOS-familjen. FMAS utvecklas ständigt, varför driftstöd kan ges även
till nät som byggs upp av nya nätelementtyper. De standardiserade Qgränssnitt (enligt TMN) som används mellan FMAS och nätelementen
bidrar till att nätoperatörerna fåren homogen och konsistent driftstödsmiljö
för sina totala transportnät.
SDH SDH-multiplexorer ger möjlighet att multiplexer» signaler från
PDH- eller SDH-hierarkin till STM-1 -, STM-4- eller STM-16-signaler och
vice versa.
DXC De digitala korskopplingssystemen DCC 4/1 och DCC 4/4 kan
switcha transmissionskanaler med önskad bandbredd cfc även vara en
brygga mellan PDH- och SDH-nät.

:—'Jk.

Av tradition har Ericsson tidigare
inte satsat lika mycket på transmission som på switching, men^^
Karl Alsmar menar att transmis-^P
sion mer och mer närmar sig
switching. Numera kallar vi detta
område för transswitching.
- Transswitching är mer än en
burk. Det handlar om mycket avancerade system och Ericssons
systemkunnande är väl känt.
- När det gäller traditionell
transmission finns det många nationella leverantörer på olika
marknader, men många av dessa
kommer att falla ifrån när systemen nu blir alltmer avancerade.
Det krävs betydligt mer resurser att utveckla transswitchingsystem. Det är inte många av
Ericssons konkurrenter som har
vare sig kompetensen eller r e - ^
surserna som krävs.
^
- Den verkligt stora konkurrensfördelen för Ericsson ligger i
att vi kan erbjuda en produktfamilj som täcker hela området,
säger Karl Alsmar.
A
- Teleförvaltningarna har idag^'
mindre och mindre intresse av att
plocka ihop alla produkter som
behövs för att realisera transportnätet. De är intresserade av
kompletta lösningar.

Vi ska satsa
- Med hjälp av ETNA kan teleförvaltningarna öka sin service
gentemot slutanvändarna både
vad gäller snabbhet i att etablera
nya förbindelser och kvalitet och
därmed få en konkurrensfördel.
Slutanvändarna är också beredda
att betala för en ökad service och
säkerhet i nätet, vilket ger större
intäkter för teleförvaltningen.
De kan utöka kapaciteten i nätet så att fyllnadsgraden närmar
sig 70 procent och de kan förenkla
övervakningen och styrningen av
nätet, vilket innebären reducering
av kostnader.
- Att vi ska satsa på transswitching råder det ingen tvekan
om, säger Karl Alsmar. Ericsson
har ett stort kunnande inom både
transmission och switching och
har därför mycket goda förutsättningar att bli en ledande leverantör av transswitchingprodukter.
Helena Liden
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Britt Reigo om
"Den utmärkta
arbetsgivaren"

Så tycker de
om Ericsson som
arbetsgivare

SE SIDAN 11

SE SIDORNA 10, 1 1 , 12, OCH 15
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Från
Ericsson
till SAS och
tillbaka
Christer Ågren är Britt
Reigos nya man på
Human Resources. Efter
sju år på SAS har han
säkert en massa bra
idéer och erfarenheter
med sig i bagaget om hur
Ericsson ska bli en Utmärkt Arbetsgivare.
Koncernledningsfunktion Personal är 12 man stark. Där arbetar
man tillsammans med de olika
bolagen, med inriktning, mål och
strategi för Ericssons personalorganisation.
- Vårt arbete är en balansakt,
berättar Christer. Vi får inte ha så
stora visioner att vi tappar kontakten med verkligenheten, men å
andra sidan får vi inte vara så
jordbundna att vi inte låter tanken
flyga.

SAS satsar på personalen
Ända sedan 1984 då Christer gick
från Ericsson till SAS har han
hållit kontakten med sin gamla
arbetsgi vare. Britt Reigo har också
ett förflutet på SAS men Christer
arbetade inte med henne där.
-Mitt bestående intryck av SAS
var viljan och modet att verkligen
satsa stort på personalfrågor. Företaget står och faller med hur
motiverad personalen är att göra
bra ifrån sig. Under min tid på
SAS la vi ner mycket tid och
energi på att informera om vart vi
var på väg och hur läget såg ut.
- Vi försökte förbättra arbetsklimatet så att personalen skulle

"Ericsson ska bli en
Utmärkt Arbetsgivare"
Ericsson står infor ett
decennium som är fyllt
av tekniska utmaningar.
Det finns flera exempel
på mycket betydande
åtaganden som koncernen måste klara de
närmaste åren.
En grundförutsättning
för att klara dessa utmaningar är tillgången till
kvalificerad personal.
Personalpolitiken har
förmodligen aldrig varit
så viktig som den är
idag.

uppfatta företaget som ett "just
ställe att arbeta på", en grundtanke som i mångt och mycket
liknar Ericssons strävan att bli en
Utmärkt arbetsgivare. På SAS
gjordes också arbetsklimatundersökningar, motsvarande Ericssons
OPUS.

Riv pyramiderna
Janne Carlzon på SAS lanserade
begreppet "riva pyramiderna"
som går ut på att skära ner antalet
chefsled för att decentralisera
makt och ans var. Christer har egna
idéer om hur man kan förenkla
maktstrukturerna utan att rationalisera bort cheferna. De går ut på
att den närmast berörda chefen
ska ges befogenhet att fatta så
många beslut som möjligt, istället
för att besluten stiger i makthierarkin.
- När besluten decentraliseras
känner människor sig mer delaktiga, men framför allt förkortas
handläggningstiden och det vinner man både tid och pengar på.
För att kunna delegera ansvar
och befogenheter krävs ett öppet
och mänskligt arbetsklimat där
allt kan diskuteras och alla vågar
säga vad de tycker.
- Stora skrivbord, stängda dörrar och upptagen-skyltar i korridorerna ger inte rätt miljö för att
ge och ta ansvar, skrattar Christer.
- På ett så stort företag som
Ericsson skiftar arbetsklimatet
från avdelning till avdelning. Det
finns säkert både de som tycker
att chefen mest liknar en brukspa-

Christer Ågren är tillbaka på Ericsson efter sju år på SAS.

tron från 1800-talet och de som
mer känner att de är "kompis"
med chefen.

Välmotiverad personal
En god chef ska enligt Christer
Ågren fylla tre funktioner:
- Han eller hon ska skapa bra
långsiktiga ekonomiska resultat
och tillverka produkter av hög
kvalitet. Men lika viktigt är att
bygga upp en stark organisation
med välmotiverade och utvecklingsbara medarbetare. Här kan
man dra en parallell mellan SAS
och Ericsson: om båda sägs att
deras produkter och tjänster har
hög kvalitet och hållbarhet. På
arbetsmarknaden har bägge gott
rykte om sig.

- Frågan "Vad vill medarbetarna ha ut av jobbet?" är minst
lika viktig som "Hur vill kunden
attvårprodukt ska fungera?". Utan
kompetenta och tekniskt skickliga medarbetare kan vi inte framställa konkurrenskraftiga produkter. Om vi inte skapar en bra
miljö för dessa människor kommer de inte att stanna hos oss, så
enkelt är det!

Mät arbetsklimatet!
För att få ett bra arbetsklimat är
det viktigt med chefsutbildning en bra chef ska både ställa krav på
medarbetarna och se till att de
känner sig uppskattade och trivs.
Lika viktigt är det att göra arbetsklimatundersökningar, typ OPUS,

Restriktiv rekrytering - iställetför anställningsstopp
- Vi kommer att vara mycket restriktiva
när det gäller rekryteringar, säger Lars
Wiklund, personaldirektör på Ericsson
Telecom. Syftet är att ha en sådan fram(orhållning så vi slipper ett anställningsstopp, vilket många andra företag har
idag.
- Jag tror inte på anställningsstopp som en
effektiv metod, fortsätter Lars Wiklund. Då
tappar man kontakten med högskolorna. Till
slut går ryktet att Ericsson inte rekryterar och
då försvinner de spontana ansökningarna
också.
Restriktionerna innebär att man generellt
går igenom alla rekryteringsplaner. När det
gäller staberna är det BX vd Håkan Jansson
själv som ska godkänna alla rekryteringar. På
divisioner och regioner är det divisions- eller
regioncheferna som gör det.

- Man kan säga att vi lyfter upp avgörandet
en beslutsnivå.
Lars Wiklund poängterar att det fortfarande är viktigt att genomföra de tekniska
projekt som är strategiskt viktiga för Ericsson. Därför kommer man även i fortsättningen att rekrytera ganska många tekniker,
men det innebär att andra personalbehov
inom ETX får stå tillbaka.
Restriktionerna hänger naturligtvis ihop
med de sparplaner som gäller hela ETX.

Lätt att rekrytera
De senaste åren har ETX inte haft några
rekryteringsproblem alls, mycket tack vare
att det gått så bra för företaget.
- Trots restriktionerna är rekryteringen
alltid en viktigt del av verksamheten. Vi
lägger ned mycket pengar på de

ny rekryterade. Därför är det alltid viktigt att
hitta rätt person till rätt tjänst.
När Sverige kommer med i EG blir det
lättare att flytta på sig och söka arbete utomlands. Kommer det att påverka Ericsson positivt eller negativt?
-Jag tror inte att vi kommer att lida av det.
Alla våra stora bolag i Europa har mycket
gott rykte på arbetsmarknaden, och även om
en del av de svenska studenterna kommer att
vilja röra på sig tror jag inte att det kommer
att bli fråga om någon folkvandring.
- Det blir naturligtvis viktigt för oss att ha
bra samarbete med de stora universiteten i
Europa, men vi kan redan idag se, i till
exempel Tyskland, att den svenska ledarstilen
och det svenska sättet att umgås på arbetet, är
mycket attraktivt.
Helena Liden

och att verkligen ta tag i resultaten.
- Dessa undersökningar står
och faller med hur motiverade cheferna är att jobba med resulta- ^
ten. Personal- och Utvecklingssamtalen är också en bra klimatmätare. På SAS lyckades vi se till
att 85 procent av tjänstemännen
hade regelbundna utvecklings-A
samtal sina chefer.
w
- Men varken SAS eller Ericsson kan leva utan sin allra viktigaste tillgång: människorna som
förmedlar servicen eller konstruerar maskinerna.
- För hundra år sedan var lyckan
en trygg anställning med rimligt
betalt. Idag kräver man mycket
mer av ett arbete. Vi har en helt

HUR SER DEN
Annelie
Hansen,
sekreterare,
ETX, 2 0 år,
- Arbetsgivar e n ska vara ^
lojal m o t de ° *
anställda.
Jag vill ha ar- m
fl|
J y
betsuppgifter
jag trivs med och möjligheter till
utveckling. Det är också viktigt
att företaget är framgångsrikt och
att sammanhållningen där man
jobbar är bra.
- Ericsson motsvarar verkligen
den bilden. Sammanhållningen på
min avdelning är verkligen bra. Vi
umgås även utanför jobbet. Jag
fick också en mycket bra introduktion.
När jag kom till avdelningen kände
jag till verksamheten i stora drag.
Det underlättade m i t t arbete. Jag
trivs jättebra!

annan trygghet idag med sociala skyddsnät av allehanda slag.
- För att attrahera och behålla
duktiga människor måste man
därför se till att jobben motsvarar
människors behov. Idag ska jobben vara utvecklande och spännande. Arbetsmiljön - klimatet,
chefen och arbetskamraterna A betyder allt mer för trivseln.

#

Visioner och strategier
I Christers uppgifter ligger att koordinera den svenska delen av
Ericssons personalorganisation.
Han ska vara lite av en visionär
och strateg för att personalmässigt förverkliga idén om Ericsson
som en industriell enhet.
- Ökat samarbete mellan bola-

gen med flera gemensamma projekt får konsekvensen att personalen rör sig mer inom företaget.
Vi måste vara beredda på att människor följer med tekniken i olika
projekt och vara öppna för nya
sätt att arbeta.
- Det är farligt att stanna på
samma jobb för länge. Då är det
svårt att bryta upp och lära om.
Förändringsvana är en stor merit,
det betyder att man är flexibel och
har bredd i sitt kunnande. Om vi
låter våra medarbetare byta arbetsuppgi' er då och då kan vi
kanske unvika att de byter företag.
Text: Pernilla Åström
Foto: Maria Petersson

IDEALISKA ARBETSGIVAREN UT?
Torbjörn
Hedman,
elektroteknik,
K T H , 2 2 år

Lars-Erik
Mickos,
CAD/CAEs t ö d , EBC

- Jag vill ha bra
utvecklingsmöjligheter
och tillfredställande arbetsuppgifter.
Det är viktigt att man inte fastnar
i samma a r b e t s u p p g i f t e r och
börjar arbeta på slentrian. Den
risken finns alltid. Jag vill ha
arbetsuppgifter som gör att jag
utvecklas. Jag vill inte bara arbeta
i Sverige så m ö j l i g h e t e n t i l l
utlandstjänst är också viktig.
- Ericsson skulle klara dessa krav.
De har verksamhet inom de områden jag är intresserad av.
Men pä ett litet företag är det nog
lättare att se helheten bättre.
På Ericsson kan det finnas risk att
man försvinner i mängden.

- Viktigast är
att arbetsgivaren satsar på
personalen.
Dels naturligtvist att han ser
till att man får utbildning så att
man klarar av att gå vidare i sitt
arbete.
Men det har också betydelse att
han verkligen bryr sig om de anställda och gör det där lilla extra
för personalen.
- På min avdelning fungerar det
så här, jag trivs bra.
Jag gick in i arbetet med förväntningar på det bästa och jag har
inte blivit besviken än i alla fall.
Men jag har i och för sig inte
direkt något att jämföra med eftersom detta är mitt första jobb.

tiga vikten av att Ericsson har gott
rykte som arbetsgivare, världen
över.
- Personalpolitiken måste alltid vara långsiktig. Vi får inte låta
oss invaggas i tron att arbetssökanden ska komma självmant till
oss. Lika litet kan vi ta vår redan
anställda personal för given, säger Britt.

Varje människa har sina egna utvecklingsmöjligheter. Var och en
måste respekteras som en individ.
De här två påståendena tar Britt
Reigo som utgångspunkt för sin
och koncernledningens syn på vad
som kännetecknar en "utmärkt
Vi lever i en tid då den tekniska arbetsgivare". Det handlar om att
utvecklingen går fortare än nå- skapa ett arbetsklimat i koncergonsin tidigare. Ericsson och an- nen som tillfredsställer flera
dra högteknologiska företag
grundläggande behov hos
sgem de anställda:
• Utveckling: Alla har beI hov av personlig utveckling och utveckling inom
yrket. Individen bör ges
möjligheten att själv ta en
stor del av ansvaret för
detta.
• p rihet: Eget ansvar och
egei. beslutsrätt inom vissa
ramar ger en stark känsla
av frihet. Så länge som viklfc*atafll
tiga mål och tidsplaner kan
- Personalpolitiken måste vara långsikuppfyllas, är det ofta indit i g . Vi måste arbeta med rekryteringsviden själv som bäst kan
frågor också i tider då vårt behov av
folk är mindre, säger Britt Reigo.
planera det dagliga arbetet.
spenderar miljarder varje år inom • Delaktighet: Den som aktivt tar
forskning och utveckling. Digital del av arbetsplanering och har
radiokommunikation, bredband, inflytande på arbetsföhållandena
intelligenta nät, fiberoptisk trans- känner en starkare lojalitet och
mission och många, många andra engagemang för gemensamma
nya tekniker ska genomföras un- uppgifter. Alla skall känna sig
der det kommande decenniet. Till delaktiga i Ericssons verksamhet
detta behövs massor av kvalifice- och inse sin egen betydelse för
rat folk.
En framgångsrik rekrytering av nya medarbetare
är en av koncernens stora
utmaningar idag. En annan
är att den yrkeskunniga
personal Ericsson redan
har, stannar och utvecklas.

risk för tråkigheter kunna säga sin
mening och ta eller ge konstruktiv kritik.
• Rättvisa: Anställda ska känna
sig rättvist behandlade. Alla ska
ha möjlighet att "överklaga" ett
felaktigt beslut av en överordnad.
- De här basbehoven måste alltid vara ett rättesnöre i vår
personalpoltik, säger Britt. Rättar
vi oss inte efter dem, kan vi inte i
längden attrahera oss kvalificerat
folk.
Ericssons värderingar passar väl
ihop med kraven på en utmärkt
arbetsgivare. De skapar en gemensam plattform för Ericssons
företagskultur. Arbetet med att
föra ut dem i hela koncernen pågår för fullt. Under detta år skall
värderingarna diskuteras i alla
Ericsson bolag. Målet är att alla
anställda ska känna till och förstå
dem innan året är slut.
- Även om värderingarna har
sitt ursprung i Sverige, har de
bemötts positivt bland bolagen
ute i världen. Värderingarna har
en mjuk och mänsklig framtoning som är gångbar överallt idag:
• Professionalism: Allt vårt arbete skall vara kundorienterat.
Verksamheten skall ha klart bestämda mål i fråga om kvalitet
och lönsamhet. Vi måste utöka
våra kunskaper och bli det bästa
företaget i branschen. Ericsson
agerar utifrån en helhetssyn på
kundens och marknadens behov.
• Medmänsklighet: Vi måste bry
oss om varandra och arbeta i en
öppen atmosfär som stimulerar
vars och ens personliga utveckling och skapar arbetstillfredsställelse. Frihet att planera och ta
ansvar för eget arbete är också
viktigt. Vi ska arbeta i effektiva
lag och samarbeta över gränserna.
Vi ska visa respekt för varandra.
• Uthållighet: Vi måste fortsätta
att arbeta långsiktigt och målinriktat. Samtidigt måste vi som
arbetar inom Ericsson vara öppna
för nya idéer och villiga till förändringar.

Långsiktig politik

Ett "kitt" i koncernen

Respektera individen

- Ericssons värderingar utgör
Britt Reigo är chef för
bästa tänkbara grund att bygga en
koncernledningsfunktion
god personalpoltik på, menar Britt
"Personal och organisaär viktiga att alla anställda känner
Reigo. Vad som nu är viktigt är att
tion". I den befattningen har -sigDet
delaktiga i Ericssons med- och
också leva upp till värderingarna
hon ansvaret för koncernens motgångar.
i praktiskt handlande. Likaså gälpersonalpolitik. Hon ska
ler det att verkligen vara en "uttillsammans med sina medarbe- dem.
tare understödja affärsområdena • Uppmärksamhet: Det är vik- märkt arbetsgivare". Att verklioch de lokala bolagen i deras tigt att man uppmärksammas och gen ta hänsyn till de grundlägpersonalarbete.
belönas för ett väl utfört arbete. gande behoven hos alla anställda.
Britt känner själv att hon och
Just nu är det två uppgifter som Ett ord av uppskattning eller en
i hög grad dominerar det perso- ökat frihet och ökat ansvar är också hennes medarbetare länge nog
arbetat på ett ganska teoretiskt
nalpolitiska arbetet: Strävandena en stark belöning.
att göra Ericsson till en "Utmärkt • Trygghet: Anställningstrygghet plan. Nu upplever hon att arbetet
Arbetsgivare" (Excellent Em- och en säker, hälsosam arbets- övergått till praktisk handling.
- Nu skall vi lägga ner all vår
ployer) och framför allt - uppgif- miljö, förstås. Men också att utan
energi på att genomföra
ten att föra ut koncernens gemenden personalpolitik som
samma värderingar till alla anställda.
| fastlagts, lovar Britt.
Hon är medveten om
- Att göra Ericsson känt som en
vikten av detta arbete.
utmärkt arbetsgivare är viktigt nu
Själv ser hon personalnär vi behöver nyrekrytera tusenpolitiken som en hörntals kvalificerade tekniker värlsten i Ericssons föreden över, framhåller Britt. Hon är
tagskultur, ja som det
medveten om att industrikon"kitt" som håller samjunkturen i Sverige just nu är såman hela koncernen.
dan att rekryteringsarbetet på kort
Text:
sikt underlättats avsevärt, samtiLars-Göran Hedin
digt som koncernen tillfälligt
Foto:
dämpat rekryteringstakten. Men
- Våra värderingar är av grundläggande
Maria Petersson
detta förändrar inte den långsikbetydelse för allt personalarbete.
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Platsannonsernas nya kläder

Ericssons platsannonser
är sig inte lika. Långa,
smala och stapelbara
fyller de DNs och
Svenskans annonssidor.
Anspråkslösa och raka utan grafiska eller språkliga krusiduller är de den
synliga delen av vår nya
rekryteringsprofil.
Men vänta bara snart
kommer det mer. Sista
handen läggs nu vid en
annonskampanj som ska
profilera Ericsson på
arbetsmarknaden. "Utmärkt Arbetsgivare" ska
vara på allas läppar när
Ericsson-logotypen
dyker upp bland platsannonserna.
Ericssons personalchefer med
Britt Regio i spetsen gav i november förra året Johan Fischerström i uppgift att leda förnyelseprojektet. Som grafiskt ansvarig på koncernledningsfunktion
Information tog Johan på sig
ansvaret för att ge platsannonserna en ny "look".
Förutsättningarna var dessa:
Annonserna får inte kosta mer
pengar - tvärtom! Formen på
annonserna ska vara lätt för både
grafiker och personaladministratörer att arbeta med. Dessutom
ska de ge ett proffsigt intryck och
locka rätt människor att söka
jobben.

Förvirrande ingångar
Det är många som vill
åka med Ericsson-tåget
nu. Ryktet om att Ericsson är en bra arbetsplats
sprider sig och man läser
i tidningarna om hur bra
det går.
Ericsson är ett av de
företag som fortfarande
anställer nu när konjunkturen sviktar. Personalmännen här letar
inom företaget och annonserar för allmänheten i dags- och branschpress efter nytt folk.

Inget krafs på ytan
Men att bara fräscha upp utseendet på annonserna tyckte Johan
var att kraftsa lite på ytan. Det
behövdes större förändringar för
att nå Britt Regios mål att av arbetsmarknaden uppfattas som en
"Utmärkt Arbetsgivare".
Johan Fischerström kontaktade
reklambyrån Welinder som
hjälpte till att arbeta fram ny strategi och nya annonser för Ericssons rekrytering. Resultatet blev
en kampanj som skiljer själva
rekryterandet av folk från profilering av Ericsson som företag.
Den 28 februari såg vi för första gången den nya platsannonsen
i tryck. Sedan dess har det inte
gått en torsdag eller söndag utan
att de nya annonserna förekommit
i pressen. Men ser de inte lite
tråkiga ut?
- När folk söker jobb är det två
saker de ser i en platsannons:
avsändaren och rubriken, menar

Johan. Ericsson har idag en så
positiv image på arbetsmarknaden
att bara namnet lockar sökande.
Och med en saklig rubrik fångar
vi de sökandes intresse. Att skriva
kort och rakt på sak är mycket
viktigt i de nya annonserna.

Tack för visat intresse
Förra året rekryterades enbart till
Ericsson i Stockholm 2 000 per-

soner, främst tekniker. I snitt fem
sökande till varje plats ger uppemot 10000 betygshandlingarför
de 150-200 personaladministratörerna att hantera. När rätt personer anställts återstår 8 000 besvikna sökande som får ett "tack
för visat intresse"-brev på posten.
Rolf Skagerborg har arbetat
tillsammans med Johan Fischerström i rekryteringsprojektet. Han

har länge på egen hand sökt ett
sätt för att ta vara på alla ansökningar vi får.
- Vi måste vara rädda om dessa
sökande, underhålla deras intresse
för jobb på Ericsson och komma
tillbaka till dem när det finns
öppningar på deras arbetsområden.
Men det finns fortfarande
mycket att göra för att effektivi-

Johan visar en skiss på hur en
profilannons kan komma att se ut.
I rubriken talas det om Ericssons
internationella profil och ställning
som teknisk pionjär. I ena kanten
finns en kupong som man kan
skicka in för att markera intresse.
Profilannonserna ska ta upp "tidlösa" teman oberoende av akuta
rekryteringsbehov.
- De ska beskriva vad vi gör

sera rekryteringen, intygar Rolf
Skagerborg:
- Framför allt måste vi skapa
förutsättningar för en personaladministration som klarar att i
rödaste rappet skicka tillbaka svar
på ansökningar, ta hand om
spontanansökningar, distribuera
information till nyfikna och fånga
upp intresset hos sökande som
inte anställs.

här innanför grindarna och fånga
upp framtida Ericsson-ämnen,
konstaterar Johan. De riktar sig
inte till några särskilda befattningar utan beskriver på vilket
sätt vi jobbar och vilka möjligheter som finns till en framtid på
Ericsson.
Text: Pernilla Åström
Foto: Maria Petersson
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HUR SER DEN IDEALISKA ARBETSGIVAREN UT?
Martin Kulhanek,
elektroteknik, KTH,
2 4 år

Monika Gullin,
elektroteknik, KTH,
2 2 år

Magnus Utterman,
ekonomlinjen.
Handels, 2 1 år

Terese Nordström,
teknikadministratör,
E R A , 2 2 år

- De ska ha bra internutbildning. Det ska finnas möjligheter att prova pä olika arbetsuppgifter.
Jag tycker också att d e t ,
är viktigt att ha möilighet I
att flytta runt till olika avdelningar. Det ger
bra erfarenheter.
- Ericsson uppfyller nog dessa krav rått
bra. Samtidigt skrämmer det mig att företaget är så stort och anonymt. Jag har hört
att de betalar dåligt och att de har dåliga
ingångsmöjligheter.
Ett studiebesök kanske visar o m det
stämmer med verkligheten.

- Viktigt är att de har j
internationella kontakter, att företaget bryr I
sig om sin personal, att
man blir belönad efter
prestation inte efter
antalet tjänsteår. Eftersom jag är tjej tycker jag att det är viktigt
att företaget inte har en kvinnofientlig
personalpolitik.
- Jag är litet negativ till Ericsson, jag har
hört att det är ett stort företag och att de
är med i laglönekartellen.
Däremot lär företaget ha en bra utbildning
och det finns möjlighet att skaffa sig bra
internationella kontakter.

- I framtiden vill j a g j
arbeta på en stor arbetsplats där det finns ]
många möjligheter. Företaget ska ha en stor
utlandsverksamhet,
men där verksamheten '
bygger på att man arbetar i mindre grupper. För dem som kommer
direkt från studier är ett traineeprogram
bra för en mjuk övergång.
- Ericsson uppfyller dessa krav ganska väl,
men jag tycker nog att företaget är lite för
stort.
Jag är lite rädd att börja på Ericsson för jag
tror man försvinner i mängden.

- A r b e t s g i v a r e n ska
satsa på sin personal
och ge dem meningsfulla uppgifter.
Jag är den första som
har jobbet som teknikadministratör på avdelningen och kommer därför att kunna planera
och påverka mycket själv. Det känns kul.
- Jag tycker att det verkar som om Ericsson
satsar bra på personalen.
Själv fick jag börja jobbet med drygt två
veckors utbildning.
Det är också positivt med de utvecklingsmöjligheter som finns inom ett stort företag.

- Vi har rykte om oss att vara en
bra arbetsgivare - så folk söker
jobb här spontant, berättar Kerstin
Westerlund, personalman på
ETX.
Kerstin är en av de som rekryterar till verkstaden inom produktionsdivisionen. Hon anställer
maskinoperatörer och monteringspersonal - helst folk med
verkstadsteknisk gymnasieutbildning men även gymnasieingenjörer.
- I ett par års tid har vi årligen
rekryterat ett 150-tal personer.
Många gånger genom att folk
spontant söker sig hit. Släktingar
och bekanta till Ericsson-anställda
kontaktar mig för att de hör att

MP-programmet vaskar fram chefer
Inom delar av Ericsson har nu det
sk MP-programmet dragits igång.
"MP" står för "Management
Planning", d v s det handlar om
att planera framtidens chefstillsättningar långt i förväg.
Hörnstenen i MP-programmet
är en noggrannt strukturerad och
delvis standardiserad bedömning
av underordnade som alla chefer
ska göra. Syftet är att vaska fram
kandidaterna till de höga
befattningarna i framtiden.

- Det som är nytt är att vi nu
försöker bygga upp en kunskap
om chefsämnen som täcker hela
koncernen. På så vis skapar vi ett
bredare rekryteringsunderlag för
olika befattningar, framhåller
Britt Reigo.
Idén med Management Planning är etablerad i många andra
storföretag, t ex IBM och General Electric i USA.
Ericssons MP-program skall
vara helt öppet, d v s de som

utpekats som chefskandidater får
själva besked om detta och därmed också chansen att tacka nej
till att ingå i programmet. Det
kan ske genom individuellt upplagda utbildningsprogram eller
genom "job rotation",
- Genom att informera de utsedda lägger vi också en stor del
av ansvaret för att en person
verkligen "blir något" på honom
eller henne själv, framhåller Britt
Reigo.

Ericsson är ett stabilt företag.
Charlotte Uggla är personalman på ETX, TG-sektom i Kungens Kurva och anställer främst
tekniker:
- Jag får säkert tio spontana
ansökningar brevledes i veckan,
konstaterar Charlotte. Dessutomfår jag en massa intressanta samtal
angående jobb-möjligheter.
- De i andra änden av linjen är
ibland klart frustrerade över att ha
blivit vidarekopplade femtioelva
gånger innan de hamnar hos mig.
Ericsson är så stort att vi i sådana
här sammanhang borde ha ETT
ansikte utåt.

En kanal in
- EN kanal in till Ericsson för alla
duktiga, välutbildade sökande
skulle underlätta hanteringen avsevärt. Man skulle då på ett smidigt sätt kunna hänvisa dem till
rätt avdelning och personalman i
denna jättekoncern. Samtidigt
behöver vi inte riskera att tappa
bort sökande som irrar runt i våra
telefonkorridorer.
På TG-sektorn har personalmännen utbildat cheferna i rekrytering för att få dem att se rekrytering i sitt sammanhang.
- Vi har försökt lära dem att det
är naturligt att folk byter jobb. Vi
vill ju alla ha ombyte understryker
Charlotte. Vissa chefer ser det
som ett misslyckande när folk
slutar och det är helt fel! Hos
samma sorts chef kan man märka
en önska om att bli "färdig" med
rekryteringen så att de kan ägna
sig åt "riktiga" uppgifter.
- En del chefer ser rekryteringsarbetet som ett störande element i det "egentliga" teknikarbetet, berättar Mats Ulfgren, också
personalman på ETX i Kungens
kurva. Men de anställda är ju företagets viktigaste tillgång.
M ats är ans varig för den i nterna
rekryteringen till utvecklingscentret i tyska Aachen. Det är ett
utvecklingsprojekt som sträcker
sig till 1994 och dit söks årligen
50-70 tekniker för att starta upp
och bygga ut verksamheten.
- Det finns många interna vä-

gar att söka på: Memo, intern-tv,
anslagstavlor och tidningen
JobbNytt. Men tyvärr får vi inte
så många svar den vägen.

Tips om nya
- En av våra viktigaste rekryteringskanaler är tips från Ericsson-anställda om bekanta med rätt
utbildning som är intresserade av
att jobba på Ericsson, berättar Olle
Bergström, personalchef inom
ERA. Den typen av "kompis"rekrytering är ofta mycket effektiv. För när Ericsson-anställda
rekommenderar sin arbetsplats till
någon bekant, känner de sig sedan delaktiga i att arbetsplatsen
lever upp till förväntningarna. Och
man rekommenderar ju bara dem
man vet är duktiga!
- Vi måste utnyttja dessa värdefulla informella kanaler till
fullo. En nöjd anställd ar ju den
bästa rekryteraren.
Innan Olle sätter in en platsannons i DN söker han inom Ericsson först. Men det är inte så många
svar man får på en annons i memo,
Plats för Dig (lokalt platsblad i
Kista) och JobbNytt.
- Paradoxalt nog får vi ibland
de mest intressanta svaren från
Ericsson-medarbetare först när vi
annonserar i dagspressen.
Olle Bergström rekryterar
marknadsförare och produktplanerare till mobiltelefonsystem och
försvarskommunikation. Mobiltelefoner är i ropet just nu och det
gör det ännu lättare att rekrytera
folk.
- Den bästa draghjälpen till
rekryteringen vi kan få är att det
går bra för företaget och det skrivs
om oss. Vi får in massor av spontana ansökningar och när vi väl
annonserar i dagstidningar och
branschpress är många av de sökande mycket kvalificerade. .
- Nya platsannonser är en bra
idé, tycker Olle. Det är bra att byta
image och lyfta fram Ericssonkoncernen framför affärsområdena. Det är ju trots allt ETT
Erisson som gäller.
Text: Pernilla Åström.
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Exa mens i
• I vag
De sista två åren gjorde
102 personer sina
examensjobb på ERA
och ECS 30, av dessa var
i början på januari i år
fortfarande anställda.
Erik och Forouz är två
examensarbetare som
valt att stanna kvar på
Ericsson.
Forouz Firoozi är 28 år och kommer från Iran och är utbildad civilingenjör på elektroteknik-linjen vid Tekniska Högskolan i
Stockholm. Sommaren 1989
gjorde hon sitt examensarbete på
ETX.
I januari 1990 anställdes hon
på ERA för att delta i introduceringen i år av det digitala nätsystemet för mobilradio i USA.
Erik Forsgren är 26 år och är
utbildad civilingenjör på linjen
för Industriell ekonomi vid Linköpings Tekniska högskola. Hösten 1990 gjorde han och en kamrat sitt examensarbete på ETX.
I februari 1991 anställdes Erik
på produktledningsdivisionen på
ETX som ansvarar för att föra in
marknads krav på framtida produkter.
Erik: - Innan jag gjorde mitt
examensarbete visste jag ganska
litet om arbetssituationen på Ericsson. Mest förknippade jag företaget med vissa produkter. Jag
har aldrig sett företaget som speciellt glamoröst eller som ett
trendföretag. Jag hade nog en bild
av att företaget var stort och inte
särskilt dynamiskt. Hade någon
frågat mig för två år sedan om jag

skulle börja på Ericsson hade jag
varit väldigt tveksam.

Ingen frågade

Specialkurs och
utlandsjobb god morot
- Jag måste nog erkänna
att möjligheten att jobba
utomlands var det som
lockade mest när jag såg
annonsen, säger Anders
Jansson, en av 20 nyutexaminerade högskoleelever som hösten 1989
fick chansen att gå Ericsson Radios ettåriga
specialutbildning för
systemingenjörer.

träffade de övriga i gruppen och
även personalansvarig. Efter 3
veckor fick jag jobbet.
E: - 1 och med examensjobbet
hade jag skapat mig en ganska
bra bild av företaget och visste
hur det funkade här. Det som
bland annat avgjorde attjag valde
Ericsson var att jag ville jobba
inom ett område där det händer
mycket. När vi började med examensarbetet var intresset för
utvecklingen på östeuropamarknaden den huvudsakliga anledningen till valet av examensjobb,
men när vi var färdiga tyckte vi
telekommunikationsområdet i sig
var minst lika intressant.

Forouz: - Så var det inte för mig.
Det lockade mig hela tiden att
börja på Ericsson. Jag hade sett
och hört mycket från Armadadagarna på Teknis, och vid besök på
företaget. Jag var särskilt nyfiken
på ERA men jag visste inte vad de
sysslade med.
När Erik och hans kamrat var
klara med sitt examensarbete
fanns inget arbete ledigt just då.
E: - När vi började bli färdiga
gjordes inte något för att vi skulle
stanna, trots att vårt arbete mottogs
positivt och det tyckte vi var litet
konstigt. Vi såg att man sökte folk Dynamik lockar
via annonsering men ingen frå- E: - Jag blev erbjuden några andgade oss. Det kan ju finnas bättre ra jobb också, bland annat ett
och billigare sätt att anställa folk datakonsultjobb. Där fanns unga
menar jag. Men jag tror att de människor, det var dynamiskt,
flesta arbetsuppgifter här är gan- positivt, en uppsluppen stämning
ska kvalificerade och intresset för och ett väldigt go. Saker kan hända
att plocka in nyutexaminerade är fort, tidsperspektiven är kortare,
begränsat. En tid efter att vi av- det ligger i konsultjobbets natur.
slutat vårt examensjobb blev jag Det som slutligen avgjorde mitt
dock kontaktad av min dåvarande val var att den riktigt internatiogruppchef som ville diskutera nella atmosfären inte fanns där.
framtiden. Det är anledningen till
F: - Jag gillade mitt examensatt jag sitter här idag.
jobb och trivdes jättebra på Ericsson. Jag tänkte att jag skulle ta
Eget initiativ
chansen men att jag inte behövde
Forouz letade under tiden hon stanna om det inte fungerade.
gjorde sitt examenssarbete själv i ERA är ju ett ungt ledande föreinterntidningen efter jobb som tag. Lite friskt blod som rinner,
liknade examensjobbet. En dag allt sker jättesnabbt. Jämfört med
ringde handledaren för examens- ETX är det litet otåligt klimat att
jobbet och sa att en gruppchef på arbeta här. Det händer saker hela
ERA ville träffa henne.
tiden. Men det passar mig för jag
F: - Han besökte mig och det vill vara vid fronten hela tiden.
gillade jag för det är ganska ovanF: - Det är väldigt viktigt att
ligt. Jag fick en tid på ERA och arbetsgivaren uppskattar sina anställda och det gör man på Ericsson undantaget lönen. För mig är
vänskapen viktig, samarbetet.

E: - Eftersom jag är ganska ny
och håller på att sätta mig in i nya
arbetsuppgifter är det svårt att
säga om Ericsson motsvarar mina
förhoppningar. När man är ny får
man ta det litet lugnt. Men jag ser
det som ett steg i min egen utvecklig, att få möta och lära sig
arbeta med olika sorters människor, det är litet att avskärma sig
när man pluggar. Mitt närmaste
mål är att sätta mig in i något så
att jag kan göra nytta. Att känna
att man inte gör något är frustrerande.
F: - Hittills trivs jag jättebra
med mitt projektarbete. Jag vet

att andra företag skulle erbjuda
mig en bättre lön men jag vill inte
sluta. Men jag vet hur det är att
vara ny, hur man sitter i sitt rum
och är tyst och känner sig okunnig.
- Jag tror att du måste uttrycka
väldigt tydligt vad du vill men du
måste också få kunskap och bli
informerad vad arbetet går ut på.
Har du en total uppfattning om
företaget kan du få vilket jobb du
vill. Ett jobb på Ericsson ger dig
chansen att visa vad du kan och då
är det bara att "go for it".
Text: Charlotta Westling
Bild: Maria Petersson

Examensjobbarna Forouz och Erik valde att stanna kvar och
fortsätta arbeta på Ericsson, men för Erik var valet inte alldeles
enkelt.

Ericsson står högt i kurs hos studenterna ute i landet.
På senaste rankinglistan hamnade Ericsson på andra
plats över företag där tekniskt och ekonomiskt studerande vill jobba. Men det är ändå viktigt att ha en
kontinuerlig kontakt med högskolorna. Här finns en
stor del av Ericssons framtida arbetskraft.

Catarina Larson är ansvarig för högskolekontak terna inom
Ericsson-koncernen. Foto: Maria Petersson.

arbete och praktik, säger hon. De
stora högskolorna i landet anordnar alla så kallade arbetsmarknadsdagar som består av tre olika
delar. Mässdelen pågår hela tiden
och i montern står personalmän
och före detta studenter från respektive skola.
- Vi försöker plocka ut ingenjörer som gått på just den högskola vi besöker.
Den andra delen är företagspresentationer. Det är viktigt att i
en företagspresentation berätta
både positiva och negativa saker
om företaget. Annars lockar man
till sig de så kallade "glasslirarna".
Studenterna får också möjlighet att prata en och en med representanter för företaget. En personalman och en tekniker sitter med
vid samtalen.
De frågor som ofast ställs till
Catarina och de andra som fung-

erar som Ericssons representanter vid högskolebesök är vilken
lön Ericsson betalar och vilken
möjlighet det finns till utlandstjänstgöring.
- 1 södra Sverige är studenterna
mycket intresserade av att få reda
på mer om trainee-utbildningar.
Tekniker, främst i Stockholm, vill
gärna veta mer om vilka tekniska
arbetsuppgifter Ericsson kan erbjuda.

Inte bara Stockholm
- När vi besöker högskolor i norra
Sverige märker vi också ett intresse av vad Ericsson har för
verksamhet på andra ställen än i
Stockholm.
- Unga människor som studerar idag är mycket medvetna om
vad de kan. De är mycket internationella och många pratar flera
språk. En del kanske skulle kalla
dem bortskämda, men det är nog
mer rätt att säga att de inte väntar
på erbjudanden på silverfat. De är
beredda att kämpa och visa vad de
går för, men får de inget gensvar,
går de helt enkelt någon annanstans.
Text: Helena Liden

Nu, arton månader senare, har
Anders fått perspektiv på jobbet.
Efter bland annat ett halvårs praktik i Dallas inser han hur viktig
även den teoretiska bakgrunden
är och hur mycket man måste lära
sig innan man "kan jobbet".
Bakgrunden till kursen var kort
den att ERA våren 89 genomgick
en våldsam expansion. Behovet
av systemingenjörer, som är insatta i mycket och har en överblick av helheten, blev svårt att
tillgodose.
- Vi hade inte tid att gå den
traditionella vägen, att låta folk
sakta mogna och få ett grepp om
helheten, berättar Jan-Folke
Fernholm, som hållit i kurserna.
Vi kunde inte heller låta nya, oerfarna sätta sig hos handledare och
lära sig. En metod som i och för
sig är bra, men som inte passade
eftersom vi hade vansinnigt
mycket att göra och behövde allt
duktigt folk till annat.

Specialgrupp
Viktiga aspekter vid val av arbete
£

Stort intresse bland studenter •

Catarina Larson är den inom
Ericsson som har till uppgift att
hålla i kontakterna med högskolor och universitet. Hon far och
flyger runt hela Sverige och när
hon är inne på kontoret sitter hon
mest i telefon. Att intresset är
stort för Ericsson kan hon verkligen hålla med om.
- Ericssons utveckling med
rekordresultat och börsuppgångar
gör naturlig vis att intresset för oss
som arbetsgivare ökar.
Catarina inte bara besöker högskolorna. Hon ansvarar för annonsering i studenttidningar, tar
hand om studiebesök på Ericsson
och svarar på frågor från studenter som ringer till Ericsson.
- Kontakterna med högskolorna
är viktiga för vår rekrytering, och
det bästa sättet att rekrytera är
genom att låta studenter komma
till Ericsson för att göra examens-
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"Fringisar" och löneförmåner

1305 blivande ekonomer och teknologer på landets universitet och
högskolor fick svara på frågan: Vilka är de fem viktigaste aspekterna när du skall välja arbete/arbetsgivare. Undersökningen
gjordes av företaget Fri Media och publicerades i Svenska
Dagbladet i april i år.

Idén föddes att anställa en grupp
nyutexaminerade civilingenjörer
och låta dessa få en ettårig specialutbildning, teori varvad med
praktik. ERA:s egna standardkurser skulle kittas ihop med speciella föreläsningar. Ett stort moment var också praktiken som
skulle bli attraktivare genom att
förläggas utomlands.
En grupp på 20 man ansågs
lagom stor. Rekryteringen skedde
raskt under sommaren 89. Det var
inte svårt att hitta kvalificerade
ingenjörer. Annonsen gav 80-90
sökande och ERA kunde på köpet
anställa 15-20 teknologer till andra jobb.
- Vi premierade vissa egenskaper, förklarar Jan-Folke Fernholm. Det gällde ju ett utåtriktat
jobb. Utlandsanknytning såg vi

IHUR SER DEN IDEALISKA ARBETSGIVAREN UT?
Bo Karlsson,
mikrovågskonstruktör,
ERE, Mölndal, 2 5 år.

Anna-Karin
Renström,
elektroteknik, KTH,
2 5 år.

Anna
Isacsson,
ekonomi,
Handels,
2 6 år.

- Det viktigaste är att tekniken tilltalar mig
och att det
finns
goda
möjligheter att utvecklas. Ett
företag som ligger i fronten inom
tekniken är viktigt, men det är
också arbetskamraterna och
miljön.
- Ericsson motsvarar denna bikt
väldigt bra! Jag har riktat in mig på
Ericsson sedan gymnasiet. Tekniken, och i synnerhet mikrovågselektroniken, har alltid
intresserat mig och så ligger ju
Ericsson i fronten inom teknologin.

- Jag vill att
arbetsgivaren
skangemigett
intressant jobb
som jag får ut
något av personligen.
- En hög lön är inte så viktigt
utan det är arbetet som ska vara
roligt. Om det inte är roligt kan
visserligen en bra lön kompensera
det.
- Jag tycker också att det är
viktigt att man känner sig välkommen på den arbetsplats man kommer till.
- Jag vill inte bikta mig en uppfattning om Ericssson förrän jag
varit där.

-Själva jobbet
och att ha en
chef som ger
raka budskap
är viktigare än
lönen.
- Det gäller att inte vara osäker på
vad som gäller. Klara riktlinjer
men ändå frihet. Han ska informera
löpande för en bra dialog mellan
oss.
- Eftersom det finns många
avdelningar på Ericsson så finns
det något för alla. Ryktet bland
ekonomer är dock att de inte har
någon framtid här. På Handelsdagarna framkom att företaget
bara ville ha tekniker.

Möjligheten att få jobba utomlands var ett starkt skäl till att Anders
Jansson sökte Ericsson Radios specialkurs för systemingenjörer.
Kursen innehöll också drygt ett halvårs praktik utomlands och för
Anders del blev det Dallas, på växelsidan, där han höll på med
funktionstestning. Här sitter Anders på hästryggen bredvid Thomas
Nilsson, en annan av kursdeltagarna som också kom till Dallas.

som ett plus liksom att man kunde
visa på initiativkraft, att man satt
upp mål som man lyckats genomdriva. Det kunde vara en sån sak
som att man bilat genom Afrika.
Utbildningen började med fyra
månaders teori, först bred och
sedan fördjupning inom ett område, och fortsatte med ett drygt
halvårs praktik utomlands. Då utnyttjades de erfarna kollegorna i
till exempel Kanada, Dallas,
Mexico, Australien, Frankrike och
Taiwan.
Gruppen som varit samlad hela
hösten splittrades ut i världen.

Tillfällighet
Anders Jansson kom till Dallas.
Han var en av de bortåt 100 som
såg annonsen på försommaren 89.
Mest av en tillfällighet. Någon
hade tagit en kopia av annonsen i
Ny Teknik och satt upp på anslagstavlan på Tekniska Högskolan i Uppsala där Anders då studerade Teknisk Fysik och gjorde
sitt examensjobb på ABB.
- Jag såg chansen, berättar Anders. Jag tror att de flesta, liksom
jag, lockades av utlandsjobbet.
Min ansökan blev lite improviserad, jag fick göra intervjun en
kväll eftersom jag var på väg till
USA för att bila runt under sommaren. Sen ringde jag från en
campingplats utanför Los Angeles och fick beskedet att jag var
antagen.
- Det var länge svårt att få ett
riktigt grepp om vad allt gick ut
på. Vi skulle känna till lite om
mycket och för mig som studerat
teknisk fysik verkade teorikur-

serna först lite väl elementära.
Men med tiden började jag se
sambandet och nu kan jag ibland
märka att jag skulle behöva komplettera med en kurs. Men nu har
jag aldrig tid!
För Anders gick det bra. Han
kom in på det digitala mobiltelefonsystemet för USA ochfickgöra
sin praktik i Dallas, på växelsidan,
på ETX-kontoret.
- Jag har nog haft lite tur, säger
Anders. Jag har fått roliga arbetsuppgifter och min tid i Dallas gav
mig koll på hur växeln fungerar,
hur man testar och verifierar. Nu
kan jag den biten, nu måste jag
snarare läsa in radio- och basstationssidan.

Perspektiv
USA-vistelsen motsvarade förväntningarna, men gav också perspektiv på Ericsson och Sverige.
När det gäller lönesättning t ex,
en av de få saker som Anders inte
är helt nöjd med.
- Jag tror att Ericsson kan få
problem om man inte höjer lönerna och använder sig mer av
lönedifferentiering. Amerikanerna visar tydligare med sitt system
om de är nöjda med vad man gör.
Anders planerar i alla fall att
fortsätta på Ericsson. Ett nytt utlandsjobb är på gång. Guildford i
England i maj där han byter med
en engelsman som ska till Sverige.
- Sen bör jag väl vara hemma
ett år och lära mig att arbeta mer
med systemfrågor, men sen vill
jag nog ut på kontrakt. Jag är kort
sagt sugen på att jobba utomlands.
Text: Lars Cederquist

Två omgångar
Kursen 1 9 8 9 har följts upp med en likadan kurs som
pågår nu under 1 9 9 0 - 9 1 . En del saker har emellertid
justerats.
I den första kursen fanns en tendens att gruppen höll sig
för mycket för sig själv, blev något isolerad. Därför har
man i den nya omgången sett till att "eleverna" snabbare
placerats på sektioner och fått förankring i verkligheten.
Liksom första kullen har gruppen en "klasspappa", en
som är något äldre och jobbat några år.
- Det här år en bra plattform, men det krävs hårt jobb,
sammanfattar Jan-Folke Fernholm. Ingen är klar systemingenjör efter ett år, men kursen fungerar som ett sätt att
snabbt få fram en grupp användbara personer. Det kommer emellertid knappast ytterligare en omgång direkt på
de hår. Nu bör vi snarare satsa på att effektivisera och
vidareutbilda de vi har.
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Utbildning i
företagen för
företagen
- Den svenska arbetskraften
står inför stora förändringar
under 90-talet. En stor och viktig uppgift är därför förnyelseutbildning i företagen för företagen. Det säger Göran Kristoffersson, personaldirektör på
affärsområde Radiokommunikation och näringslivets expert
i regeringens kompetensutredning. Innan tjänsten som
personaldirektör var Göran
produktionsdirektör på Radiokommunikation.

Dei ska krokas i tid... Eleverna på Pingettorpsskolan i Gävle, bland andra Emma Troedsson och Hannah Enlund, får arbeta med lego som
Ericsson skänkt. Förhoppningen år att väcka elevernas teknik-intresse. Foto: TOMMY LUNDBERG

Tekniklego på skolschemat
På Pingeltorpsskolan i Gävle pågår sedan i höstas projektet "Verkstad". Syftet är att få eleverna mer intresserade
av tekniska sammanhang.
Fyra företag i Gävle, bl a Ericsson, har sponsrat var
sitt rektorsområde med tekniklego.
Legolådorna på Sätras skolor
kommer från Ericsson. Där arbetar eleverna två och två med olika
uppgifter som lärarna Eva-Lena
Rogsberg och Agneta Forsberg
ger dem. Den första är att efter en
ritning lägga alla bitarna på sina
givna platser. Nästa, att den ene

blundar och den andra ingående
beskriver vilken typ av legobit
hon eller han har valt.
Det gäller att hitta nya ord som
beskriver bitarna, och alla orden
skrivs upp på tavlan. Där står axel,
8-hålsstav, 2x4 knoppssten.
Nästa övning går ut på att en i

gruppen bygger en modell som
den andre sedan ska bygga en
exakt likadan.
Till sist får grupperna bygga
helt ur fantasin, eller efter en konstruktionsritning. Då är det samarbete som är vikigt.

Svårare uppgifter
För varje lektion som eleverna
arbetar med tekniklego stegras
svårighetsgraden i uppgifterna.
- Det är enormt stimulerande
att se hur barnen växer med lego-

Iektionerna, säger Eva-Lena, initiativtagare och eldsjäl i projektet. Speciellt flickorna är vådligt
låsta när det gäller att bygga ur
fantasin från början. Men efter
fyra lektioner är alla på gång att
bli tekniker.
Kontakperson från Ericsson är
Ulla Holmgren på personalavdelningen. Hon har själv en flicka i
fjärde klass.
I höst kommer några av eleverna
att få göra studiebesök på sina
respektive fadderföretag som

Vinna-projektet - en klar vinnare
Våren 1989 drog Ericsson Cables AB i Hudiksvall (Telekabeldivisionen) och en rad andra företag i norra Hälsingland,
huvudsakligen inom verkstadsindustrin, igång ett utvecklingsprojekt i samverkan med skolan, AMU, arbetsförmedlingen
och facket. Projektet - såvitt bekant det första i sitt slag i
landet - gick till att börja med under arbetsnamnet "Företagskola-samhälle" men döptes snart om till Vinna-projektet.
Dess övergripande mål var att säkerställa personalförsörjningen på 90-talet - såväl kvalitativt som kvantitativt.
Bakgrunden till projektet
var att fabriks- och verkstadsarbete var mycket
lågprioriterade jobb bland
ungdomarna - och så
skulle förbli om man från
industrins sida inte lyckades bryta trenden. Eftersom attitydförändringar är
något som inte åstadkoms
i en handvändning, fattade
initiativtagarna det gemensamma beslutet, att
projektet i sitt första skede
skulle få ta fyra år. Redan
efter knappt två år har det
börjat ge positiva resultat
i en omfattning som man

inte hade vågat hoppas på.
Medan antalet högstadieelever som valt tekniska
linjer på gymnasiet de senaste åren minskat i landet i stort, har det ökat i
Hudiksvall.
- Ett av projektets mål
var att på fyra år öka
förstahandsvalet till de
tekniska linjerna med 50
procent, säger Crister
Lindqvist på Telekabeldivisionens personalavdelning. Det målet är redan uppfyllt.
Vad är då förklaringen
till framgångarna?

I första hand en rejäl
satsning på information.
Information till elever,
föräldrar, lärare och övrig
skolpersonal. En förbättrad PRAO- och praktikantverksamhet är en annan viktig faktor och det
interna arbetet inom berörda företag en tredje.

Öppet hus
- Som exempel på vad vi
gjort kan nämnas att vi
bjudit in barn och föräldrar till företagen, haft öppet hus och visat dem vår
arbetsmiljö, berättar

Christer Lindqvist. Vi har
också erbjudit lärarna på
högstadiet att komma till
företagen och praktisera
en vecka. Intresset har
varit stort men svårigheterna att praktiskt lösa
vikariefrågorna större. Vi
har haft fem lärare här hos
oss på studiebesök och i
ett fall har till och med en
medarbetare från företaget ställt upp som vikarie
för att studiebesöket skulle
kunna realiseras.

Ny utbildningslinje
Den s k "Falumodellen"
är ett annat sätt att försöka
säkerställa tillgången av
välutbildad och kvalificerad arbetskraft. Det är
Saab-Scania, Papyrus
Grycksbo samt Ericsson
Cables AB genom sin
Kraftkabeldivision som
gått samman med gymnasieskolan i Falun och
fått till stånd en treårig
processteknisk linje. Start

nu i höst. Intagningen pågår fram till i maj men
redan nu står klart att intresset är mycket stort för
den nya linjen, som kan
sägas ersätta den nedlagda
verkstadlinjen.
- Vi hoppas mycket på
den här satsningen säger
Marianne Arfelt, personalchef på Kraftkabeldivisionen. Från alla tre företagens sida räknar vi
med att den nya gymnasielinjen ska ge oss bra
yrkesutbildade operatörer
också i framtiden.Till bilden hör att eleverna efter
de tre skolåren - under
förutsättning att utbildningen genomförts på ett
tillfredställande sätt - har
möjlighet till anställning i
något av de tre företag som
är engagerade i utbildningen. Denna ger för övrigt också behörighet att
studera vidare på högskolan.
Text: Thord Andersson

Kompetensutredningen ärtillsatt
av regeringen och ska till hösten
lämna förslag till ekonomiskt
samhällsstöd för kompetensutveckling i arbetslivet. Kommittén ska kartlägga och analysera
den nuvarande personalpolitikens
omfattning, inriktning och fördelning samt se över den flora av
utbildningsbidrag som finns.
Syftet är att ta reda på var de
största behovenfinnsför att kunna
omfördela resurserna.
- Inriktningen på förnyelseutbildningen bör ske på företagen
för företagen, säger Göran. Som
exempel nämner han att det inte
är kurser i t ex spanska som behövs utan i engelska eftersom de
svenska företagen blir allt mer
internationella.
Inom Radiokommunikation
har viss förnyelseutbildning startat. Kursen Kvalitetsdialogen,
som bl a syftar till att bredda
förståelsen för olika funktioner
och arbetssätt inom företaget, är
ett exempel på förnyelseutbildning. Ett annat exempel är den
stora satsning på undervisning i
engelska, som sker på Radiofabriken i Kumla. Som en del i
Ericsson GE Mobile Communications och med en "systerfabrik"
i USA har de engelska kunskaperna blivit viktiga förde anställda i fabriken.
Gunilla Tamm

Delaktighet är
lösenordet!
Alla ansträngningar som görs
för att rekrytera nya medarbetare till Ericsson är av noll
och intet värde om koncernen
misslyckas med att bli en "Excellent Employer".
Ett av de ord som förekommer flitigast i diskussionerna
kring vad en "utmärkt arbetsgivare" egentligen är, är ordet
"delaktighet".
- Ericsson måste kunna erbjuda
mer än en god lön. Den anställde
ska också känna att han el ler hon
är "delaktig" i en viktig utvecklingsprocess inom koncernens
såväl som i ett bredare perspektiv.
- Med sina kunskaper, sin yrkesskicklighet och uppträdande
ska Ericsson-medarbetaren
också känna sig delaktig i skapandet av produkter och tjänster
som är av stort värde för andra
människor.
- Den anställdes prestationer
bidrar helt enkelt till viktiga
framsteg - både inom och utom
företaget, poängterar Britt Reigo.
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"Total nätkompetens"
var årets tema på CeBIT
Mer än en halv miljon
besökare kom i år till
Hannover för att ta del
av CeBIT, den jättelika
data- och telemässan.
50 000 av dessa besökte
Ericssons monter. Där
uppträdde Ericsson i år
som ett enda företag,
med "total nätverkskompetens" som gemensam nämnare för det
utbud av system och
produkter som visades i
montern.

Utställningsdebutför
Ericssons nya
-• organisation

m

Årets CeBIT-mässa blev den
största någonsin, trots nedåtgående konjunkturer och allmän
krisstämmning i världen. Tyngdpunkten på CeBIT ligger på datautrustning, men där finns varje år
också en ansenlig mängd företag
samlade i de hallar som helt ägnats telekommunikationer.
Ericsson gick i år ut på bred
front med stora resurser. Alla affärsområden, utom försvarssystem, var representerade i
montern. Avsikten var att
visa Ericssons hela
bredd, styrka och kompetens. För första gången
visades på en mässa upp
Ericssons nya organisation; ETT enda företag
med budskapet "Total
Network Compentence"
(total nätverkskompetens).

DCT900 var det stora dragplåstret på CeBit. Hannovermässan har installerat ett system med i första etappen 9 0 ficktelefoner anslutna.
Bland de 2 3 0 0 registrerade besökarna i Ericssons monter var det många som lockats hit av denna verkliga nyhet. I massmedia fick CT3systemet på CeBit också stor uppmärksamhet.

Nya grepp
Vid ett seminarium på
CeBIT diskuterades "Interaktiv Video" som ett
framtidshjälpmedel av
stor betydelse. I Ericssons monter fanns tekniken redan att beskåda.
Där användes den för att
visa sådant som inte låter sig ställas ut i konkret
form: Nätlösningar, radiosystem, mjukvara för Ericssons monter hade i år en ny design i blått och vitt. Hår fanns information om hela Ericssons utbud
Gustaf Lagerberg på EBC har även i år
varit samordnare av koncernens aktividrift av telenät, o s v. På av system och produkter inom tele- och radiokommunikation under ett tak.
teter på CeBit.
monitorer i montern
kunde åskådaren se en
blandning av text, ljud,
animerade bilder och video och ju samtidigt sin världsdebut i växlar som tekniken nu lanseras. Electric i USA. Mobitex och känd under namnet "TMOS".
själv leda sig igenom förevis- större sammanhang i och med att Bland företagsväxlarna visades HotLine fanns förstås också med Ericssons nya framtoning på
ningen efter eget intresse.
mässans arrangörer lagom till också de nya lösningarna för min- på radiosidan.
CeBIT tycks ha gått hem. Bland
Ericsson Telecom gick i sam- det stora antalet besökare i monDet här sättet att visa upp kom- CeBIT kunde inviga sitt system, dre och medelstora företag, små
band med CeBIT ut med nyheten tern fanns många viktiga kunder
plicerade system och produkter som är det första större kommer- växlar i serien BusinessPhone.
På radiosidan visades Ericssons "ETNA", ett helt koncept för och presumtiva kunder. Tyske
väckte stort intresse. Konkurren- siella enligt den s k CT3-tekniter på besök i montern insåg att ken. Det var många besökare i olika analoga och digitala mobil- överföring i publika nät. ETNA ministern för post och telekommontern som prövade de små telefonsystem, förstås. Där fanns bygger bl a på fiberoptik och s k munikation ägnade Ericsson
detta var en teknik att ta efter.
telefonerna.
också landstäckande s k "Wide "Digital Cross Connects (DXC)". oväntat lång tid och hans besök
Dragplåster
DCT900 visades i sin rätta om- Area Paging" - personsökare för En viktig del är programvara för följdes senare av flera andra vikEricssons verkliga dragplåster i givning, Ericsson Business Com- stora områden. DACS, Ericssons styrning och undehåll av näten. tiga kontakter.
montern var förstås den nya munications MD110. Det är ju nya mobilradiosystem, är ett re- På CeBIT fanns hela familjen av
Sammanställning:
Lars-Cöran Hedin
ficktelefonen DCT900. Den hade som komplement till företags- sultat av samarbetet med General sådan mjukvara med - numera
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ERICSSONS AKTIEFONDER
Allemansfonden
Andelskurs Förmögenhet
(SEK)
(MSEK)

Datum

1988-12-31
1989-12-31
1990-12-31
1991-03-12
1991-04-05

135
304
317
367
378

52,2
94,1
86,4
99,0
99,8

Aktiesparfonden
Andelskurs Förmögenhet
(SEK)

(MSEK)

343
825
86
101
101

56,0
77,1
65,6
75,9
74,7

Andelskurserna för april 1991 baseras på en aktiekurs av 213 kr
och en konvertibelnotering av 3 9 3 procent.

Lån till Allemanssparandet
Från och med april månad finns åter möjlighet att låna till
insättningarna i Ericssons Allemans-fond.
Lån beviljas för upp till 1 0 0 procent av sparbeloppet,
som är högst 1 2 0 0 kronor per månad.
Räntan på lånet har för 1 9 9 1 fastställts till 1 3 , 5 6
procent och amorteringstiden är 4 år.
Anmälnings- och låneavtalsblankett liksom mer information finns att hämta hos fondombuden eller hos Ericsson
Finans.

Extrainsättningar i Allemansfonden
Allemanssparare skall enligt e t t regeringsförslag få göra
två utökade insättningar utöver tillåtna 1 2 0 0 kronor per
månad.
Extrainstättningarna får göras under perioderna maj-juli
1 9 9 1 och februari-april 1 9 9 2 med sammanlagt 5 OOO
kronor per period.

Årsredovisningen
en verklig höjdare
I dagarna har Ericssons årsredovisning för 1990
distribuerats. Den är inte bara en trösterik läsning
för aktieägarna utan också vacker att titta i. I år har
nämligen stor möda lagts ned på en ny och "läckrare" design.
Distributionen av årsredovisningen är finalen på
ett jättearbete som sysselsatt hundratals personer.
1990 var ett förändringens år för
Ericsson. Koncernen fick en ny
VD och en helt ny organisation
presenterades. För aktieägarna var
1990 året då kursen gick upp som
en raket under våren och dalade
sakta neråt igen på höstkanten,
som en följd av oroligheterna vid

Aktieägare i Telefonaktiebolaget LM Ericsson
hälsas välkomna till ordinarie
bolagsstämma tisdagen den 7
maj 1991 kl 17.00 i Konserthuset, Hötorget, Stockholm.
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman, skall
dels vara införd i den av

Värdepapperscentralen VPC AB
förda aktieboken senast den 26
april 1991, dels anmäla sig hos
bolaget under adress Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Koncernledningsfunktion Juridik,
126 25 Stockholm alternativt per
,

ANMÄLAN TILL BOLAGSSTAMMA
Namn:
Personnummer:
Privatadress:

L

,J

telefon 08-719 34 44 eller 087194498 mellan kl. 10.00och
kl 16.00 senast torsdagen den
2 maj 1991.
Aktieägare, som genom
banks notariatavdelning eller
enskild fondhandlare låtit förvaltarregistrera sina aktier,
måste tillfälligt införas i
aktieboken för att ha rätt att
efter anmälan deltaga i stämman. Införingen måste vara
verkställd senast den 26 april
1991.
Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör för att underlätta inpasseringen vid stämman inges i förväg och vara
bolaget tillhanda under ovanstående adress senast den 6 maj
1991.
Välkommen!

Persiska viken. Det var också året
då varje aktie "splittades" i fem
delar så att kursen kom ner på en
nivå som ska stimulera till ökad
handel.
Rapporten om det så händelserika året speglar också förändringarna. I årsredovisningen för
1990 är det inte bara designen
som förändrats. Redovisningen är
också förändrad jämfört med tidigare år - till stor del som en återspegling av den nya organisationen. Redogörelserna för de olika
affärsområdenas verksamhet är nu
mer sammanvävda än tidigare.
Att producera en årsredovisning
för ett så stort företag som Ericsson är något av ett mammutprojekt. Det är massor av människor
inblandade för att ta fram siffror
och underlag. Texter vägs på

guldvåg och underkastas mångas
kritiska gransning innan de godkänns.
All denna möda och noggrannhet har sin givna förklaring: Årsredovisningen är ju koncernens
främsta skyltfönster gentemot investerare världen över. Det går ett
helt år innan den blir inaktuell
som sammanfattning av vad Ericsson är för något.
Årets produktion resulterade i
ett par långtradare fulla med 55
ton årsredovisningar. Projektledaren för arbetet i år, Johan
Fischerström, har räknat ut ett par
häpnadsväckande fakta:
- Om man staplar alla årsredovisningar i en enda hög, får man
en trave som blir 750 meter hög,
förklarar han. Tar man bort masten på Empire State Building och
ställer Eiffeltornet ovanpå, så är
Ericssons trave högre!
- Vill man å andra sidan använda årsredovisningen till att tapetsera med, då kan man täcka en
vägg som är fyra meter hög och
164 000 meter lång! Om Berlinmuren funnits kvar, hade den med
andra ord kunnat tapetseras med
Ericsson-information...

I dagarna har de 6 0 0 första årsredovsiningarna gått ut.
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Ericssonåret 1990
- några nyckeltal
1990
MSEK

Koncernen i sammandrag
Fakturering
Orderingång
Orderbestånd
Vinst före skatter

t

Omräknad nettovinst per aktie efter skatteutgifter, kronor
- dito efter full konvertering
Omräknad nettovinst per aktie efter skatteutgifter och beräknade
latenta skatter på periodiseringsdifferenser, kronor
- dito efter full konvertering
Utdelning per aktie, kronor

1989
MSEK

Förändring
%

45 702
49 371
30 415
4 855

39 549
42 045
29 426
3715

16
17
3
31

15,33
14,66

11,67
11,06

31
33

14,89
10,76
14,24
10,24
3,50 *1 2,80

38
39
25

F a k t u r e r i n g per
affärsområde, %

F a k t u r e r i n g per
geografiskt område, %

sl

(21 Komponenter
4 (8) Försvarssystem

2 (2) Afrika
3 (3) Mellanöstern
5 (6) Australien
,Nya Zeeland. Oceanien
6 (6) Asien
,(utom Mellanöstern)

14 (13) Kabel & Nät
11 (13) Företagskommunikation

12 (9) Latinamerika
U 3 (10) USA och Kanada

25 (20) Radiokommunikation

* 1990 Styrelsens förslag

45 (44) Publik
Telekommunikation

59 (M) I uiopa '
varav Sverige 12(16)

Ur årsredovisningen för
1990 har vi hämtat detta
sammandrag av de
viktigaste ekonomiska
siffrorna. De visar vilket
framgångsrikt år 1990
var för koncernen och
hur samtliga affärsområden bidragit till den
rekordstora vinsten.
Ericsson har 70 000 medarbetare
och aktiviteter i 100 länder. Moderbolagets aktiekapital var den
31 december 1990 drygt 2 miljarder SEK, fördelat på 205 729 083
r aktier på nominellt 10 SEK. Av
dessa ägdes 24 procent av aktieägare i andra länder än Sverige.
Satsningarna på forskning och
utveckling (FoU) under 1990
| uppgick till 4 901 MSEK, mot" svarande 11 procent av faktureringen. De totala teknikkostanderna, där även kostnaderna för
marknadsanpassning ingår, ökade
i ännu snabbare takt och uppgick
sammantaget till 7 874 MSEK,
motsvarande 17 procent av faktureringen.
I Ericssons nya organisation för
90-talet möts kunderna genom
starkare lokala bolag, som representerar hela koncernen. Samtidigt förstärks koncernledningen.
De sex affärsområdena har ett
globalt ansvar för utveckling och
leverans av sina repsektive system och produkter.

Vinsten upp 31 procent
Koncernens vinst före skatt ökade
med 31 procent till 4 855 MSEK
(3 715 MSEK 1989). Av resultatet var 194 MSEK(3 MSEK 1989)
realisationsvinster netto vid avyttringar av aktier och anläggningstillgångar.

nu även affärsområde Kabel och
Nät haft en stark expansion. Den
marknad där Ericsson vuxit snabbast de senaste åren är Spanien.
Försäljningen på den svenska
marknaden uppgår bara till 12
procent av koncernens totala omsättning, jämfört med 16 procent
året tidigare.

Fakturering/

Orderingång, M:;I K
50 000

40 000

Strategiska framgångar

30 000

20 000

10 000

86

87

88

•

Fakturering

•

Orderingång

89

90

Faktureringen ökade 1 6 % .
Orderingången ökade 1 7 %

retagsväxeln MD110 byggs fortlöpande ut. I många av länderna
finns långsiktiga ramavtal för
fortsatta leveranser. Den största
enskilda marknaden är Italien, där
Kassaflödet före extern
f i n a n s i e r i n g , MSEK

Viktigt för den fortsatta expansionen i Europa är också 199Ö års
strategiska framgångar i Tyskland. Där fick vi under året en
order från Mannesmann Mobilfunk inom mobiltelefoni och
Deutsche Bundespost Telekom
valde Ericsson som leverantör av
digital transmissionsutrustning.
Av stor betydelse är också uppbyggnaden av ett nytt forskningscentrum i Aachen.

Alla EG-länderna
Ericsson har sedan länge verksamhet i samtliga länder inom
den Europeiska Gemenskapen,
EG. Därmed står koncernen väl
rustad inför öppnandet av den inre
marknaden 1993.

5 000

Soliditet, %

Nordamerika
3 000

2 000

1000

86

87

88

89

90

Resultatet förbättrades kraftigt
under 1 9 9 0 och blev 4 8 5 5
MSEK, en ökning med 3 1 %
jämfört med 1 9 8 9 .

Sveriges förväntade framtida
medlemskap kan ytterligare stärka
Ericssons position. Ericsson
kommer att ha en fortsatt stark
roll inom de europeiska forsk-

Samarbetet med General Electric
har utvecklats mycket positivt och
skapat förbättrade förutsättningar
för verksamheterna inom mobiltelefoni och mobilradiosystem.
Det har tillfört kompletterande
teknik, industriell närvaro med
tillverkning för både USA och
export, samt ökad marknadsnärvaro i USA. Under 1990 ökades
Ericssons marknadsandel för mobiltelefoni markant.
Även inom publik telekommunikation har Ericsson haft stora
framgångar i USA. Inneliggande
beställnignar utgör en god bas för
att uppnå den 10-procentiga andel av lokalstationsmarknaden
som koncernen satt upp som första mål.
Avkastning på eget/
sysselsatt kapital, %
30

20

2 400

1800

1200
86

600

Europa hemmamarknad
Närmare två tredjedelar av koncernens verksamhet finns i Europa. En omfattande installerad bas
av AXE-systemet för publik telekommunikation, av mobiltelefonsystem och av den digitala fö-

ningsprojekten, och då framför
allt inom RACE (Research in
Advanced Communication for
Europe), som ägnar sig åt utvecklingen av bredbandskommunikation.

4*000

Omräknad nettovinst per
aktie efter skatteutgifter,
SEK

45

3 000-

Vinst f ö r e skatter, MSEK

86

87

88

89

90

Kassaflödet blev positivt och
uppgick till 8 5 4 MSEK.

86

87

89

90

Förbättringen av koncernens
soliditet fortsatte under 1 9 9 0
och ökade från 3 7 , 8 % till
• 5 " , J /o.

86 87 88 89 90
Vinsten per aktie steg dels till
följd av vinstförbättringen, dels
till följd av fortsatt minskade
relativa skatteutgifter.

87

88

89

_
™

Avkastning på
sysselsatt kapital

_
••

Avkastning på
eget kapital

Avkastningen pä eget kapital
ökade frän 1 7 , 5 % 1 9 8 9 till
2 0 , 4 % 1 9 9 0 och avkastningen
pä sysselsatt kapital ökade frän
2 3 , 7 % till 2 5 , 9 % under samma
period.
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PathWorks
Digitals programvaror för PC-integration PCSA har nu bytt namn
och heter i den ny a versionen Path
Works 4.0. Denna version är helt
Windows-kompatibel. Det innebär t ex att man kan köra VT320emulatorn som en Windowsapplikation. Samma gäller med filöverföringsprogrammet NFT. Vi
visar upp denna version på PCdagen den 23 april.

Trimma Din PC
Här är en del av deltagarna i seminariet tillsammans med sina chefer. Sittande fr.v. Peder Fröberg, Kumla, Åke Fogelberg, S-div, Marie
Fredin, RSA, Mikael Hofverberg, R-div. Stående fr.v. Ulf Månhardt, Lund, Rolf Ranvet, R-div, Rolf Andreassen, S-div, Lars Åke Sundqvist,
Kumla, Arnold Rönnbeck, Lund, Per-Ola Gaasvik, S-div, Annika Bromsen, ansvarig för chefsutveckling, Britt Alexandersson, kursansvarig,
Hasse Hansson, RSA samt Johan Olsson, S-div. Foto: Björn Seger.

Framtidsseminariumför unga medarbetare

Nyttigt lära känna sig själv
- En bra kurs, som fick
mig att tänka till och
fundera på vad jag vill.
Det var också mycket
intressant att höra flera
höga chefer berätta om
hur de upplever sin roll
som chef. Det säger Anna
Vejke, en av deltagarna
på "Ericsson Self Development Seminar" som
genomförts för första
gången på affärsområde
Radiokommunikation.
"Ericsson Self Development Seminar" är en kurs som är gemensam för hela Ericssonkoncernen
och den har tidigare införts på BX
och BK. Nu har vi haft den första
kursen här på BR i Sverige, berättar Annika Bramsen, ansvarig
för chefsutveckling på BR.
Seminariet, som är kopplat till
koncernens "Management Planning" kommer att hållas två
gånger om året med ett 15-tal deltagare.
Dessa är unga obefordrade

medarbetare, som arbetat några
år på Ericsson och visat vilja att
utvecklas inom företaget. Man
väljer inte själv till denna kurs
utan nomineras av sin chef.
Deltagarna på det första seminariet representerar många olika
områden som teknik, marknad,
produktion, produktionsledning
och personal.
Syftet med kursen är att visa
vad Ericsson står för och vilka
möjligheter som finns. Samtidigt
vill man få deltagarna att fundera
på sin egen roll i företaget, vad de
vill i framtiden och även lära
känna sig själva.

specialist med både utmaningar
och svårigheter.
Del två i kursen hålls på internat
och här är det deltagarna själva
som är huvudpersoner. Man tränar samspel i grupp och får även
fundera över sin egen roll vad gäller yrkesliv, karriär och privatliv.
Efter de två kursavsnitten och
innan uppföljningen ska deltagarnatillsammans med sin chef ha
tagit fram en utvecklingsplan.
-Det är lättattgöra utvecklingsplanen alltför ambitiös och vilja
väldigt mycket. Det gäller att hitta
de viktigaste bitarna, säger Annika.

Två delar

Tankeställare

Kursen är delad i två avsnitt, två
dagar åt gången, samt en halvdagsuppföljning. Under de två
första dagarna får deltagarna en
presentation av Ericsson i hela
världen, marknader, produkter
och teknik. Alla föreläsare arbetar själva på Ericsson. Kursdeltagarna får också träffa chefer från
olika områden. Dessaberättarom
hur de nått sin position och hur de
upplever situationen som chef/

- För min del var det andra
kursavsnittet mest värdefullt eftersom jag redan innan seminariet
hade rätt bra kunskap om
Ericssonkoncernen. Det berättar
Göran Sköldberg, som arbetar på
ERAs marknadsavdelning. Så här
tycker Göran vidare:
- Rollspelet som vi genomförde var intressant och vi diskuterade prioriteringar som man kan
ställas inför i yrkeslivet. Semina-

riet gav mig en del tankeställare
och det tycker jag var nyttigt. Att
själv ta reda på sina starka och
svaga sidor var en uppgift som vi
fick mellan de två avsnitten. Det
vore bra med en fortsättning på
kursen. Tillsammans med min
chef har jag gjort en utvecklingsplan. Den ser jag som en uppföljning på de utvecklingssamtal,
som vi haft tidigare.

Samspel i grupp
Anna Vejke arbetar med teknikutveckling på S-divisionen.
- Under det andra kursavsnittet
fick vi öva samspel i grupp och det
var nyttigt. Vi fick också fundera
över värden i Ii vet både vad gäller
arbete och fritid och det fick mig
att tänka till.
- Det är svårt att mäta den kortsiktiga effekten av ett seminarium
av den här typen eftersom det rör
sig om framtidsperspektiv. Kursen ska peka på de utvecklingsmöjligheter som finns inom koncernen. Det är viktigt att vi kan
utveckla och behålla duktiga
medarbetare, poängterar Annika.
Gunilla Tamm

Detfinns fortfarande möjlighet att
anmäla sig till en av SupportCenter anordnad kurs för personer
som arbetar med PC och behöver
kunna, både till sig själva och andra, trimma maskinen så att pro- I
gram och hårdvara kan samverka
med varandra på bästa sätt.
Kursens innehåll:
• PC's uppbyggnad, hårdvarumässigt
• PC och DOS historia
'
• Uppstartsrutiner
• Analys av filerna CONFIG.
SYS och AUTOEXEC.BAT
• Minneshantering: Historia, Extended, Expanded, LIM/EMS
4.0 och Win 3
• Installation och trimning av
QEMM.
Anmäl Dig till Z/ZP Raquel Johansson eller skicka ett memo till
ERARJN.

WordPerfect
Vill Du lära Dig nyheterna i
WordPerfect 5.1?

• Formler
• Etiketthantering
• Tabellhantering
• Länka kalkyler etc, etc.
Anmäl Dig då till uppdateringskursen! Skicka intresseanmälan
till Z/ZP Anneli Blomberg eller
skicka ett memo till ERAKAI.
Z/ZP Raquel Johansson

PRESSKLIPP
Bluffsiffror?

ERA korta nyheter
I Paramus, USA arbetar nu Rolf
Johansson, ECS och Mikael Grefbäck, ERA.
Jay Hagård-Weiss, ECS, Erik
Linderoth-Olsson, ERA och Leif
Nyström, ERA, har flyttat till England.
Birger Sundqvist och Marie
Beck-Friis, båda ERA är stationerade i Tyskland. Dit har också Lars
Thyr flyttat
I Lynchburg, USA finns nu Ulf
Richeberg, Kary Warneman, båda
från ECS, och Lars Jakobsson,
ERA.
Göran Årelind, Christer Ström-

gren, Leif Westberg och Anders
Mattsson, alla ERA, är stationerade i Taiwan.
I Pakistan arbetar Lars-Eric
Wihlborg, ERA.
Bo Westman, ERA finns i Brasilien.
Till Singapore har Björn
Berntsson, ERA flyttat.
Björn Algotsson och Ulf Hagström, båda ERA, arbetar i Kanada.
I Saudiarabien är Gunnar
Måtto, ERA, stationerad
Håkan Svensson, ERA har
flyttat till Schweiz.

Öppet hus med PC-produkter
Tisdagen 23 april kl 9.00 -17.00 blir det öppet hus på ERA/ECS
i Kista. Lokal är LO 146 i Borgarfjord. Där presenterar Supportcenter Z/ZP den nya PC-produktkatalogen och passar samtidigt
på att visa upp aktuella PC-paket, skrivare, program mm.
Alla PC-intresserade är hjärtligt välkomna att "känna på" bl a
stationära och portabla datorer, diskutera datorernas tekniska
egenskaper, stifta bekantskap med Supportcenter och få ett ex av
den nya PC-produktkatalogen.
I denna katalog presenteras den utrustning och de PC-program
som det är önskvärt att man använder vid ERA/ECS. Beställningsrutiner förklaras, programvara beskrivs och färdiga persondatorpaket presenteras. PC-paketen är anpassade till olika
användarbehov. Det finns sex olika PC-paket. Varje paket är
körklart med skärm, tangentbord, operativsystem, extra RAM
mm och beställs med ett beställningsnummer.

I England har man konstaterat att
över tio procent av alla mobiltelefonabonnenter aldrig någonsin ringer ett samtal. Det betyder
att cirka 130 000 engelsmän bara
utnyttjar sin telefon till att ta emot
samtal med. Om ens det. En del
ligger kvar trots att de inte betalat
sina räkningar. De som säljer
abonnemang och telefoner väljer
att låta dessa abonnemang ligga
kvar för att inte förlora bonus från
operatören. Undersökningen påstår till och med att vissa abonnenter är påhittade, just av den anledningen. Det är alltså inte säkert
att England verkligen har 1,2 miljoner mobiltelefonabonenneter.
(Finctech, Mobile
telecommunications)
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Michael Nowak från USA
samlar digital kunskap i Sverige

Iichael har utvecklat en mätmetod som används på mottagarkortet
tillhörande den nya digitala radiobasstationen.

-Michael Nowak från Ericsson GE Mobile Communications Inc. i Raleigh, USA, har i tre månader
arbetat i Sverige.
På ERA (Ericsson Radio Systems) ska han, tillsammans med tre andra amerikaner, under ett halvår
arbeta och lära sig tekniken kring det nya digitala
mobiltelefonsystemet för den nordamerikanska
marknaden.

"Jag var nyfiken på
att se och lära av modern
teknologi utanför USA "
Efter bara ett par dagar i Sverige
liade arbetskamraterna lärt MiAhael Nowak besvara frågan om
nur han mådde när han kom till
jobbet på morgonen.
-Jo, tack. Huvudet upp och fötterna ned, blev svaret på svenska.
• Tre månader och många språkktioner senare är det svenska
ordförrådet betydligt större.
Michael började jobbet som
radiokonstruktör på RTP (Ericsson GE Mobile Communications
Inc.) i Raleigh, North Carolina, i
oktober i fjol. Dessförinnan var
han åtta år på Motorola, där han
bl a sysslade med mikrovågskonstruktion.
- Då jag sökte jobbet på RTP
visste jag att det ingick sex månaders arbete i Sverige. Jag var väldigt nyfiken på att se och lära av
hur man jobbar med modern teknologi utanför USA. Dessutom
verkade det spännande att för en
tid bo utomlands och ta del av en
annan kultur, berättar han.
Michael gick till konsulat och
bibliotek i USA för att skaffa sig
lite information om Sverige innan
han flyttade hit. Tidigare erfarenheter från Europa hade han från
besök i England och Grekland,
men om Sverige visste han inte
mycket.

Roterande uppgifter
Tillsammans med Michael finns
också Scott Bloebaum, Jared Pulley och Jack Huffman på ERA.
Var och en arbetar inom olika
delar av projektet för det digitala

mobiltelefonsystemet,
ADC
(American Cellular Digital). Michael jobbar på sektionen för radiokonstruktion.
- Hittills har jag mest jobbat
med tekniken på mottagarsidan.
Assisterat vid problemlösningar
och utvecklat en metod för att
mäta impulser ifilterkedjanpå det
mottagarkort som ska ingå i den
digitala transceivern, berättar
han.
Parallellt med det arbete Michael gör är det meningen att han
ska skaffa sig så bred kunskap som
möjligt kring den digitala radiotekniken. Han ska därför rotera
bland de olika arbetsuppgifterna
och kommer snart att går över till
att lära sig sändardelen. Tillbaka i
Raleigh ska Michael, tillsammans
med Scott, Jared och Jack, lära
andra på RTP den digitala tekniken. En teknik som många gånger
kräver helt nya problemlösningar
jämfört med den tidigare analoga.
- En annan uppgift blir att finnas stand-by då det i sommar är
dags för installationen av det första digitala mobiltelefonsystemet
i Los Angeles. Det är ett testsystem som då ska tas i drift och
om något dyker upp ska jag per
telefon eller genom att åka till
siten vara behjälplig med råd
kring det som rör radiodelen, säger Michael.

Skillnader
Vad gäller organisation, arbetsmetoder och hjälpmedel ser inte
Michael såstoraskillnadermellan

Michael Nowak från Ericsson GE Mobile Communications Inc i Raleigh, USA, bor och arbetar ett halvår
i Sverige. Han ska här lära sig tekniken kring den nya digitala radiobasstationen för USAs och Kanadas
marknader.

ett jobb på Motorola i USA jämfört med den erfarenhet han fått av
Sverige och ERA. Men det finns
andra olikheter.
- Det är ett mycket informellt
arbetsklimat på ERA, man tycks
inte tänka på att klä upp sig lika
mycket på jobbet här som man
gjorde på Motorola.
En annan skillnad är det utrymme man som konstruktör har
här. Väldigtgenerösttilltagetmed
dels ett gemensamt labb-och eget
rum. Ännu en olikhet är att man
som konstruktör på ERA är mer
fokuserad på det som enbart rör

själva tekniken och mindre på den gott som uteslutande arbetskamtotala affärsstrategin som vi var på raterna.
Motorola.
- Som tur är är många av dem
Att också få ut mesta möjliga av ensamstående och har tid och lust
den lediga tiden i Sverige tycker att göra saker tillsammans på fritiMichael är viktigt. Vid två tillfäl- den. Annars skulle det nog kännas
len har han följt med Ericsson-ar- bra ensamt, säger Michael som i
rangerade skidresor till de svens- övrigt bekräftar svenskars lite kyka fjällen. Tillsammans med liga attityd gentemot främmande
några av arbetskamraterna åkte människor.
han strax efter påsk till franska al- Fast de svenskar man efter en
perna för ytterligare skidåkning. tid lär känna blirmanåandra sidan
Han tycker om att man i Sverige väldigt nära vän med, tycker han.
liksom han själv gillar att göra saker utomhus.
Text: Helena Andersson
Foto: Björn Seger
De vännerhan i Sverige har är så

Utveckling USA-digital mobiltelefon!
Forsknings- och utvecklingscentret Ericsson GE Mobile
Communications (RTP) invigdes i november förra året i Research Triangle Park, North Carolina, USA. Dess främsta uppgift är att utveckla och industrialisera digitala radiobasstationer och mobiltelefoner för
den nordamerikanska markna-

den. Antalet anställda är idag 53
personer. Michael Nowak och de
andra tre från Raliegh ska i Sveriga lära sig den nya digitala tekniken samt fungera som resursförstärkning hos basstations-konstruktörerna. När de efter ca 6 månader återvänder ska de ge konstruktionstöd till installatörerna
av det mobiltelefonsystem (ett

provsystem) som i augusti tas i
drift i Los Angeles. Dessutom
fortstätterde med utvecklingsarbetet inom digital mobiltelefoni i Raleigh. På sikt kommer
ytterligare medarbetare från
Raleigh till Sverige. Då är det
Lund som får förstärkning med
utvecklingen av de nyadigitala
mobiltelefonerna.
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Mot slutet av mars förreviderades ERAs personalavdelning. Martin Davis (i mitten) från brittiska BSI Bosse Westerberg, chef för den mekaniska tillverkningen i Kista, och
granskar Ove Alms rutiner. T.v. Stig Öden, personalekonomi och controlling.
Bert Johansson vid den datorstyrda FMS-anläggningen fick svara på
frågor från Rod Mcintosh, t.h.

Nästa gång är det allvar
Under våren har revisorer från
brittiska BSI och svenska SIS,
(standardiseringskommissionen) förgranskat en del av
Ericssons affärsområde Radiokommunikation, BR. De olika
enheterna som har förreviderats har nu några månader på
sig att rätta till de fel som
kommit i dagen. För när revisorerna kommer tillbaka i
juni (eller för vissa avdelningar
i höst) blir det allvar. Och inte
förrän alla avdelningar inom en
enhet är godkända kan bolagen
inom affärsområdet få sina
certifikat.
Ericsson är på väg att certifieras
enligt internationella standarden
ISO 9000. Som de flesta större
företag i Sverige och övriga Europa. (Många svenska företag,
framför allt inom elektronikindustrin, står i kö hos SIS som har
svårt att hinna med) Certifikatet
kommer att fungera som ett bevis
på kvalitet. Ett bevis på att företaget uppfyller vissa standardkrav, något som kunderna inom
EG (ofta myndigheter med stora
upphandlingar) kommer att fästa
stor vikt vid.Ericsson Telecom,
huvuddelen av Ericsson, har redan fått sitt certifikat. Inom Ericsson Radio har Gävlefabriken
också certifierats.
För övriga ERA och för ECS

pågår arbetet som bäst med förrevisioner. (Kumlafabriken är t ex i
full gång) Ett arbete som ligger
både i Ericssons och revisorernas
intresse. Man går igenom rutiner
och framför allt dokumentation.
- En rutin som inte är dokumenterad existerar inte, lyder revisorernas obarmhärtiga dom. Dessutom ska man kunna visa att man
verkligen följer rutinerna.

Angår alla
Revisionen är inte något som bara

Policy

I pärmen ska också stå vilken
utbildning man har, planerade
utvecklingssamtal, vilka lämpligakurserman planerar gå osv. För
att sen kunna pricka av när man
gått någon kurs. Strävan efter att
höja kvaliteten har större chans att
lyckas om man dokumenterar och
formaliserar sina planer, säger
standarden.
Det ska också finnas dokumentation som förhindrar att chefen
eller någon annan blir oumbärlig.
Med hjälp av instruktioner ska en
vikarie kunna rycka in.

Stickprov

Revisionen görs via stickprov.
Framför allt koncentrerar man sig
på de områden där verksamheten
har direkt betydelse för kunden.
Syftet ärju att kunderna ska kunna
lita på att företaget håller viss kvalitet på sina produkter.
De allvarligaste anmärkningarna riktas mot systematiska fel.
Och det är även sådana som tar
längst tid att reparera. Även om
rutinerna vid den nya revisionen
är korrigerade kan det vara svårt
att ha hunnit få dem ordentligt
/ 'r Ericssons kvalitetspolicy
inlärda. Det kan också vara svårt
gällercheferna. Varje anställd ska
att översätta fel. En upptäckt
arbeta efter kvalitetsprinciperna.
svaghet påen enhet kan även gälla
Vid revisionen kan vem som helst
andra, vilket inte alltid är så lätt
få besök och ombedas visa upp
att kartlägga.
t ex sin pärm där det står vilka arbetsuppgifter han har, vilket anEngelsmän
svar han har, hur arbetet ska gå till
Revisionen på ERA görs av BSI
och varför han gör det han gör.

• Vårt företagsnamn skall framstå som
etc uttryckförkvalitet i total mening.
• Vårförståelsefotkundernas behov och
våra produkters felfria funktion är de
bestående faktorer som garanterar vårt
företags fortbestånd och utveckling.
• Kvaliteten på våra varor och tjänster
skallförkunderna framstå som motiv
för att anlita just oss.
• Kvalitet är alla Ericsson-anställdas
angelägenhet!

och SIS. Naturligastär att svenska
SIS står för certifieringen, men
resursbrist hos SIS plus BSIs internationellt erkända kunnighet
har gjort att man i vissa fall valt att
låta britterna sköta revisionen.
BSI var också först med certifiering enligt ISO 9000 och har kommit längst.
Nu ska man inte se revisionen
som ett hot, en giljotin. Många
företag klarar inte första försöket,
men revisorerna kommer tillbaka
efter några veckor och kontrollerar de svaga länkarna på nytt.
Man ska inte heller slå sig till ro

Pengarna används ti 11 att förbättra
arbetsmiljön i lackeringsverkstaden och till "Växt"-projektet.
"Grundtanken bakom arbetslivsfonden är att öppna möjligheter för en förnyelse av arbetslivet.
De insatser som fårstödav fonden
ska åstadkomma förändringar
som blir bestående." Så står det i
en folder om Arbetslivsfonden.
"Växt"-projektet, som ERA
Nyheter skrev om i nr 1/91, ska ge
personalen större ansvar, fler arbetsuppgifter och ett mer varierat
jobb. Projektet, där utbildning är
en viktig del, ska pågå i två år och

omfatta alla i verkstaden. Förutom till "Växf-projektet har
Arbetslivsfonden gett pengar till
förbättring av miljön i lackeringsverkstaden.
-En skiljevägg harsattsuppoch
en ny ventilationsutrustning har
installerats, berättar Tom Westin,
som är arbetsledare för lackeringsverkstaden. Nya, höj- och
sänkbara dragbänkar med utsug
nedåt i själva arbetsplanet, ska
ersätta de gamla arbetsbänkarna.
Under 1991 ska lackeringsverkstaden gå över från trikloretylentvätt till alkalisk tvätt. Även
detta kommer att förbättra miljön
både inom- och utomhus.
GT

Text: Lars Cederquist
Foto: Björn Seger

Så långt har vi hunnit
De flesta BR-bolagen räknar med att
bli klara med certifieringen i år.
Först godkända är Gävlefabriken
på ERA, som redan fått sitt certifikat.
De ERA-enheter i Kista som skulle
förrevideras samt fabriken i Linköping är klara med detta. Närmast
väntar den "riktiga" revisionen. I juni
för en del enheter och efter sommarsemestern för resten (t ex R, S och Odivisionerna).
Även ECS har som mål att blir
certifierade i år. Kumlafabriken och
Lund har hunnit längst och planerar
att bli certifierade i augusti. C-di visionen (Lund) har just avslutat sina
förrevisioner. Y-divisionen har startat sin process medan F-divisionen

Fondpengar till bättre miljö
Mekaniska verkstaden i Kista
har erhållit 490 000 kronor
från Arbetslivsfonden.

om allt nu skulle gå bra. Certifikatet är inte på livstid utan revisorerna kommer även då på återbesök ett par gånger om året ncl^fc
ser om allt fortfarande går enligt^
standarden.
Målet för affärsområdet Radiokommunikation är att få sina
certifikat i år. Certifikat som förvisso inte är gratis, men inte heller
dyrare än någon annan kvalitetsbudget. Och som kommer att krävas på den framtida marknaden.

håller på att identifiera sitt projekt. |
Mönsterkortfabriken i Kumla pla-'
nerar också att bli klara i år, liksom
Radiosystem i Kista som ligger ungefär i fas med ERA.
Personsökarverksamheten i Holland arbetar också med certifieringJ
De har emellertid bestämt sig för att*
låta KEMA, ett oberoende holländskt
testinstitut, sköta revisionen.
För övriga BR-bolag i Sverige gäller de statliga instituten SIS (Sverige)
och BSI (England). De flesta har valt
SIS.
SIS och BSI (liksom flera andra
europeiska institut) har sinsemellan
avtal om att godkänna varandras certi fieri ngar.

PRESSKLIPP
Drabbas av skatt

De stora ventilationstrummorna är en del i det nya effektivare ventilationssystemet i lackeringsverkstaden. Nåda Gavelin och Maria
Cesar, tycker att de fått bättre arbetsmiljö. På bilden saknas Greta
Andersson. Foto: Björn Seger

En mobiltelefonskatt i England
ska bromsa telefonerandet på, i
synnerhet, restauranger. I England finns nu 1,2 miljoner abonnemang varav 60 procent gäller
ficktelefoner.Mobiltelefonerna
anses vara "moderna tidens gissel". Den genomsnittliga avgiften
beräknas till 50-80 pund per år.
(Times)
Beslutet att lägga skatt på mobiltelefoner kommer att drabba
småföretagare mer än yuppies,
säger Nokia Mobile Phones gjort
Två av tre användare av mobiltelefoner arbetar nämligen inom
företag med färre än 20 anställda.
(Financial Times)

NR 3/1991

23

Att bygga upp från grunden
Ericsson Telecom har
gjort det. Koncernstaberna har gjort det och
nu är det dags för lednings- och supportfunktionerna på BR att göra
det. Det handlar om
nollbasplanering - ett
sätt att göra verksamheten effektivare.

den, i fortsättningen blir det betydligt enklare.
Samtidigt med nollbasarbetet
är certifieringen för ISO 9001 en
viktig uppgift för lednings- och
supportfunktionerna. Det är tufft
att samtidigt klara av dessa uppgifterna, som båda ska vara avslutade till halvårsskiftet. Mycket av
arbetet är dock gemensamt eftersom uppgifterna stöder varandra.
- Våra lednings- och supportfunktioner tjänar som "pilotfall"
när vi nu börjar arbeta med
nollbasplanering på vårt affärsområde. De erfarenheter som vi
får, kommer vi att senare tillämpa
på andra verksamheter, säger
ERAs VD Kurt Hellström, som
tagit initiativet till att nollbasplaneing nu införs. Han tillägger,
att det är viktigt att alla mål går i
samma riktning och att sunda förnuftet får råda vad gäller
ambitionsnivån.

Genom
nollbasplanering
undviker man
gamla
hjulspår"
yy

Nollbasplanering betyder att man
börjar från noll, från grunden och
gger upp verksamheten mot de
il, som man satt upp. På detta
byggs sedan budgeten. Nollbasplanering innebären ordentlig genomgång av vad man ska arbeta
med och hur. Denna genomgång
^ k a sedan ske varje år i samband
^raed budgetarbetet.
För Ericssonkoncernen är nollbasplanering inget nytt. Det har
använts ungefär fyra år och genomförts bl a på Telecom och
koncernstaberna.
För två år sedan började man
förbereda nollbasplanering på
ERA men flera stora omorganisationer gjorde att man sköt upp arbetet. Efter det att BRs nyaorganisation nu varit i kraft några månader har man beslutat att ta upp arbetet med nollbasplanering igen.

«

Lednings- och supportfunktionerna inom Radiokommunikation blir
först med att arbeta med nollbasplanering. Det används sedan fyra
år tillbaka bl a på Ericsson Telecom.

Affärsområdets lednings- och
supportfunktioner blir först. Här
har arbetet börjat med utbildning
för alla som har ett eget beslutsområde.

Beslutspaket
Under våren ska dessa presentera
sina "beslutspaket". Med dessa
beslutspaket som grund kommer
företagsledningen att fastslå vilka områden i verksamheten som
ska prioriteras och därefter sammanställs budgeten för affärsområdets lednings-och supportfunktioner.

Tack

- Det är viktigt att man ute på
enheterna för en dialog om målen
och verksamheten och på det sättet fåren nyttig genomgång av vad
man ska arbeta med och hur man
ska arbeta för att nå målen. Det
säger BRs personaldirektör Göran Kristoffersson. Han betonar
samtidigt vikten av att man verkl i gen bygger upp verksamheten
från noll. Det innebär att alla aktiviteter, även sådant som man inte
arbetat med tidigare, ska analyseras och prövas mot de uppställda
målen. Nollbasplaneringen är
jobbigast första gången man gör

Inom BRs produktionsledning
har man kommit en bra bit på väg
i nollbasplaneringen.
- Vi började i januari och har
tagit fram förslag till tre beslutspaket, berättar Tage Nordin, som
arbetar med produktionsadministrativa system.
- Med hjälp av den här genomgången tar vi reda på om vi sysslar
med rätt saker. "Kundnyttan" avgör hur många vi ska vara och
vilka uppgifter som ska prioriteras. Det kan vara lätt att arbeta i
gamla hjulspår även om företagets strategi ändras. Med nollbasplanering undviker man det, säger
Tage.
Gunilla Tamm

När SNRVfyllde sextio

Ge blod
55 000 människor i Stockholmsområdet lämnar med jämna mellanrum blod eller blodplasma.
Ytterligare 20 000 nya blodgivare
behövs för att Stockholm ska bli
självförsörjande på blod året runt.
En gång i kvartalet kommer
Blodbussen till Kista och Göran
Åhlgård är en trogen givare. Senast var det tionde gången han gav
blod och det gav honom en
"hedersnål".
- Jag tycker fler borde bli blodgivare, säger Göran och tillägger
att det inte gör ont med "sticket".

Jag jobbade på en
skrivbyrå och var
utlånad till Pripps i
Bromma där jag
introducerade en
nyanställd sekreterare. Hon berättade
att hon kom från
ECS men slutat för att få kortare
resväg. Hennes tjänst var fortfarande ledig och eftersom hon
trivts bra sökte - och fick - jag
hennes jobb.

Roland Hägg,
ERM, Bromma
Jag läste en platsannons som jag
tyckte verkade intressant om att
Magnetic
sökte
provare. Det var
-83, samma år som
.^
Magnetic kom att
tillhöra Ericsson. Idag jobbar jag
på marknadsavdelningen med
wide area paging.

Ann-Catrin Svall,
ERA, Mjärdevi
Efter det att jag gått
ut systemveskaplig linje förra sommaren läste jag en
annons i Platsjournalen om att
ERA i Mjärdevi
sökte programvarukonstruktör. Det tyckte jag lät
intressant, så jag sökte och fick
jobbet.

Rolf Ahlin, ERA,
Kista

Besökare
från många olika länder kommer
ofta till ERA. Ibland kan det vara
svårt för personalen i receptionen
att uppfatta gästens namn och
kanske ännu svårare att stava
namnet rätt. Det gör att "inskrivningsproceduren" kan ta onödigt
lång tid.
Om det i stället finns färdigskrivna namnlappar, när besökarna kommer, spar man inte bara
tid utan gästerna känner sig också
välkomna och väl omhändetagna.
För att detta ska fungera behöver receptionen i förväg få kopior
på besöksprogrammet eller bara
namnlistor på utländska besöksgrupper om fem personer eller
fler. Skicka kopian med internposten till KI/ERA/H/HIR är det
bara en kort namnlista så går det
bra att använda memo. Memoid är
ERAIMI.

Ewa Åkerlind, ECS,
Kista

Arbeta med rätt saker

Jag ber att få tacka alla mina
kollegor inom ECS och ERA
för all den uppskattning ni visade mig, då jag efter drygt 13
års tjänstgöring inom Ericssonkoncernen lämnar företag.
Tack för alla trevliga minnen
och lycka till med nya utmaningar i framtiden!.
Flemming Örneholm

Blodbussen besökte Kista för
ett tag sedan. Syster Lena tar
emot Göran Ahlgård, BR/E, som
lämnade blod.

Hur började du
din anställning
inom Ericsson?

Fr v Professor Peter Weissglas, ordförande för Svenska Nationalkommittén för radiovetenskap, fd professor Håkan Sterky och
ERAs VD Kurt Hellström vid jubileumsmiddagen på ERA.

Svenska Nationalkommittén för
Radiovetenskap (SNRV) firade
sitt 60-årsjubileum för några
veckor sedan. Högtidsdagen inleddes på Televerket Radio, där
det framtida TV-systemet High
Definition Television visades och
där deltagarna fick information
om GSM.
Efter lunch fortsatte högtidsdagen på Kungl Vetenskapsakademien, där, Peter Weissglas, Institutet för mikroelektronik, Folke

Eklund.FOAochJanUddenfeldt,
hörde till högtidstalarna.
Närvarande under hela dagens
olika programpunkter varSNRVs
hedersledamot fd professorn och
generaldirektören för Televerket,
Håkan Sterky, 91 år i år.
Festligheterna avslutades med
middag på ERA, Kista där VD
Kurt Hellström stod som värd och
höll ett tal till gästerna med anknytning till jubileet.

På olika sätt eftersom jag anställts
tre gånger. Första
gången var det
genom
SRAs
(ERAs
tidigare
namn) verkstadsskola som efter utbildningen gav fortsatt jobb. Andra gången sedan jag klarat av
ingenjörsexamen. Tredje gången
blev jag erbjuden det jobbjag idag
har som produktchef för truppradio.

Martin Engman,
RSA, Kista
Jag blev tipsad om
att söka jobb på
Radiosystem genom en kompis. Jag
började som montör inom filtergruppen -87 och har sedan arbetat som
provare och instruktör inom produktion. Nu jobbar jag på kvalitetsavdelningen med bl a ISO
9000.

Returadress:
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB
DIT
1 6 4 8 0 STOCKHOLM

En soffgrupp
på CeBIT?

F

örra månaden gick
CeBIT av stapeln i
Hannover. Det är en
mässa om data och telekommunikation så
stor att ingen mänsklig varelse kan få överblick över allt som ställs ut där. I ett
par hallar, var och en av en dryg fotbollsplans storlek, visades teleutrustningar. Ericsson fanns med i en flott
och faktaspäckad monter. 40 000 personer sägs ha besökt montern, där de
togs om hand av ett hundratal Ericsson-värdar.
Det är en gammal sanning att ingen
älskar mässor men att få törs vara utan
dem. Kan man tänka sig ett svagare

TILL
SIST
AV LARS
GÖRAN HEDIN

Ovan, stående kring Björn Åberg, provare vid Gävlefabriken, har samlats fr v AK
Bergenstråhle, RSS, Gävle, Gunnar Hansson, Repair Center, Staffan Engwall, RSS,
Uddevalla och sittande Stefan Kober, Mobil Funk, Tyskland, för att övervaka den
första samtesten av elektronikkort i GSM-stativet. Bilden t h Annika Brodin,
Gävlefabriken använder mikroskop för att löda fast vissa kretsar på GSM-korten.

Kritisk GSM-punkt passerad i Gävle
Torsdagen den 4 april, vid 12tiden, samtestade Björn Åberg
och hans gäng den första satsen
elektronikkort i ett GSM-stativ.
Med bra resultat.
- Vi har nu passerat en mycket
kritisk punkt, säger Anders
Bratt, projektansvarig för GSMprojektet i Gävlefabriken.
209 GSM-stativ ska den 1 juni vara levererade till Tyskland. Samtestningen var det
tredje delmålet i produktionsplanen.
- Dagsläget ser mycket lovande ut även
om det innebär mycket svett och hårt arbete
under de knappa två månader som återstår,
sa Anders Bratt vid en informationsträff
med samtliga 60 involverade i GSM-produktionen.
- Det första delmålet var att starta kortproduktionen. Det missade vi med två veckor. Det andra målet var att leverera tio
stativ och det klarades faktiskt med rågeden
15 mars. De stativen var mer utrustade än
vad som var lovat från början. Det tredje
delmålet var alltså samtestningen.
Per Thell, som håller i trådarna när det

gäller stativtesterna, berättade om den mödosamma vägen fram till det lyckade resultatet. Han visade stolt upp den första samtestade kortsatsen och underströk extra
noga samarbetet med konstruktörerna i
Kista.
- Testerna delas in i tre steg. Mjukvaru,hårdvaru-ochtrafiktest.Detärdetvåförsta
stegen som nu är klara i två teststativ. De
innehåller en växelsimulator som fungerar
som en AXE. I teststativen kollas om korten
tar emot laddning och därefter testas radiofunktionen. Att sändare och mottagare
fungerar.

17 personer
I gruppen som arbetar med testerna ingår
17 personer. Fyra provare från Gävlefabriken, två konsulter från Microdata, tre
från Installation i Kista, fem från Installation i Tyskland, två från RSS (Ericsson
Radio Systems Sverige AB), både från
Gävle och Uddevalla, samt medarbetare
från provberedningsgruppen.
- Jag vill sammanfatta läget som förvånansvärt bra, sa Per Thell.
Under april kommer man att arbeta tvåskift, men under maj räknar man med att

jobba 24 timmar om dygnet. Vardag som
helgdag.

Tidspress
Jan Fransson och hans medarbetare ska få
fram material till de nya digitala korten på
en mycket överhettad elektronikmarknad.
De arbetar under hård stress. De ska få fram
allt material i rätt tid, på rätt plats, med rätt
kvalitet och till acceptabelt pris.
Tidspressen gäller också Per Lind och
hans personal på produktion-och stativhantering.
- Vår inlånade personal från Ericsson i
Östersund och Sundsvall har i bokstavlig
mening ett tungt jobb. Varje stativ väger
120 kilo och de vänder och vrider på kolosserna under mycket hård tidspress. Man gör
nu 15 stativ i veckan, men ökar snart till 25.
- Ytmonteringen av 25mil-kretsama går
bättre än väntat, fortsätter Per Lind. De har
aldrig volymproducerats tidigare och det
krävs svåra lödningar under mikroskop i
den manuella monteringen. 25-mil-kretsen
har ett avstånd mellan centrum på benen på
0,7 mm!
Text: Barbro Albrektssson
Foto: Tommy Landberg

argument för företag som Ericsson att
satsa massor av pengar på en mässa
som CeBIT eller Telecom, som nu är
nästa stora arrangemang i branschen.
Hur många av de 40 000 besökarna hos
Ericsson i Hannover var egentligen
kunder? Hur många telelinjer och
MD110:or såldes där egentligen?
Svaret på den sista frågan varierar
förstås starkt, beroende på vem man
talar med. Utan tvekan är just MD110
ett exempel på en typ av produkt som
trots allt kan säljas också med hjälp av
exponering påen mässa. Detfinnsockså
vittnesmål om att så är fallet. På CeB IT
var förstås den talrika representationen (
från Ericsson Business Communica-'
tions tyska bolag ett tecken på detta.
Men hur är det då med telelinjerna?
Hur många av dem som fattar beslut
om teleinvesteringar besökte Ericsson
på CeBIT? Och vad hade de för glädje;
av allt som visades där? Är det inte så*
när det gäller de viktigaste beslutsfattarna att om de kommer till en mässa
som denna, så är det just mötet med
dem som är det viktigaste, inte vad man
kostat på sig att visa av sina system.
En verklig utställningsräv som jag
talat med, understryker just detta. Hans
kloka förslag är värt att fundera en
stund över: Ordna en soffgrupp i trivsam och avskiljd miljö, håll kunnigt
folk berett att informera och höga representanter från Ericsson i beredskap
att agera värdar - det skulle förmodligen ge väl så gott utbyte. Då slipper den
verkligt initierade besökaren att störas
av utställningsglitter och kan istället få
den information han önskar så att säga
direkt från källan. Och Ericsson kan
odla de personliga kontakter som brukar vara det viktigaste utbytet av
utställningsdeltagandet.
Kombinera "soffgruppen" med en
mindre utställning med de produkter
som riktar sig direkt till den mer
vardaglige utställningsbesökaren telefonapparater, HotLine, MDU0 i
viss mån, etc. Så kanske monterytan
kan minskas till hälften eller rentav en
tredjedel och personalkostnaderna i
motsvarande grad. En aning kontroversiellt, kanske, men dock ett besparingstips i dessa tider.

