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LÄS MER OM:
Nygifta i

RYMDEN
Från årsskiftet bildar Ericsson Radar Electrotronics'
rymdavdelning tillsammans
med Saab Space det nya bolaget Saab Ericsson Space
AB.
Inför den allt hårdare konkurrensen svarar svensk
rymdverksamhet med en gemensam satsning.
Sid 6-7

Vår man i

BRYSSEL
Inom 1.(i-kommissionen arbetas det för högtryck med
massor av frågor som på olika vis berör Ericsson. Hundratals rapporter skrivs varje
år i aktuella frågor.
Pelle Åkerberg fångar upp
all information som påverkar Ericssons egen verksamhet.
Sid 10-11
C W Ros, Lars Ramqvist och Jan Stenberg mötte pressen för att berätta om Ericssons försämrade resultat.

I BRISTOL

Förlust för koncernen
under tredje kvartalet
- Nöden har ingen lag. I den rådande marknadssituationen måste
vi skära ner Ericssons kostnader
och friställa ett stort antal personer.
Hittills i år har Ericsson varslat
sammanlagt 2 000 personer om
avsked i Sverige och utlandet.
Det kan bli nödvändigt att säga
upp ytterligare 2 000 innan året är
slut, förklarade Lars Ramqvist vid
presskonferensen i samband med
publiceringen av delårsrapporten.
Under en presskonferens i samband med att
9-månaders resultatet offentlig gjordes gav
Ericssons verkställande ledning - Lars Ramqvist, C W Ros och Jan Stenberg - medias

representanter en utförlig redogörelse för bakgrunden till den kraftiga resultatnedgången. Det
är den kraftiga tillbakagången på Ericssons
huvudmarknader och senarelagda beställningar
som nu slår hårt mot företaget.
- Telefonica i Spanien har t ex nyligen meddelat oss att man planerar radikala nedskärningar i sin teleutbyggnad, berättade Jan Stenberg. För Ericsson innebär detta en minskning
från 860 000 linjer 1991 till mindre än en tredjedel - 240 000 linjer - nästa år.
I Italien, där det inte noteras någon direkt
nedgång i marknaden, räknar Ericsson med att
delta i teleutbyggnaden som förut, men ännu har
inga beställningar kommit in.
- Vår italienska kund, som brukar var sen, är
nu senare än vanligt, konstaterade Jan Stenberg.
Lars Ramqvist underströk, att det inte bara är
Ericsson som drabbats av konjunkturnedgången

och kundernas förändrade beteende. Hela
branschen känner av detta och många konkurrenter aviserar dåliga resultat och kraftiga nedskärningar.
- Vi har inte förlorat några marknadsandelar under året, sade han. På mobilsidan har vi
tvärtom stärkt vår ställning på marknaden.
Det är för att hålla ställningarna också i
framtiden som Ericsson fortsätter sin kraftiga satsning på teknikutveckling. Under 1991
kommer närmare 10 miljarder kronor att
spenderas på detta.
- Den hårdnande konkurrensen kräver att
Ericsson också i framtiden har bra produkter
att konkurrera med, underströk Ramqvist.
Läs mer om delårsrapporten och Lars
Ramqvists kommentarer på sidorna 4-5

mobiliseras
nätrallarna
Nu har det lossnat för Ericsson som nätbyggare åt British Telecom. Nätrallarna
vid Ericsson Network Engineering Ltd. i Bristol har
just dragit igång ett stort
projekt.
Sid 12-13

Tyska
marknanden

ÖPPNAS
Tyskland hartidigarevarit en
vit fläck på Ericssons europakarta. Här pågår nu Ericssons
största mobiltelefoniprojekt i
Europa. Via mobiltelefonin
har dessutom den tyska marknaden öppnats för Ericssons
AXE-väJdar.
Sid 14-15

Varför går det sämre för Ericsson? • sid 5
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KOMMENTAREN
ATT VARA TALESMAN FÖR ERICSSON
E

ricsson har namn om sig att sköta
informationen till omvärlden
exemplariskt. Vi lever upp till vår
målsättningattvaraettföretagmedett
öppet informationsklimat, där korrekt information akti vt lämnas snabbt
och fylligt så snart det överhuvudtaget är möjligt.
Detta är resultatet av en konsekvent genomförd informationspolicy.
Ericssons talesmän har här en avgörande funktion. Att bygga upp en förtroendefull relation till massmedia
med respekt för varandras arbetssätt
och roller är nyckeln till korrekt be-

handling. Detta är speciellt viktigt då
det "kärvar" till sig.
Och Ericsson är utsatt för massmedias intresse i både med- och motgång. Ibland står vi i fokus i månader
i sträck som vid Kuwaitkrisen. Andra
gånger kan det vara någon trivial incident, som kan få orimliga konsekvenser om man inte agerar snabbt.

U

ttalanden för massmedia om
Ericsson görs av Ericssons talesmän. Det är personer, som är ansvariga för en viss enhet, plats eller
verksamhet. Dessa personer vet om

sin uppgift och sitt ansvar och har
också fått utbildning i att hantera
massmedia. Ibland händer det även
att den som är specialist i ett visst
ämne bli utsedd som talesman för
Ericsson i just detta ämne.
Om du som Ericsson-medarbetare
blir ombedd av pressen att lämna uppgifter om Ericsson, ska du föra denna
fråga vidare tillchefen förenheten eller
informationsavdelningen.

V

årt öppna informationsklimat
bygger på att vi har ett bra förhållande till pressen och att vi ställer

upp på massmedias egna krav vad
gäller snabb, saklig och lätttillgänglig
information. Ericssons presstalesmän har därför en viktig uppgift.
Vissa talesmän har kanske få kontakter med massmedia. Andra, som t ex
en fabrikschef påen mindre ort, kan av
många olika orsaker ha mycket täta
kontaker med den lokala pressen och
TV-radion. Vare sig dessa kontakter
sker ofta eller sällan så är de alla lika
viktiga för Ericssons talesmän. Dessa
presstalesmän hjälper oss att behålla
vårt öppna informationsklimat.
Per Bengtsson

Den hundrade dialogen
"Deltog i den 100:e Kvalitetsdialogen". Så löd texten på den Tshirt som Börje Isaksson, Gävlefabriken, delade ut till de 16 deltagarna på den hundrade kvalitetsdialogen i Älvkarleby, den 4-6
november 1991.
Deltagarna kom från Östersundsfabriken, Radiosystem i
Visby, Operations i Kista och från
Gävlefabriken.
På de 100 omgångerna har inte
mindre än 1889 personer deltagit i
en rolig, intressant och lärorik
kurs. Om man får tro kursutvärderingarna.
Initiativtagare till kvalitetsdia-

logen är PO Dahlström, utbild- j
ningschef i Gävlefabriken. Tillsammans med konsultfirman Qtekniks Kenneth Ullberg och Torsten Lindkvist har kursen utformats till den långkörare som den
blivit-bådeinomochutanförkon-'
cernen.
Den är inte bara populär, kursen.
Den är också anmäld Ull en tävling
som avgörs (avgjordes) den 19 november. Arrangör är IPF, Institutet
för personal- och företagsutveckling i Uppsala. I skrivande stundar
Kvalitetsdialogen med bland de
fem finalistema.
Barbro Albrektsson

Gary Engman utsätter Gävlefabrikens chef Anders Norin för "skjutjärnsjournalistik" på massmediaseminariet. Kameraman är Ulla Brenner på informationsenheten. Foto: Björn Seger

Chefer möter massmedia
Massmedias arbetssätt, nyhetsvärdering och praktiska
övningar framför TV-kameran,
är huvudpunkterna i det
massmediaseminarium, som ett
25-tal chefer inom BR, affärsområde Radiokommunikation,
deltagit i. Det öppna informationsklimat, som råder inom
Ericsson, ställer krav på att
kunna möta massmedia på rätt
sätt. Det är detta som seminariet
ger kunskap om.
"Massmediakunskap", som är ett
seminarium på ca åtta timmar, har
hållits fyra gånger i år på ERA i
Kista. Deltagare har varit höga chefer inom BR och andra som i sitt
arbete ofta har kontakter med massmedia. Seminarierna har tidigare
även arrangerats på Ericsson,
Telefonplan och då med deltagare
av koncernens högsta chefer.
Gary Engman med lång erfaren-

Nyheter

het från både TV och kvällspress
samt Lars Bringert, fdchefredaktör
för Dagens Industri, leder seminariet. Praktiska övningar inför TVkameror varvas med både nyttiga
och underhållande föreläsningar.
De båda "seminarielärarna" har
många lärorika episoder från sitt
yrkesliv att dela med sig.
Trovärdighet
Ledord för seminariet är trovärdighet. Seminariet inleds med att alla
deltagare heltoförbereddafårställa
upp för en intervju. Ytterligare en
intervju görs lite senare med den
skillnaden att nu har intervjupersonerna fått lite tid till förberedelse.
Detta ökar de intervjuades trovärdighet väsentligt. Med detta vill
Gary Engman och Lars Bringert
visa hur viktigt det är att få några
minuter till eftertanke innan en intervju görs.
Genom att beskriva en nyhets väg

från intervjun till publicering vill
seminarieledarna skapa större förståelse och insikt om journalisters
arbetssätt och miljö. Nyhetsvärdering, redigering, rubriksättning och
lay out är arbetsmoment som påverkar artiklar och intervjuer och allt
detta sker ofta under tidspress.
På massmediaseminariet redogör BRs informationschef, Per
Bengtsson, för Ericssons informationspolicy, som säger att koncernen ska ha ett öppet informationsklimat. På Ericsson strävar man efter att ha ett aktivt förhållande till
massmedia. För att detta ska vara
möjligt är det viktigt att förstå hur
massmedia arbetar.
Närdetgällerattställauppi intervjuer och föra Ericssons talan är det
endast utsedda presstalesmän som
ska göra det. Massmediaseminariet aren viktig del i utbildningen av
dessa presstalesmän.
Gunilla Tamm

Chefredaktör: Gunilla Tamm, tfn 08-757 20 38
Redaktion Kista: Gunilla Tamm, Lars Cederquist,
tfn 08-757 05 72, Helena Andersson, (tjänstledig),
Fax: 08-752 08 09 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 Barkehed, tfn 013-28 70 91,

Kursdeltagarna Olov Olovsson, Visby, och Ulla Olsson, Östersund,
lämnar sin prototypprodukt till kursledaren Kenneth Ullberg.

Rättelse
I förra numret av ERA Nyheter
fanns en artikel om Radiosystem
och hur man använder de pengar
som företaget fått från Arbetslivsfonden. Pengarna används
till kvalitetshöjande årgärder
som t ex chefsutvecklingsseminarier.

Enligt artikeln handlardetom 59
seminarier(l) men rätt ska vara
fem till sex seminarier. Även på
Radiosystem är man mån om att
hålla kostanderna nere och så
många som 59 chefer finns det
överhuvudtaget inte.
Red.

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 1408,
HotLine Region Norden: Anders Larsson, tfn 08-764 14 95
Omslagsbild: Lars Åström
Ansvarig utgivare: Nils Ingvar Lundin
Tryckt hos: Aftonbladet, Göteborg 1991
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Kunden i centrum

t

Jan Le Grand,
chef för installation och
driftsättining, Ericsson
Mobilfunk, Diisseldorf
• o h n Leary, i mitten, från Metropolitan Police i London, var inbjuden för att berätta om vilka krav han ställer på en bra leverantör. Tv Hans
Dahlberg, marknadschef på Region Europa och th Jan Edhäll, divisionschef. Foton: Björn Seger

Marknadsstrategi och
Ericsson som leverantör,
sett ur kunden Metropolitian Police, Mets
synvinkel, var två viktiga
programpunkter då Region Europa på ECS
arrangerade en såljkonferens för någon månad
sedan. Ett 70-tal Ericssonmedarbetare från olika
delar av Europa deltog.
Konferensen pågick två dagar och
hölls på Electrum i Kista. "Huvudperson" var radiosystemet
EDACS. Detta system fanns också uppkopplat på plats för att alla
deltagare skulle få stifta nära
bekanskap med det.
k Jan Edhäll, divisionschef, berörde i sin inledning den nya affärsorienterade organisation som
Region Europa nu har. Han förutspådde att verksamheten nästa år
kommer att ge ett positivt resultat.
- Den här konferensen ska ses
som en officiell introduktion av
EDACS i Europa, sa Hans Dahlberg, marknadschef. Han betonade också att det är viktigt att
hitta lämpliga kunder och bearbeta dem för att få sex referensanläggningar med EDACS i Europa.

"Skördetid"
MRS 5000 är visserligen inte något nytt radiosystem men det är
väl etablerat i Norden, där det säljer bra. Nu kan det vara lämpligt
att introducera MRS 5000 på andra passande marknader. Hans
Dahlberg menade att skördetiden
för detta system nu är inne. Det
har inga höga utvecklingskostnader och är den produkt som kan
säljas med bra marginal.
Kevan Nightingale från Ericsson Ltd, Guildford, berättade om
Metropolitan Police i London,
The Met, och det ED ACS-sy stem,
som nu levererats dit för test. Att
intresset är stort för detta nya radiosystem var de många frågorna
till Kevan ett bevis för.

Det var inte enbart ris utan
även ros i John Learys anförande.
Han var imponerad av vissa funktioner, som EDACS kan erbjuda.
Som möjligheten att kryptera
samtal, överföra data och ge statusmeddelanden. Hittills har testerna med systemet varit framgångrika även om man inte pressat kapaciteten fullt ut.
- Att det finns en del frågetecken i ett så här stort projekt som

Met-polisen och Ericsson nu har
tillsammans behöver inte vara
negativt,sa John Leary och fortsatte:
- Vi vill båda få ut så mycket
som möjligt av testsystemet och
därför är det viktigt för oss att veta
vad ni kräver för information av
oss. Den entusiasm och tilltro
Ericsson visar för EDACS är
mycket positiv för oss.
Gunilla Tamm

Kevan Nightingale, Ericsson,
Guildford.

John Leary, ansvarig för radioutrustning hos Met-polisen
var inbjuden för att berätta om
vilka krav han ställer på en bra
leverantör.
Han inledde sitt anförande med
att säga att Met-polisen på grund
av sin storlek nog inte kan betraktas som en genomsnittskund. Det
rör sig om 21 000 poliser i en stad
med 8 miljoner invånare. Det nya
radiosystemet ska ersätta de nuvarande fem obereonde kommunikationssystemen som Metpolisen har.
John Leary berättade också att
den upphandling som man nu ska
göra förmodligen blir Met-polisens största vad gäller kommunikationssystem under detta sekel.

Ros och ris
- Den offert som vi fick av Ericsson var mycket proffsig. Där
framgick att ni verkligen lyssnat
på oss, våra krav och önskemål, sa
John Leary. Samtidigt uttryckte
han önskemål om att det tydligare
ska framgå vem som är projektägare. Som det hittills varit är
det ibland svårt att veta var på
Ericsson huvudansvaret ligger,
i Sverige, USA eller England.
John Leary efterlyste bättre och
tidigare dokumentation. Han betonade också att det är viktigt att
Ericsson har en serviceorganisation för support och underhåll
av EDACS och att denfinnsi England.

Lena Sjöberg demonstrerade den handborna radiostationen P 4 0 0
för fr v Stefan Backström, Oy Ericsson Radiopuhelin Ab, Helsingfors och t h Thierry De Beys, Ericsson Business Communications
sa/nv, Bryssel.

Detta är EDACS
EDACS är ett avancerat datorstyrt radiokommunikationssystem för professionella användare. Typiska användargrupper
är polis, ambulans, brandkår,
flygplatser och industrier.
EDACS är ett s k trunkat system, vilket ger ett betydligt effektivare utnyttjande av frekvenser än i ett konventionellt
system. Ett trunkat radiokom-

munikationssystem kan liknas
vid ett telefonsystem så till vida
att anroparen inte vet vilken radiokanal han eller hon använder. Systemet tilldelar själv anroparen första lediga kanal.
EDACS finns idag installerat
i Nordamerika, Kina, Malaysia,
Hong Kong, Mellanöstern och
nu senast hos Metropolitan Police i London.

- Tack, det är alldeles utmärkt. I
maj förra året kom jag hit nästan
direkt från Förenade Arabemiraten.
- När började du på ERA och har
du arbetat mycket utomlands?
- Jag kom till dåvarande SRA redan 1962 och arbetade då med
luftförsvarssystem. Under åren
har jag arbetat en hel del i utlandet
och under längre perioder i Irak
och Arabemiraten. De senaste
projekten har varit för mobiltelefon i.
- Hur manga arbetar idag med
installation och driftsättning av
Mannesmann Mobilfunks mobiltelefonsystem ?
- Ungefär 170 personer, de flesta
är tyskar. Själva installationsarbetet började i november förra
året.
- Innan dess ägnade jag nästan
all tid åt att hjälpa till att bygga
upp det här företaget. Marie BeckFriis, Hans Ragert, Erik van den
Bos och jag var först på plats och
till en början hade vi kontoret på
ett hotellrum här i Diisseldorf. En
stor del av förra hösten gick åt till
att ordna lokaler och anställa medarbetare. Det var inte ovanligt att
jag hade tio anställningsintervjuerom dagen.
Detharvaritenjobbigmenrolig
tid här i Tyskland. Dels att få vara
med och bygga upp Ericsson
Mobilfunk från början men även
installations- och driftsättnigsarbetet är spännande. GSM är ju ett
helt nytt system, som nu blir verklighet och i mycket stor skala.
- Vad tror du om framtiden för
Ericsson i Tyskland?
- Behovet av telekommunikationer och då inte bara mobiltelefoni
är stort i hela Tyskland.
- Personligen tycker jag att
Ericsson Mobilfunk skulle vara
mycket lämpligt fören bred Ericsson-verksamhet.
- Hinner du ha någon fritid?
- Ja då. Förutom att jag pluggar
tyska, så går min fru Anita och jag
ofta på teater, opera och konsert.
Vi gör gärna utflykter i Tyskland,
härfinnsmånga histori ska platser
att besöka.
GT
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Fler varsel
blir dessvärre
nödvändiga

M

arknaden för investeringar inom
telekommunikationsområdet är
fortsatt dämpad. Vi är inne i en konjunktursvacka som är både djupare
och mer utdragen än vad vi väntat oss.
Detta gäller på alla våra huvudmarknader, där upphandlingar har senarelagts och trycket från konkurrenterna
ökat. Under året har denna bild förstärkts ytterligare och Ericsson har
påverkats alltmer.
Följden har blivit en något lägre
fakturering och en klart sämre orderingång än för motsvarande period förra
året. Jag väntar dock en starkare utveckling av orderingången under resten av året. Vi har redan erhållit betydande enskilda order efter utgången av
den period vi nu redovisar. Dock ser
vi inte detta som en följd av någon
allmän konjunkturförbättring.

O

rderingången har minskat mest
inom publik telekommunikation.
Det är på marknader som tidigare varit stabila som minskningen varit mest
påtaglig - i Spanien och Storbritannien, bland annat. Vi fick dock betydande avropsorder från främst Nordoch Sydamerika under tredje kvartalet.
Försäljningen av MD110 har varit
bättre än under fjolåret, vilket är
mycket glädjande. Under tredje kvartalet har vi också gått vidare med
försäljningen av trådlösa telefonsystem baserade på MD110 för företag
och organisationer.
Våra kraftfulla satsningar på teknikutveckling har fortsatt under perioden. Det har lett till betydande marknadsframgångar, men samtidigt slår
dessa utvecklingskostnader hårt på resultatet. Som en följd av konjunkturläget har faktureringsvolymen inte
kunnat ökas i motsvarande takt. Ändå
anser vi att de tekniksatsningar vi hittills gjort har varit nödvändiga för vår
framtid, och vi kommer att fullfölja de
pågående utvecklingsprojekten.

D

en dämpade marknaden innebär
att vi måste fortsätta att minska
våra omkostnader 1992. Det kan också innebära en viss neddragning av
utvecklingskostnaderna, men det kan
ske utan att Ericsson förlorar sin marknadsposition. Under 1991 har vi nämligen blivit klara med flera av de tyngre systemutvecklingarna för våra kunder.
Det omfattande åtgärdsprogram som
vi inledde redan under andra kvartalet
i år har tyvärr också inneburit omfattande personalneddragningar. Hittills
i år har Ericsson varslat 2 000 anställda om uppsägning, och ytterligare varsel kommer att ges före årsskiftet.
Vi kommer dock att fortsätta våra
strategiska, långsiktiga satsningar på
produkt- och systemutveckling. Jag
är övertygad om att detta är helt rätt
med tanke på den hårdnande marknadssituationen. Kraftfull utveckling
i kombination med kostnadseffektivitet ger oss möjlighet att behålla och
förstärka våra internationella marknadsandelar.
Lars Ramqvist

CW Ros förklarade att det för fjärde kvartalet förväntas ett posistivt resultat, men detta kommer, liksom helårsresultatet, att bil
betydligt lägre än föregående år.

Tredje kvartalet
gick med förlust
Det är den minskade faktureringen och
Delårsbokslutet för tredje kvarden
samtidigt ökande satsningen på ny tektalet 1991 resulterade i minusnik som tillsammans förklarar det försämsiffror för första gången på länge rade resultatet. Under årets 9 första månader
nu. Kvartalsresultatet innebar en ökade koncernens samlade teknikomkostförlust på 268 miljoner kronor.
nader med hela 1 762 MSEK (37 procent).
Därmed har vinsten för årets nio
Ljusare slut på året
första månader halverats från
Under inledningen av det fjärde kvartalet - i
3,2 miljoner kr 1990 till 1,5
samband med Telecom 91 i Geneve, teckmiljoner i år. Bakom denna
nade Ericsson ett antal viktiga order, därikraftiga tillbakagång ligger den bland
ett par miljardorder på Mobitex-sysdjupa konjunktursvackan och
tem och persontelefoni. Ytterligare stora beEricssons fortsatt kraftiga inves- ställningar väntas innan årsskiftet. Därför
teringar i forskning och utveck- förväntas en starkare utveckling av koncerling.
nens orderingång under detta kvartal.
Koncernens fakturering under årets nio
första månader uppgick till 32 038 MSEK
(32 811 MSEK samma period 1990). Orderingången sjönk också den, till 30 880
MSEK (38 387). Nedgångarna i fakturering och orderingång innebär minskningar
med 2 resp 20 procent.
Ericssons vinst före skatt minskade med
53 procent för hela perioden. Nu blev den
1 507 MSEK, att jämföras med fjolårets
3 235. Av vinsten utgjordes 173 MSEK
(75) av reavinster i netto efter avdrag för
minoriteten. Vinsten per aktie blev 4,18 kr
efter skatteutgifter och full konvertering.
Räknat efter skatteutgifter och beräknade
latenta skatter, blev vinsten 5,20 kr. Motsvarande siffror per den 30 september 1990
var 9,10 resp 8,65 kr.

Lägre investeringsvolymer
Att faktureringen minskat så kraftigt beror
i huvudsak på att affärsområde Försvarssystem (BD) sålde den italienska Fiar-gruppen i slutet av förra året. En annan huvudorsak är att investeringsvolymerna sjunkit
kraftigt på viktiga marknader, som en följd
av den fortsatta lågkonjunkturen. Denna är
djupare och mera utdragen än vad som
tidigare förväntades, vilket också lett till
ett ökat tryck från Ericssons konkurrenter.

För fjärde kvartalet förväntas ett positivt
resultat, men detta kommer liksom helårsresultatet att bli betydligt lägre än för föregående år.

Tunga tekniksatsningar
De tre affärsområden som sysslar med telekommunikationssystem - Publik Telekommunikation, Radiokommunikation och
Företagskommunikation - visar alla ett
sjunkande rörelseresultat. Det har sin grund
i en försvagad fakturering och fortsatt kraftiga tekniksatsningar.
Affärsområdena Kabel och Nät och Försvarssystem har däremot förbättrat sina
rörelseresultat och affärsområde Komponenter kan glädja sig åt en ökning av såväl
fakturering som orderingång. Affärsområdesvis:
• Publik Telekommunikation redovisar
en minskning av faktureringen med 5 procent. Affärsområdet har påverkats av att
viktiga kunder minskat eller senarelagt sina
investeringar och av att kraftverksamhet
överförts till affärsområde Komponenter.
Av samma anledningar har orderingången
minskat med 27 procent, men en viss återhämtning förväntas under årets tre sista
månader.

• Radiokommunikation ökade faktureringen med 5 procent, medan orderingången minskade med 16 procent. Under
fjärde kvartalet förväntas en förbättring av
orderingången, bl a som en följd av miljardorderna på Mobitex och persontelefoi
• Företagskommunikation noterar en
glädjande utveckling för sitt "flaggskepp",
företagsväxeln MD110. Ökad försäljning
av MDn men också av affärsområdets datanätsprodukter innebur en lakiut^^
ringsökning med 4 procent och en ö k ^ r
orderingång med 3 procent.
• Kabel och Nät ökade sin fakturering
med 3 procent, medan orderingången minskade med 1 procent. För jämförbara enheter ökade orderingången med 8 procent.
Det är främst nätverksamheten i utlandet
som utvecklats positivt, medan affärsområdets svenska verksamhet kände mer av
konjunkturnedgången.
• Komponenter har under året tagit över
kraftverksamhet i Spanien och Mexico.
Det ledde till en ökning av fakturering och
orderingång med 10 resp 9 procent.
• Försvarssystem minskade faktureringen med 32 procent och orderingången
med 45 procent. Dessa kraftiga minskningar beror på att affärsområdet sålt av
den italienska Fiar-gruppen.

Framgångsrika placeringar
Ericssons finansnetto förbättrades markant,
trots att kassaflödet var negativt. Förbättringen har sin förklaring i en gynnsam
utveckling av valutakurserna, men också
på framgångsrika placeringar.
Koncernens soliditet är fortsatt stark. Den
uppgår till 38 procent.
Investeringarna i fastigheter, maskiner och
inventarieruppgicktill2 590MSEK(2 242).
Av detta investerades nära nog hälften 1 224 MSEK i Sverige (875 MSEK 1990).
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Varför går det sämre för
Ericsson, Lars Ramqvist?
- Det är en direkt följd av den lågkonjunktur som
råder på 8 av våra 10 största marknader. Låt mig
bara ta ett mycket drastiskt exempel: Telefonica i
Spanien, som bara för en dryg vecka sedan informerade oss om att de minskar sitt investeringsprogram
för AX I linjer från 1,2 miljoner 1990 till 240 000
linjer 1992. En drastisk minskning, där vi ändå inte
förlorat några marknadsandelar, utan där alla leverantörer drabbas lika.
• Hade inte denna utveckling
kunnat förutses tidigare?
- Självklart kunde vi inte förutse så drastiska neddragningar
som vi nu vet gäller för den spanska marknaden. Men redan för
ett år sedan i 9-månadersrappor} ten varslade jag för att en lågkonjunktur var i antågande. Som en
följd av den fortsatta försämringen tog vi som bekant tidigare
i år beslut om de första varslen,
bland annat vid radiofabriken i
' Gävle och kabelfabriken i Kungsbacka. Vi har också gjort vissa
neddragningar i utlandet.
* Nu har omfattande åtgärdsprogram inletts. Vad är huvudinnehållet?
- Jo det program som jag startat tillsammans med cheferna för
våra större lokala bolag, affärsområden och koncernledningsfunktioner omfattar fyra huvudområden, nämligen följande:
- Först och främst en genomgång av vår marknadssituation
för att hitta nya affärer och ytterligare söka öka våra marknadsandelar. Det är viktigt att vi inte
förlorar marknadsandelar.
f - Nästa område gäller våra omkostnader. Där är jag och ledningen överens om att vi skall
göra allt för att effektivisera ledningsfunktionerna och den allI manna administrationen. Exempelvis ska vi när det gäller kostnader för resor och konferenser
ha målsättningen att dra ner med
30 procent, och självklart skall
enbart våra egna lokaler utnyttjas när vi konfererar. Vi är nu

nära jul, och låt mig då också
framhålla en sådan liten detalj
som julkort. Det ska vi självklart
inte hålla på att skicka internt,
utan vi ska verkligen försöka
spara i både stort och smått.
- Det tredje området är den
viktiga teknikutvecklingen. Här
måste vi göra en noggrann prioritering och överväga vilka utvecklingsprojekt vi måste fortsätta med för att upprätthålla konkurrenskraften. Jag är mycket tillfredsställd över det fina resultat
som vår personal har presterat
vad gäller avancerad projekt- och
systemutveckling, speciellt under innevarande år. Visserligen
kostar det mycket pengar, nästan
10 miljarder kronor under 1991,
men vi har också levererat många
systemnyheter till våra kunder.
Jag tänker då speciellt på de nya
digitala mobiltelefonisystemen.
Även om vi måste se över våra
utvecklingskostnader, är det viktigt att vi även framgent kan upprätthålla en kraftfull produktutveckling.
- Det sista stora området som
vi ser över är produktionen, och
hur den påverkas av teknikutvecklingen. Utvecklingen inom
mikroelektronik innebär betydligt mindre arbetsinnehåll i våra
produkter, och därmed behövs
färre människor i produktionen.
Samtidigt har avregleringen och
privatiseringen i många länder
lett till att kravet på lokal produktion nu upphört. Produktionen kan koncentreras till vissa
produktfabriker som var och en
försörjer flera länder. Samman-

Optokabel för 160
miljoner till Iran
Ericsson har fått en beställning värd 160 mkr
från den iranska järnvägen . Beställningen
gäller ett fiberoptiskt långdistansnät. Kontraktet tecknas mellan den iranska järnvägsförvaltningen och Ericssons turkiska dotterbolag,
Ericsson Telekomiinikasyon A.S. i Istanbul.
Projektet, som gäller sträckan
Ghazvin-Razi i ordvästra Iran,
omfattar 860 km 12-fibrig optokabel och sju digitala företags växlar av typ MD110 sammankopplade i ett nät med
6 500 anknytningar. I ordern
ingår också transmissionsutrustning och planering samt
projektövervakning.
- I och med att vi nu tagit

hem den här ordern, etablerar
vi oss stadigare på den mycket
expansiva iranska marknaden,
säger Johan Bruce, chef för
Ericsson Telekomiinikasyon.
Iran satsar nu mycket på att
utveckla sin infrastruktur och
vi ser stora möjlighetertill flera
nya affärer i landet, fortsätter
han. Vi öppnar inom kort ett
filialkontor i Teheran.

taget innebär detta att vi räknar
med att antalet fabriker kommer
att halveras fram till 1995.1 sanning en drastisk utveckling även
denna, men nödvändig för vår
konkurrenskraft.
* Vad kommer detta åtgärdsprogram att innebära för den
enskilde anställde?
- Jag är den första att beklaga
att åtgärdsprogrammet även innebär personalneddragningar. Vi
har i år totalt inom koncernen
redan varslat 2 000 personer i
Sverige och utomlands, och det
kan bli lika många till före årets
slut.

Slutet nära för
System X?
GPT - Storbritanniens enda tillverkare av publika teteväxlar - drar nu
ner kraftigt på sin verksamhet.
3 OOO personer har varslats om
uppsägning, varav 1 1 0 0 inom
GPT-s teteverksamhet.
Bakom uppsägningarna på tetesidan står det faktum att GPT
misslyckats att sälja sina digitala
televäxlar, System X, utanför Storbritannien. Nu när tre fjärdedelar
av telenätet i Storbritannien redan
har digitaiserats, sinar också orderna från British Telecom, Ytterligare
13 mij linjer skal levereras, men
om inte GPT får betydande utländska order före 1995, kommer produktionen av System X förmodigen
att upphora.Redan nu annonseras
att GPT i framtiden ska bedriva sin
utvecklingsverksamhet på växelsidan tillsammans med företagets
tyska ägare, Siemens. I England
finns en markerad oro för att GPT
därmed förvändas til att bi återförsäljare av Siemens teteprodukter i Storbritannien.
Electronics Weekly

• Hur kommer det att gå till
rent praktiskt? Vilka är det
som kommer att varslas?
- Jag har nu redogjort för ett
övergripande koncernprogram
och självklart måste sedan varje
enskilt bolags situation analyseras. Denna analys pågår nu lokalt. Förändringarna kommer sedan att genomföras i samråd mellan ledning, personal och fackliga företrädare. I Sverige kommer det att ske via de normala
MBL-förhandlingarna i den mån
de inte redan har inletts.

- Det är i de svåra stunderna
som våra gemensamma värderingar professionalism, medmänsklighet och uthållighet skall
vara vägledande i vårt handlande.
Jag utgår ifrån att var och en av er
är beredd att medverka i den förändring som nu måste till för att
vi ska anpassa oss till den verklighet som råder på marknaden.
- Jag är övertygad om att när
alla gör sitt bästa så kommer 1992
att kunna bli det år då vi vänder
vårt gemensamma resultat till det
bättre.

• Vad skulle Du vilja säga till de
anställda nu?

Tack för att ni ställer upp!

Radio-order från Kanada
Saskatchewan i Kanada har nads- och oljeindustrin, åkerier
beslutat bygga upp ett mobil- m fl. FleetNet 800 kommer att
radiosystem som i samverkan erbjuda ett serviceutbud som
med det fasta telenätet kom- skiljer sig från cellulär mobilmer att täcka hela provinsen. telefoni och personsökarFleetNet 800, som det nya kom- system, med en inriktning på
munikationsnätet kallas, drivs kunder som kräver ett mobilraoch administreras av SaskTel, diosystem med hög funktionsen av Kanadas större teleope- nivå. I tjänsteutbudet ingår
ratörer. FleetNet 800 kommer larmkommunikationer och
att byggas ut i takt med att ostörda gruppsamtal.
efterfrågan på dessa tjänster
Tekniken bakom allt detta är
ökar.
Ericsson GE Mobile CommuDet kan komma att täcka ett nications digitala radiosystem
område på drygt 800 000 kva- E-DACS, som med sin höga
dratkilometer, med en befolk- kapacitet noterat stora framning på mer än 1 miljon. Pro- gångar på världsmarknaden.
jektet, som omfattar 150 radio- Det är systemets förmåga att
basstationer är kostnadsberäk- .täcka mycket stora landområnat till mellan 30 och 40 milj den som varit avgörande i
SaskTels beslut att välja EricsUS dollar (185-248 MSEK).
Tänkta kunder i det nya son GE Communications som
radionätet är polisen, bygg- leverantör.
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Nya Rymdbolaget:
Hot eller möjlighet?

7

En himme Isk tvilling

Vi har gjort en rundfrågning
bland dem på Ericsson Radars
antennavdelning som berörs
av den nya bolagsbildningen.
De här svaren fick vi på
frågan: Vad tror du o m framtiden?

Nya Rymdbolaget:
Hot eller möjlighet?

Saab och Ericsson slår sina rymdpåsar hop och bildar Saab Ericsson Space AB
Alltsedan mitten av 60Det finns ett tydligt drag av tvillingar över dem,
De senaste
talet har Saab-Scania,
om än inte fullt ut av enäggskaliber.
precis som Ericsson,
Båda sysslar med elektronik på hög nivå. I
fem åren har
sysslat med rymdelektrodubbel bemärkelse. Båda finns i Göteborgs
nik. Fram till 1983 skedde
omedelbara närhet. Båda har starka historiska
Saab Space
det inom flygdivisionen,
band till flyget och militären. Båda har gamla
men det året bildades
svenska anor och mycket lika företagskulturer
Saab Space AB som ett
växt kraftigt
och båda vill vara med och slåss på den växande
av femtontalet fristående

u

i

europeiska rymdmarknaden. Tillsammans gör de
det antagligen bättre än var för sig.
Ingenting är väl naturligare än att de tu blir
ett. Ur gamla ERE:s rymdavdelning och Saab
Space AB föds det nya Saab Ericsson Space AB.

Hans Wilhelmsson R/AEMC
- I grunden är det bra det
här m e d Europasatsning,
men risken finns att vi här i
Mölndal bara blir ett bihang
till det nya bolaget.

Ute i Europa har nog de två svenske
redan lite grann betraktats som en
enhet. Två stora namnkunniga
världskoncerner från ett litet land
som Sverige bland en starkt begränsad elit på en liten specialiserad arena som rymdverksamhet,
smälter lätt samman.
Från och med januari nästa år är
det ett fait accompli som varmt
välkomnas på kontinenten.
- När jag nyligen var på ett EGmöte för europeiska industriledare
i Bryssel om framtida rymdpolicy, applåderades det här beslutet, säger Ivan Öfverholm, VD för
det nya bolaget. Det sågs som ett
bevis på svenskt samförstånd och
svensk effektivitet i sin prydno.

Per Ingvarsson R/AEC
- Visst undrar man lite om vi
kommer att känna oss delaktiga i det nya bolaget här i
Mölndal. Men det är en positiv händelse som ger nya
möjligheter att göra affärer
på rymdområdet.

Ökad rymdsatsning
Den nya bolagsbildningen innebär ökad satsning för svenskt vidkommande på rymden och koncernerna Saab och Ericsson kommer att synas mer ute i världen.
Båda företagen har på senare
år riskerat att bli mer och mer
underleverantörer till de stora europeiska rymdprojekten. I och
med sammanslagningen kan det
nya bolaget vara med och slåss
på bra villkor.
Årsfaktureringen för nuvarande Saab Space är 180 miljoner kronor och för Ericsson
Radars rymdavdelning 80 miljoner. Tillsammans beräknas de
båda företagen i det nya bolaget
fakturera något mer, 300 miljoner
kronor. Antalet anställda blir oförändrat 360 (270 för Saab och 90

Per Hermansson R/AEF
- Frågan är om vi kommer
att lära känna dem från Saab
Space i det nya bolaget.
Ibland är det långt att gå bara
över gatan här, till Kallebäck
är det en kilometer.

företag inom Combitechgruppen. För bara några
må-nader sen flyttade
verksamheten från Gamlestan i Göteborg till det
alldeles nybyggda huset
vid Delsjömotet i
Kallebäck.

för Ericsson). Det nya bolaget
ägs till 60 procent av SaabScania Combitech AB och till
40 procent av Ericsson Radar
Electronics AB.

i^Ptagct har 270 anställda och
årsfaktureringen är 180 miljoner
kronor. De senaste fem åren har
Saab Space växt kraftigt inom
sina fyra produktområden: omb^^datorer för satelliter och
rakraketer, datahanteringssystem
för satelliter, satellitseparationssystem till bärraketer och styrsystem för sondraketer.

Samma anda
Tanken på att ta det här naturliga steget har dykt upp då och
då under årens lopp. Analys på
ömse håll har gett samma resultat: båda företagen är små, sysslar med avancerad teknik och
kompletterar varann väl.
Dessutom tillhör båda två
samma andas barn, väl förankrad via personkontakter i de
olika styrelserna. Men inte förrän nu har de yttre omständigheterna till hundra procent stöttat det tycke som sen länge funnits.

I Rymdbranschen

ERS-2 och Eutelsat II
Saab Space ska konstruera centraldatorn, den som styr över ord-

Kallebäck Mir centrum ror svensn rymavericsamhet när det nya
företaget Saab Ericsson Space AB bildas. Det nybyggda huset har
om kommunikationer och ett

Attityden till Europa och till naturen alldeles in på knutarna, gott
rymdverksamhet är just nu po- föräldrakooperativt dagis.
sitiv i Sverige och då slår man
till. Med väl upparbetade kana- fem år på det som var embryot
ler, kan affärerna sen göras upp till nuvarande ETX. Båda har
Chalmers bakom sig, med nåt
väldigt fort.
Ivan Öfverholm från Saab Space decenniums mellanrum och båda
och Ulf Berg från Ericsson Radar, tycker att rymdverksamhet är rolig teknik med intressanta tilsom nu blir vice VD i Saab Ericslämpningar och mycket internason Space AB, har båda varit i
rymdbranschen sen mitten av 80- tionellt samarbete.
De tror att de, precis som de
talet. De har, som de uttrycker det,
båda företagen, kompletterar varkonkurrerat under vänskapliga forann. Ulf är administratören, Ivan
mer och under iakttagande av ömär marknadsföraren.
sesidig respekt.
Båda företagen anser sig ha inIvan har förresten ett förflutet
gått bra avtal. Ingen har behövt
på Ericsson. I slutet av 60- och
kompromissa utan båda har gjort
början av 70-talet tillbringade han

Ericsson
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"Värre än väntat..." var en återkommande kommentar i pressen
sedan Ericsson presenterat sin
niomånaders-rapport. I en enkät
före publiceringen av resultatet
varierade börsmäklarnas gissningar mellan 90 och 400 MKR i
vinst. Nu blev det istället en förlust
på 426 MKR - om man rensar
siffrorna från reavinster.
Trots att börsen redan haft en
dålig höst där också Ericssons aktier sakta dalat i värde, blev marknadens reaktioner på resultatet kraftig. Den fria B-aktien gick ner med
13 kr till en bottennotering för året
på 123 kr. När denna tidning pressläggs, fredagen den 15 november,
ser det kraftiga fallet ut att spädas
på med ytterligare ett tiotal kronor.
Hur ser då analytikerna på Ericssons framtid idag? Kortsiktigt har

ERICSSONS AKTIEFONDER
Datum

1988-12-31
1989-12-31
1990-12-31
1991-06-30
1991-11-14

Allemansfonden
Andelskurs Förmögenhet
(SEK)
(MSEK)
52,2
135
94,1
304
86,4
317
362
924
61,7
243

Aktiesparfonden
Andelskurs Förmögenhet
(SEK)
(MSEK)
56,0
343
77,1
825
65,6
86
71,2
98
41,9
60

Andelskurserna den 14 november baseras på en aktiedagskurs
om 123 kr och en konvertibelnotering om 232%.

koncernledningens budskap om
lågkonjunktur och teknikkostnader
gått hem, varför ingen vågar sig på
några optimistiska förutsägelser för
nästa år. På lite längre sikt har på
samma sätt också budskapet om de
framgångar koncernen trots allt noterat inom framför allt den digitala

*TIT.W 1 tim

cellulära mobiltelefonin ett visst
inflytande.
Därför finns det fortfarnade de
som ser Ericsson som en fortsatt
intressantlångsiktigplacering. Men
det kan dröja ett bra tag innan
köplusten för Ericsson ökar på aktiemarknaden.
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nade funktioner hos satelliten under hela dess livstid, till ESA:s
(European Space Agency) jordobservationssatellit ERS-2, som
skjuts upp 1994. Den är en kopia

av ERS-1 (European RemoteSensing Satellite), som i våras
sköts upp med Arianeraketen med
bl a radarutrustning från Ericsson
Radar Electronics ombord.

Hmm...(suck)...tjaa...
Denna bild är från en
stordatorapplikation på Ericsson.
För att hitta all information måste
jag växla stordatorbild fram och
tillbaka innan jag kan summera
värdena och presentera ett
resultat. Sedan skriver jag ned
siffrorna på ett papper och loggar
ut för att kunna skicka ett MEMO
till Arvidsson som ville ha den här
informationen.

Till den europeiska telekommunikationssatelliten Eutelsat II,
har den nya samarbetspartnern
Saab Space levererat datahanteringssystem. Eutelsat II:s tredje
satellit harprecis skjutits upp med
antenner och mottagare/frekvenskonverterare från Ericsson
Radar ombord,

Anders Lagerstedt R/AEM
- Det är bra, kanske till och
med nödvändigt, för rymdverksamheten i framtiden att
Saab och Ericsson går ihop.
På sikt tror jag på en separation för antennfolket.

Hermes och Columbus

m

Varje lyckad uppfard för Ariane-raketen firas med tärtkalas i
Kalleback. Saab Space levererar separationssystemet, de två
stålband som håller fast satelliten vid raketen under uppfärden.
- Det krävs hög precision vid separationen, säger Rolf Hammar
ling, informationschef på Saab Space. Timingen är i högsta grad
high-tech.

vinster. Det är ett starkt nytt bolag
som gemensamt möter den h å j ^
nande europeiska konkunensl^
Mot bakgrund av de stora likheterna och de stora gemensamma
vinsterna, är de båda cheferna
övertygade om att det kommer att
gå fort att skapa en vi-känsla (j^k
bli ett bolag.
^
- Viharreserverat-92förattsmälta ihop, säger Ulf Berg, vice VD
och Ivan Öfverholm, VD fyller i:
- V i är Saab Ericsson Space
AB, dom är Europa!
Gunilla Bergman

Aktuellt om aktier och konvertibler
240
230
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Under 90-talet ska Europa utveckla och bygga en infrastruktur för bemannade rymdfärder.
Systemet består av bärraketen
Ariane 5, rymdplanet Hermes och
rymdlaboratoriet Columbus, där
man kommer att forska och experimentera inom astronomi, biovetenskap, materialvetenskap och
jordobservation. Saab Space har
ES A:s uppdrag att konstruera omborddatorerna till Ariane 5 och
Hermes liksom övervakningsdatorer ombord på Columbus.

Johan Sihlbom R/AEM
- Som all förändring innebär
det bade ett hot och en
möjlighet. Vi här på materialgruppen har vår spjutspets
mot rymden, men idealet
för att behålla kompetensen
är att jobba mot flera användare.

Ge rätt information en chans. Visa den via
Grafiskt Gränssnitt.
Människan har olika förutsättningar att ta emot information.
Att göra information lättolkad med grafiskt gränssnitt är en konst,
att göra den lättolkad med textskärmar kräver mästerverk. Har du
råd med ett mästerverk i dag ?

Ge informationen en chans att bli rätt. Mata in
den via Grafiskt Gränssnitt.
För att informationen skall vara rätt i ett system, krävs att alla
parametrar blir rätt från början. En självklar dialog med direkt
presentation av resultat, plus direkt hjälp när du behöver den, kan
enkelt skapas med grafiskt gränssnitt.

Metod och kompetens

-JAHA,

Enkelt!!
Det här är från samma
system. Få se nu, då klickar jag
på en knapp, så där, och nu har
jag fått informationen. Jag
klickar på skrivarsymbolen, så
skrivs den ut på Arvidssons
skrivare. KLAR!

Metod för att reda ut systembehovet i verksamheten.
Metoder för att forma grafiska gränssnitt, tex windows-applikationer med eller utan video och ljudteknik. PC/stordator kommunikation och databaslösningar. Vi kan konsten.

Ekonomi och Affärssystem
VH/EDS/U/EIC Lennart Tibbelin EDSTIBB, 08-72 63646
VH/EDS/U/EI
Mikael Larsson EDSMLN, 08-72 63394
VH/EDS/U/EI
Pelle Lundmark EDSPERL, 08-72 63393
Besöksadress:
Västberga Allé 36 B, Stockholm.
L M ERICSSON DATA SERVICES AB
S-125 82 Stockholm, Sweden

ERICSSON

^
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Bättre fart på kapitalet spar pengar
Sedan i våras pågar inom
affärsområde Radiokommunikation ett projekt
för kapitalrationalisering. Att ha kapital
bundet i kundfordringar,
anläggningar och lager
är dyrt. Jämfört med
andra stora internationella företag har Ericssonkoncernen hittills inte
varit särskilt aktiv och
framgångsrik när det
gäller kapitalrationalisering.
På Ericsson Telecom började
man arbeta aktivt med kapitalrationalisering för tre år sedan och
liknande projekt har även startat
på affärsområde Företagskommunikation.
- Här på BR är vi fem personer
som bildar en "capital reduction
group", som ska arbeta med olika
områden och olika bolag, berättar
Per A Norell, som koordinerar arbetet.
Gruppen består av förutom Per,
Bertil Bogren, Olle Sten, Björn
Boström och Jim Young. Arbetet
är uppdelat så att Björn Boström
ska se över tillverkning, lager och
logistik. Bertil Bogren koncentrerar sig på ERA, Olle Sten på de
bolag i vars styrelse han sitter och
Per Norell på bolagen i Nordamerika. Jim Young, som arbetar på
Ericsson GE Mobile Communications Holding Inc i USA, har
en naturlig kontakt med ECU dvs
joint venture-bolaget med GE.
Av de 57 bolag som har BRaktiviteter står 21 för 80 procent
av sysselsatt kapital. Det är dessa
bolag som man kommer att koncentrera sig på.
Inom varje bolag drivs lokala
projekt för kapitalrationalisering.
De flesta av våra dotterbolag har
huvuddelen av sitt kapital bundet
i lager och kundfordringar. Det är
främst inom dessa områden som
"stötarna" ska sättas in.
- Inom ERA, ECS, ERH och
ECU är det viktigt att vi även na-

gelfar det kapital som är uppbundet i tillverkning och förråd, säger
Per.

Kundfordringar
En viktig del i kapitalrationaliseringsarbetet är att minska utestående kundfordringar.
- Både på ERA och ECS bör det
vara möjligt att minska kundfordringarna, säger Per och framhåller
Ericsson GE Mobile Communications, ECU, i Lynchburg somett
föredöme. I USA har den mycket
hårda konkurrensen lett till att
"cash flow" är ett viktigt begrepp
och används som styrinstrument.
Följaktligen är man mycket medvetna om hur viktigt det är att hålla
kundfordringarna nere.
Det är också nödvändigt att
minska lagren. Målsättningen bör
vara att ha så små lager som möjligt. Ofta är det frågan om att först
ha en så korrekt prognos som möj ligt och därefter anpassa produktionen, dvs en förbättring av prognossäkerheten.
- Genom att inte låta kapitalet
ligga låst i t ex stora lager eller
kundfordringar har många av våra
konkurrenter bättre kapitalomsättningshastighet än vi. Det betyder lägre finansiella kostnader
vilket starkt påverkar den totala
kostnaden. Vår främsta konkurrent Motorola är avsevärt duktigare än vad vi är, förklarar Per
och tillägger:
- Ar vi alltförtröga med att driva
in våra kundfordringar kan det i
värsta fall leda till kundförluster - och framför allt i tider som
dessa. För stora lager kan betyda
ökade risker för att våra produkter
blir inkuranta p a g den snabba
tekniska utvecklingen. Det medför kostander i form av nedskrivningar.

Bättre lönsamhet
Varför är kapitalrationalisering så
viktigt?
Per förklarar så här:
- En bättre kapitalomsättningshastighet eller bättre utnyttjande
av kapitalet betyder att vi har mindre sysselsatt kapital. Det leder

•

Illustration: Gunnar Englundh

till att avkastningen dvs lönsamheten stiger. För varje reduktion
av det sysselsatta kapitalet med
MSEK 100 ökar vår vinst med ca
MSEK 15. Detta kan man jämföra
med den ökade försäljning på 150
MSEK som måste ske för att vinsten ska stiga med MSEK 15.
- Med ett lägre arbetande kapital och en högre lönsamhet står vi
också bättre rustade att klara tillfälliga nedgångar och förändringar inom branschen. Dessutom
ökar vår flexibilitet. Att utnyttja
kapitalet effektivare och få en

högre lönsamhet betyderatt vi kan
priskonkurrera på ett bättre och
mer framgångsrikgt sätt.

Vara "gnetig"
Att arbeta med kapitalrationalisering är inte så glamoröst som det
låter. Det är många gånger fråga
om hårt arbete och ett "gnetände".
Man måste känna sin kund och
dess rutiner för att kunna skynda
på kundens betalning.
Egentligen börjar det redan vid
kontraktsskrivningen då betalningsplan och betalningssätt bör diskute-

ras med kunden. Det gäller att ra
hela BRs organisation att strukturera sitt arbetssätt mot att få betalt.
Under tredje kvartalet har divisionerna för Operations och Marknad arbetat mycket målmedvetet
och systematiskt med att reducera
kundfordringarna. Flera s k "surdegar" har reglerats genom ett hårt (
och målmedvetet arbete av inblandad personal. I septemberbokslutet kan man se resultatet av detta
arbete. ERAs kundfordringar har
minskat med 260 MSEK.
t
GT*

Eget "televerk" blirr billigare

Bosse Norberg demonstrerade installationsutrustning till basstationer. Här för Eva-Carin Thuresson.

O vilka dagar!
Två dagar i slutet av oktober arrangerade O-divisionen (Operations, dvs de som tar hand om projekten när marknad sålt system)
öppet hus för sig själva. Orsaken
var att O består av många verksamheter fördelade på sex olika
hus! Man köper ofta tjänster av

varandra och bör bättre känna till
vad kollegerna gör. Drygt 300
personerav totalt 400 (varav drygt
60 arbetar utomlands) var med på
O-dagarna och det hela var mycket uppskattat. O planerar nu ett
nytt öppet hus - den gången för
de andra divisionerna.

På BR-enheterna i Kista
finns flera hundra kortnummer. Genom att
använda dessa i stället för
att slå det externa numret, kommer telefonkostnaderna att kunna minskas. Många av kortnumren går nämligen via
Ericsson Corporate
Network, koncernens
eget "televerk".
Sedan 1989 håller EDS, Ericsson
Data Service, på att bygga upp
ECN, Ericsson Corporate Network. Genom att hyra ledningar
från Televerket skapar koncernen
ett eget nätverk. Dessa ledningar är
för tal, data, text och bild. Idag inkopplade är Stockholm, Söderhamn, Karlskrona och Norrköping
samt England, Irland, Holland,
USA och Australien. Från nästa år
också Mölndal, Östersund, Malay-

sia och Spanien. "Knutpunkt" för
detta ECN-nät är växeln på HF, Telefonplan.

Destinationskoder
De flesta orter som är kopplade til 1
ECN har en sk destinationskod,
som är densammaoavsett från vilket land man ringer. Hittills inkopplade är Karlskrona 864,
Norrköping 861, Stockholm 850,
Söderhamn 860, England 832, Irland 830 och Holland 834.
Koderna fungerar på samma sätt
som kortnummer med direktval.
Ex: för att ringa direkt Stockholm,
slå 850+anknytning, fem siffror.
Du kan också nå publi ka nätet via
ECN med t ex 850+00+lokalt
nummer för lokal avgift mot Televerket.

Lätt med kortnummer
- Vi har flera hundra kortnummer,
berättar Charlotte Almberg, ansvarig för växeln på ERA/ECS i Kista.

Många kortnummer går redan
idag via ECN och fler läggs över
när nätet byggs ut. Därför är det en
bra regel att alltid använda kortnummer, som också är mycket lättare att komma ihåg än ett långt och
krångligt utlandsnummer. Vid utlandssamtal behöver man inte heller "be om linjen". Den som har behov av kortnummer kan få hjälp av
Bernt Alsered,Z/ZT.
Som många säkert känner till går
det sedan flera år att ringa internt
mellan Ericssons olika enheter i
Stockholm. Man slår bara de fem
sista siffrorna i telefonnumret. Genom att ringa "internt" stannar
samtalskostnaden inom koncernen.
Den som vill veta mer om ECN
och hur detta nät kan utnyttjas kan
ta kontakt med Charlotte Almberg, 732 09. Hon planerar också
att gå ut med mer info om hur man
telefonerar inom ECN.
GT
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Kjell Sörme: VDför Ericsson Australia

"Inom tre år har vi öppen
konkurrens i Australien"
Avregleringen i Australien fortsätter i rask takt.
Vid årsskiftet 1993 ska
fria marknadskrafter
råda inom alla segment
av telekommunikation.
Ericsson Australia, EPA,
möter sina konkurrenter
med en ny organisation.
En av de största förändringarna är bildandet av
en mobil-division, den så
kallade R-divisionen.
Dea australiska regeringen väljer
al^vreglera raskt och radikalt.
Inom loppetav tre år, 1990-93, ska
marknaden för publik- och mobil
telekommunikation vara öppen
för konkurrens.
^kVanligtvis sker en avreglerffl^successivt, säger Kjell Sörme, VD för EPA. Här väljer man
att öka konkurrensen inom publik- och mobil telekommunikation samtidigt.

Oförändrad affärsvolym
Dettainnebär att Telecom Australia förlorar sitt långvariga monopol. EPA, som varit ensam systemleverantör åt Telecom i närmare 30 år, står inför en delikat
situation.
- I det långa loppet tror jag att
avregleringen ger ett positivt resultat, säger Sörme. Den totala
marknaden kommer förmodligen
att öka. Detta innebär i sin tur att
E'ASons affärsvolym bör förbli
Äunrma, medan företagets
marknadsandel riskeraratt minska.

Kundorientering
När Sörme tillträdde VD-posten
I A året fanns ett uppenbart behov av förändringar.
- Den nya konkurrenssituationen kräver en kundorienterad
verksamhet med snabb och effektiv produktion. Som ett första steg
skapade vi divisioner med uppgift
att bearbeta enskilda kunder, så
kallade "Customer Divisions".

Nästa moment bestod i att effektivisera EPAsproduktion. Personalen uppmuntrades till att arbeta i lag.
Flera människor som jobbar
tillsammans täcker ett större kunskapsnät och kan därför prestera
bättre resultat, säger Sörme.
Telekommnikationsmarknaden
blir mer komplex för varje år som
går. Det ställer naturligtvis högre
krav på våra kunskaper.

Mobildivision
I samband med omorganisationen
bildades ocksåen ny division som
enbart ska syssla med mobil telefoni, den sk R-divisionen. Experthjälp från Sverige finns på plats
som förstärkning.
Ericsson levererade ett AMPSsystem 1985. Efter en trög start
ökar nu antalet mobiltelefonabonnenter i Australien stadigt. I
dag räknar man med en månatlig
tillväxt på cirka 9000 abonnenter.
Det totala antalet ligger strax över
320 000.
Ericsson ska nu leverera ett
testsystem för digital mobiltelefoni, ett sk GSM-system, i början
av nästa år. I framtiden gäller det
också att hålla Alcatel stången.

Fransk konkurrent
Telecom väljer nämligen att ta in
en andre-leverantör i samband
med generationsväxlingen från
analogt till digitalt. Fördelningen
sker geografiskt. Ericsson levererar ett GSM-testsystem till södra
Australien medan Alcatel levererar ett annat till den australiska
östkusten.
- Telecom har idag ett Ericsson-system som fungerar bra, säger Kjell Sörme. Jag tror inte att
generationsväxlingenkommeratt
ske över en natt. De abonnenter
som finns idag kommer knappast
att slänga bort sin mobiltelefon för
att den plötsligt inte är modern.
Det finns tid för oss att operera.

Rapporterar till HF
Förattunderlättakontaktenmellan
Sverige och Australien fick EPA

Om landstäckande
personsökarsystem....
Lagom till Telecom 91 såg en ny
"tidning" dagens ljus. WAP Journal, som handlar om Wide Area
Paging, dvs landstäckande personsökarsystem.
Den har tagits fram av Ericssons dotterbolag Magnetic, som
marknadsför och säljersystemen.
Den är tryckt i 5 000 ex och har
sammaformat som Cellular, som
handlar om mobiltelefoni, och
vänder sig till samma kundkategorier.
Syftet med tidningen är att
sprida kunskap om produkten.
Intresserade kan beställa ex
från Liselotte Claydon på Magnetic.

- Här i Australien har man valt att avreglera i rask takt och inom tre år ska både publik- och mobil
telekommunikation vara öppen för konkurrens, säger Kjell Sörme, VD för Ericsson Australia.

benämningen Major Local Company i januari 1991. Ledningen i
Melbourne rapporterar nu direkt
till huvudkontoret i Stockholm.
- Vi tar ansvar för Ericssons intressen i Australien och fåren direkt

kontakt med ledningen i Sverige.
Det gör att arbetet fungerar lättare.
Som näst steg installerar man en
studio i Melbourne där video konferenser kommer att hållas med huvudkontoret i Stockholm.

- Tidsluckan är visserligen
snäv, men det hela fungerar bra,
säger Sörme.
Text och foto:
Carola Eklundh

Kuwait köper nytt
personsökarsystem
Kuwait förhandlade sommaren 1990 med Ericsson
om ett nytt landstäckande personsökarsystem. Sen
kom Gulf-kriget. Nu, ett drygt år senare, är affären
ett faktum och systemet har redan 14 000 abonnenter.
I Kuwait hade MTSC (Mobile
Telephone Systems Co) behov av
att uppgradera och modifiera sitt
existerande personsökarsystem
och har nu valt ett landstäckande
system från Ericsson.
Systemet har ett liknande utförande som Ericssons system i
Taiwan, som inom parentes sagt
är världens största landstäckande

personsökarsystem.
Systemet
driftsattes i augusti i Kuwait city
och har nu drygt 14 000 abonnenter. Vid årsskiftet kommer det att
täcka hela landet.

Bara Ericsson
Ericsson ansvarar för konstruktion ochdriftsättning av projektet.
ERM, dotterbolaget Magnetic,

levererar basstationer, antenner
och installationsmaterial. ESU,
Spectrum, levererar Paging/
Voice mail control-terminaler.
Systemet är uppbyggt för
POCS AG-koden med 512 och/eller 1200bits/sekund. Det kommer
att finnas tone-only, numeriska
och alfanumeriska tjänster.
Systemet opererar på två VHFkanaler med en back-up-kanal.
Röstbrevlåda är integrerad i systemet. För att erhålla hög säkerhet
har MTSC valt att duplicera alla
huvudfunktioner.
Lieselotte Claydon
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Ericsson - en tung röst i Bryssel
sedan ska genomföras, är det ofta
ett intensivt politiskt spel bakom
kulisserna. Det är en viktig anledning till att så många företag finns
representerade i Bryssel. De är där
både för att själva delta i spelet
genom olika hög grad av påverkan
på besluten och för att kunna följa
det på nära håll och tolka dess konsekvenser.

Gemensam intressen
EG-komissionen bjuder då och då
in till öppna diskussioner kring
pågående arbeten. I telesammanhang är det då ofta såväl leverantörer som operatörer och teleförvaltningar som deltar. Sådana
möten ger tillfällen till viktiga kontakter också med konkurrenterna.
- Här i Bryssel har de olika teleföretagen i regel gemensamma intressen att bevaka. Därför är andan melk Ä w t a g e n ofta mer inställd pä
saSfrbete än konkurrens, säger Pelle.
De europeiska teleföretagens intresseorganisation, ECTEL, är ett
forum där Ericsson kommit att spela
en jllt mer betydande roll. Inom
k ÄLTncn drivs en medveten politik K>r att flytta fram de egna positionerna inom ECTEL-s olika underavdelningar på nationell nivå.
-ECTEL är helt naturligt ett
mycket tungt remissorgan för EGkommissionen, närdetgällerfrågor
som berör telekommunikationer.
Därför är Ericssons starka ställning
inom organisationen oerhört betydelsefull.

- Ett annat viktigt forum för oss
är den Internationella Handelskammaren, ICC, där Ericsson är aktivt
genom Björn Svedberg och andra
Ericsson-medarbetare. Björn Svedberg är ordförande i ICC-s kommission för data och telekommunikation.

Dörren är öppen
Representationskontoret ligger vid
Avenue Tervuren, en knapp kilometer ifrån EG-högkvarteret. Här
har Ericsson hyrt in sig hos Electrolux som också har en EG-representation.
Pelle Åkerberg delar en sekreterare med Electrolux och disponerar förutom sitt eget rum också ett
konferensrum och två arbetsrum
för gästande Ericsson-medarbetare.
- Vårt Brysselkontor ska vara en
gemensam resurs för hela koncernen, framhåller Pelle. Hit kan alla
som behöver det vända sig för att få
hjälp i EG-frågor och här kan man
ordna möten med folk från EG eller
med sina kollegor från andra länder.
Kontakten fick ett bra exempel
på hur kontoret ska fungera vid sitt
besök i Bryssel. Denna förmiddag
hade P.G. Andermo från Ericsson
Radio ett möte med en kollega från
Philips för att förbereda en redogörelse om ett RACE-projekt inför en
EG-representant senare under dagen.
Lars-Göran Hedin

EG-kommissionens "green paper"
om telekommunikationer år 1987
blev något av en väckarklocka för
Ericsson. Den stora vikt som gemenskapen fäste vid telefrågorna
ställde krav på engagemang från
koncernens sida. Trots att Ericsson redan var väl etablerat med
produktion i flera EG-länder krävdes någon form av intressebevakning i Bryssel, den belgiska huvudstaden som också är säte för
EG-kommissionen.
Uppdraget att bygga upp Ericssons intressekontor i Bryssel gavs
till Vincent Daley, styrelseordförande för Ericssons bolag i EG-

landet Irland. Under några år byggde
han upp ett kontaktnät inom EGkommissionen som med åren blivit
alltmer utvecklat.
Sedan i våras har Vincent ersatts
av en svensk, Pelle Åkerberg från
LME. Kontakterna med EG handlar mycket om tekniska ärenden
som kommit att kräva ett allt bredare kontaktnät i Sverige. Det var
därförett naturligt steg som togs när
Pelle Åkerberg tog över ansvaret
för Brysselkontoret.

Välkomnar synpunkter
Pelle Åkerberg kom till Bryssel i
mars. Hans första åtgärd var att

snabbt ta över och vidareutveckla
de kontakter som redan etablerats
mellan Ericsson och tjänstemännen vid EG-kommissionen.
- Jag var lite fundersam över hur
det skulle bli att komma från ett icke
EG-land och
söka kontakt
med kommissionens folk.
Men det visade
sig vara lättare
än väntat. Det
finns en allmän
öppenhet och ett
stort intresse för Ericssons och andra företags synpunkter inom kommissionen.
- Eftersom Ericsson är ett mycket
internationellt företag, har vi erfarenheter att dela med oss av som
står högt i kurs i EG-högkvarteret
idag.
Ett aktuellt exempel gäller US Amarknaden. EG och USA bedriver
något som kan liknas vid ett handelskrig i fråga om jordbruksprodukter och det har höjts tvivel om
USA-s avsikter inom teleområdet
från teleföretag inom EG. Ansvariga inom EG-kommissionen vände
sig till Ericssons Brysselkontor för

att få informationer från ett företag
som inte bara har aktuella erfarenheter från USA utan som också
varit framgångsrikt där.
- Vi kunde i allt väsentligt dämpa
argumenten för handelsrestriktioner genom att redogöra för våra
erfarenheter. Det
här är ett exempel på det positiva utbytetav informationer och
erfarenheter som
hela tiden sker
mellan EG och Ericsson.

Pelle Åkerberg
bevakar våra
intressen i EG
Tolkningar

Pelle Åkerbergs arbetsuppgifter
handlar mycket om egna möten
med EG-folk, men också om att
arrangera möten och förmedla kontakter mellan tjänstemännen i EGkommissionen och rätt personer
inom Ericsson. Ett annat viktigt
uppdrag är att vara koncernens öra
och öga gentemot EG-högkvarteret.
Inom EG-kommissionen arbetas
det för högtryck med massor av
frågor som på olika vis berör Ericsson som internationellt storföretag

och som leverantör av teleutrustning. Hundratals rapporter skrivs
varje år i aktuella frågor och det är
viktigt att fånga upp all information
som påverkar Ericssons egen verksamhet.
Pelle Åkerberg tar hjälp av företag som sammanställer information
och av olika skrifter från EG-kommissionen för att vaska fram de
fakta och idéer som behöver spridas
vidare i koncernen. Det är ett arbete
som inrymmer en hel del tolkningar.
Många gånger kan det som skrivs i
en rapport eller t o m i ett EGdirektiv få konsekvenser långt utöver vad själva det skrivna ordet
skvallrar om.

Den dag Sverige blir fullvärdig medlem i EG är
Ericsson väl förberett:
Koncernen är verksam i
flera EG-länder. Vi har
under de gångna åren
mycket aktivt deltagit i
det europeiska arbetet
med standarder och policies för telekommunikationer. Sverige avviker
inte särskilt mycket från
EG i teleavseende.

och för några av Major Local
Companies. Kommittén sammanträder två-tre gånger per år för att
diskutera hur nya frågor skall lösas. En angelägen uppgift är att
upprätta s k "position papers", d v
s dokument som fastslår Ericssons
positioner i aktuella frågor.

Gemensamt budskap
- Det är väldigt viktigt att Ericssons representanter i t ex olika
nationella branschorganisationer
talar ett och samma språk, så att
omvärlden möts av ett enda, gemensamt, Ericsson-budskap, framhäver Lars A Stålberg.
Att det krävs en samordning av
Ericssons budskap säger sig självt.
Koncernen är representerad i
mängder av olika referensgrupper
och samarbetskommittéer på både
nationell och internationell nivå.

Allas ansvar
Styrkommittén ska samordna
Ericssons aktiviteter mot EG. För
att den ska kunna fungera krävs
det informationer om vad som är
i görningen i Bryssel och på andra håll. Ericssons representationskontor i Bryssel svarar för
mycket av de informationer som
styrkommittén behöver, men ett

stort ansvar vilar också på affärsområden och lokala bolag.
En nyckelroll innehas av de s k
"issue owners" som utsetts för
olika ämnesområden. Dessa personer har som uppgift att alltid
vara informerade om den senaste
händelseutvecklingen inom respektive område. De ska upprätta
lägesrapporter och ta del i internationella och nationella samordningsmöten, mm.

Stärka banden
Styrkommitténs huvuduppgift
gentemot EG är att utveckla ett
nät av kontakter inom EG-s institutioner och att sprida informationer om Ericssons ställningstaganden i olika frågor. Kommittén
ska också arbeta för att Ericssons
bolag, särskilt de somfinnsinom
EG, ska ha en god position på sina
olika marknader.
- Vi ska helt enkelt arbeta för att
stärka banden mellan Ericsson och
EG, sägerOlle Wikström. Det handlar också om att fortsätta arbetet för
att Sverige skall bli en fullvärdig
medlem av EG. EES-avtalet är en
bit på vägen, men slutmålet för
Ericsson är ett fullständigt deltagande i den europeiska gemenskapen.

Avreglering är EGs mål
1987 sammanställde EGkommissionen ett s k
"green paper" om telekommunikationer. Det har fått
stor betydelse för teleutvecklingen i Europa. De
genomgående temana i
dokumentet är avreglering,
harmonisering och öppen
upphandlingspolitik.

En långsam process
- Det är lång väg från Bryssel till
Paris, var det någon som sade en
gång apropå EG-direktiven. Pelle
Åkerbergs kommentar belyser ett
förhållande som också många EGtjänstemän är bekymrade över: Ett
direktiv från EG-kommissionen
skall vara bindande, men det är
ändå ofta stor skillnad mellan olika
EG-lä..ders vilja att genomföra
dem.
- När ett direktiv kommer till och

Vi är väl förberedda

Redan för flera år sedan insåg
Ericssons ledning vikten av att ha
en organisation för bevakning av
EG-frågorna. Genom åren harden
gradvis utvecklats i takt med att
Sveriges förhållande till EG förändrats. Sedan ett år tillbaka har
arbetet koncentrerats kring en styrkommitté för EG-frågor, Ericsson
EC Steering Committee.
Kommittén leds av Ericssons
marknadsdirektör BoLandin med
stöd av Lars A Stålberg och Olle
Wikström från koncernledningsfunktion Marknad. Övriga ledamöter i styrkommittén är representanter för koncernledningsfunktion Juridik, affärsområdena

Toto: Lars Aström

EG är Ericssons viktigaste enskilda marknad och
koncernen har mer 40 procent av sin fakturering
och mer än 18 000 anställda i EG-länderna. Med
huvudkontor i ett land som än så länge står utanför
EG, behöver koncernen en egen representation och
intressebevakning i EG-s "huvudstad".
Pelle Åkerberg är Ericssons man i Bryssel. Han
bevakar vad EG-kommissionen tar sig för med
inom teleområdet och andra för oss viktiga områden. Samtidigt är han en lots för dem inom koncernen som i olika ärenden behöver komma till tals
med EG-s tjänstemän.

Foto: Lars Aström

Pelle Åkerbergs väg till EG-högkvarteret för honom förbi frihetsmonumnetet och genom en av stadens finaste parker. Foto: LarsGöran Hedin.

Publicerandet av EG-kommissionens "green paper" om telekommunikationer startade en intensiv diskussion om telekommunikationer i EG-länderna. Målet för
diskussionen var att fastställa ramarna för hur telemarknaden
skall vara reglerad inom det framtida EG.
Dessa diskussioner följdes i juni
1988 av en resolution från EG-s
ministerråd om hurmarknaden för
teletjänster och teleutrustning bör

utvecklas fram till 1992. Resolutionen innebar att ansvariga ministrar gav grönt ljus för huvuddragen i EG-kommissionens
"green paper":

Öppen marknad
• Marknaden för terminalutrustning skall vara helt öppen för fri
konkurrens.
• Marknaden förteletjänsterskall i
hög grad var öppen för konkurrens, utom i fråga om några bastjänster som anses vara nödvändiga för att upprätthålla en god
service till allmänheten.
• Fortsattaexklusivarättigheterför
teleadministrationerna att tillhandahålla och driva de publika telenäten.
• Klart definierade regler för vilka
krav teleförvaltningarna skall ha
rätt att ställa på dem som vill
utnyttja telenäten för konkurrerande tjänster.

• Teleförvaltningamas reglerande
funktioner skall avgränsas från
deras övriga verksamhet.
• Stärkt standardiseringsprocess.
• Telekommunikationer skall användas som ett medel att snabba
på utvecklingen i mindre gynnade regioner inom den europeiska gemenskapen.

Standardisering
Ett viktigt steg i förverkligandet av
EG-s idéer inom teleområdet var
inrättandet av ett gemensamt institut förstandardiseringsfrågor. ETSI,
the European Telecommunications
Standards Institute, har på kort till
blivit ett mycket viktigt instrument
för att få till stånd gemensamma
standards inom EG.
GSM för mobiltelefoni och
DECT för trådlös persontelefon! är
två goda exempel på sådana standards som ETSI varit och är hårt
engagerade i.
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Nätrallarna mobiliserar i Bristol
"I am confident that we will get what we want from
Ericsson!"
Orden är John Thomsons, Cable Contracts Manager
(External Cable Installations), vid British Telecom's
telefonstation, Keynsham, intill Bristol. Vi träffar
honom där på huvudkontoret för telenätbyggnad i
området AVON i sydvästra England. Han berättar att
tio nätbyggare arbetar åt BT i Bristol-området och att
Ericsson nu är störst Avsikten är att koncentrera
antalet leverantörer ytterligare. Det är Ericssons avsikt
att vara en av de kvarvarande huvudleverantörerna.
Text och foto:
Thord Andersson
Det är en regnig dag i början av
oktober. Vi är på plats och följer
mobiliseringen i Bristol, d v s hur
Ericsson Network Engineering Ltd
(ENE) nu startar verksamhet på en
av de orter som omfattas av det
nyligen erhållna ramavtalet värderat till 250 miljoner kronor. Avtalet
gäller lokal nätbyggnad för att expandera BT:s telenät inom flera
teleområden i Storbritannien.
Bristol är en gammal industrioch sjöfartsstad vid floden Avons

nom projekthandlingama för dagens arbete med sin Ericsson-kollega, Danny Reynolds. De diskuterar vad som skall göras i norra
delen av Avon-området. Det är ett
av de bäst utbyggda teleområdena
i Storbritannien med full kapacitet
för långdistanstrafiken via fiberoptiska kablar.
-Safety first, säger Ted Plenty
närjag frågar honom om vad som är
viktigast i samarbetet med Ericsson. Då menar han både kvaliteten
på arbetet och säkerhet för personal som jobbar och för allmänheten som berörs vid
gatuarbetena inne i städer och
byar. Här är Ericsson ett föredöme.

Många platssökande
Bakom sitt skrivbord inne på
kontoret sitter John Rourke, en
av projektledarna, och talar i
telefon. Det är nästan omöjligt
att få ett ord med i laget. Samtal
efter samtal avlöser varandra.
Dessutom håller han på att gå
igenom ett 50-tal ansökningshandlingar tillsammans
med personalchefen Oksana
Heanes. Hon är nyanställd och
har sin arbetsplats i Leicester,
Kontroll och mätningar vid en kabelvarifrån hon just anlänt för att
skarv i Gloucester
vara med och välja ut åtta nya
mynning. I hamnen ligger S/S medarbetare. Även om det är
Great Britain för renovering i sin många platssökande, så är det ingaoriginaldocka, där hon byggdes lunda lätt att få tag i de rätta perso1843. Det var världens första nerna. Man söker både kabelpropellerdrivna fartyg som kor- skarvare och kabelläggare.
Oksana Heanes, som nu är inne
sade Atlanten. En bit utanför cenpå sin tredje arbetsvecka, vill följa
trum ligger orten Yate, där vi nu
bygger upp vårt nya lokalkontor i med ut till ett skarvarteam för att få
en före detta verkstad som köpts in känna på och uppleva de verkliga
av Ericsson Network Engineering arbetsbetingelserna. Danny ReyLtd. På vägen dit åker vi förbi nolds, supervisor i norra distriket
jättelika affischer som förkunnar (hela Avon-området är indelat i tre
"You could buy a bit of BT". Att distrikt), skalljust iväg för att konköpa en del av det privatiserade trollera och göra mätningar på ett
och mycket lönsamma British Te- jobb i Gloucester, en hamnstad precis vid floden Sevems mynning.
lecom är säkerligen en god affär.
För bara tre månader sedan fanns Det passar utmärkt som studieobinte ett spår av Ericsson i Yate. Nu jekt.
sjuder det av aktivitet. Hela
gårdsplanen är full av kabeltrum- Far och son i team
mor, fordon, maskiner och verktyg.
I den historiska staden, berömd för
- Det är A och O att komma igång katedral, ost och sjöfart, passerar vi
direkt, säger bolagschefen Kaj Niel- det nationella sjöfartsmuseet och
sen, som i slutet av sommaren tog kommer fram till en typisk ENEhem det stora ramavtalet med BT. I arbetsplats. Där träffar vi skarvardagarna har han installerat sig i det familjen Wilson. Teamet består av
nya huvudkontoret i Leicester, en
fadern Peter och sonen Steve. Mer
dryg timmes tågresa från London. än 20 års erfarenhet har gjort Peter
Det var i Leicester som allting bör- till mästare i sitt yrke. Just nu är det
jade i slutet av 1988 (se artikel han som är nere i det djupa manhålet
intill).
och jobbar med en 600-pars kabel,
medan sonen Steve är uppe på gaBT-inspektören Ted Plenty
kommer på besök för att gå ige- tan och håller koll på läget.

- Allt som jag kan har jag lärt av
min far, säger han stolt. Nu har jag
jobbat tre år som kabelskarvare och
trivs mycket bra i Ericssons team.

Bara levande livet gäller
Oksana Heanes klär på sig en overall och beger sig med kavata steg
ned i det djupa manhålet. Det är
trångt och trappstegen är hala, men
starka armar hjälper henne på traven.
- Jag vill veta hur det är i levande
livet, säger hon. Det här är första
gången som jag besöker en sådan
här arbetsplats.
Hon tar god tid på sig och går
igenom alla arbetsmoment som
Peter Wilson utför nere i mörkret.
Arbetet i Gloucester kommer att ta
några veckor, sedan åker teamet till
en annan plats i distriktet.
Det har blivit lunchdags. Området där vi befinner oss är berömt för
sin goda cider, som mestadels kommer från Cotswolds, ett mycket
vackert område med små byar och
gamla hus, där cidern bubblar i varje
källare.
Vi tar en snabblunch - s k
"ploughman's meal" (plöjarens
måltid) - på en pub och dricker
cider. Ett glas räcker mer än väl, den
engelska cidern är betydligt starkare än vårt svenska starköl.

Kabel längs ostlinjen
Färden går nu vidare mot sydöst
tillsammans med supervisor, Jim
Maxwell, som är från Scotland.
Han är en mycket erfaren
"nätrallare" med lång erfarenhet
både vid BT och Ericsson i likhet
med de flesta av hans kolleger. Jim
har varit i bl a Libyen, Oman och
Sydostasien. Nu trivs han utmärkt
att jobba på hemmaplan.
Målet för vår färd är den berömda ostorten Cheddar där vi har folk

Supervisor Jim Maxwell håller i trådarna för alla arbeten i sydvästra Avon.

Uthållighet gav resultat
Det är ingen överdrift att
påstå att framgångarna
för Ericsson Network
Engingeering Ltd (ENE)
är ett bra exempel på
tillämpningen av våra
gemensamma värderingar.

Här läggs 530 meter 200-

BT:s nya image avspeglas på telefonkioskerna i London

på plats för att lägga kabel och
expandera nätet. I den lilla idyllen
råder trafikkaos när vi kommer fram.
Gatan är uppgrävd, det är avbrott i
ett kanalisationsrör där kabeln skall
dras. Arbetet har försenats en halv
dag och röret måste bytas ut, vilket
dock BT betalar. En av våra vita

Ericsson-bilar kommer dundrande
genom de smala bygatorna och parkerar vid en manlucka.
Nu kan själva kabeldragningen
börja. Först träs en lina genom röret, sedan drar man kabeln försiktigt med hjälp av en vinch på bilen.
Det går snabbt och elegant och trots

förseningen med det trasiga röret
klarar man av tidsschemat.

Manchester nästa
Det börjar skymma och arbetsdagen
går mot sitt slut. Vi åkertillbakatill
kontoret i Yate. John Rourke har bestämt sig för vilka nya medarbetare

hanskall anställa. Detärtorsdagkväll.
Redan på fredagen får alla nyanställda
beskedochpåmåndagen veckan därpå
börjar en tvåveckorsutbildning för de
nya medarbetarna ENE växer så det
knakar. Nu väntar nästa steg - mobiliseringeni Manchester somskall börja
någon gång under december!

- Utan professionalism, medmänsklighet och uthållighet vore vi inte
där vi är i dag, säger Kaj Nielsen,
bolagschef sedan ett drygt år.
För knappt fyra år sedan fanns
ENE överhuvudtaget inte på den
engelska kartan för nätbyggnad utomhus. Ericsson Network Engineering Ltd. var ett, visserligen viktigt,
men litet företag i London. Bolaget
hade kommit in på marknaden för
fastighetsnät men för att motivera
sin existens behövde det växa. I dag
har ENE ca 100 anställda och verksamheten sträcker sigöverhelaStorbritannien.
Det hela började när Bertil Strid,
nuvarande VD för Ericsson Network Engineering AB (ENS), kom
i kontakt med representanter från
British Telecom som presenterade
BT.s behov av snabb utbyggnad av
de lokala telenäten. Han förhandlade tillsammans med Gert Hedén
och tog hem den första ordern från
BT gällande lokalnät i East Midlands. Det var på hösten 1988.
I november 1988 öppnade ENE

ett lokalkontor i Leicester med
Bosse Lundström som chef. Det
var en verklig rivstart när han
drog igång verksamheten och
byggde lokala telenät för glatta
livet i stadsområdena Derby/Nottingham, Leicester, Peterborough
och Northhampton. 1989 var ett
mycket arbetsamt år, men så småningom blev tillgången på uppdrag mindre. Det gällde att hålla
ut, att vinna eller försvinna från
marknaden. Uthålligheten i
kombination med det professionella sättet att arbeta med
hög kvalitet på produktionen
och med iakttagande av BT:s
hårda krav på säkerhet gav resultat.
Under 1991 lossnade det Först
kom beställningar från Scotland
gällande städerna Edinburgh och
Glasgow. I somras kom så de
stora beställningarna avseendelokal nätbyggnad i teleområdena
Bristol och Manchester. Nyligen
blev ENE också godkänd av BT
som leverantör på fibersidan. Ett
första kontrakt från Glasgow avseendefiberinstallationhar man
redan tagit hem. Målet är inställt
på attfiberinstallationerskall bli
en starkt ökande andel av verksamheten.

samheten: marknadsföring, volym,
effektivitet och kvalitet.
- Vi måste vara mycket aktiva
gentemot våra kunder och hitta nya
fönster som vi kan jobba med på
marknadssidan, säger han.
Att vi kan arbeta genom ett eget
anläggningsbolag tror jag är en stor
tillgång. Vimåsteocksåvaramycket
lyhörda när det gäller prisutvecklingen. Skall vi kunna konkurrera
effektivt, så måste vi ha volym.

Vi är nu på väg att få en stor
volym, vilket är en förutsättning för
att täcka våra fasta kostnader. Nu
gäller det också att öka effektiviteten, så att vi kan priskonkurrera
med god lönsamhet och ändå klara
av att hålla högsta tänkbara kvalitet
på vårt jobb.
- Det är förenat med risker att
växa, säger Kaj Nielsen, men det är
enda möjligheten att i längden
kunna vinna!

De viktiga fyra hjulen
Kaj Nielsen talar gärna om de Personalchefen Oksana Heanes är nyfiken på projektets alla arbets
fyra hjul som bär upp verk- moment.
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Tyskland - jättemarkn aden som bara väntar
Ericsson Mobilfunk i
hetluften

Om fem år kan det finnas upp mot fem, sex miljoner
mobiltelefonabonnenter i Tyskland. I dag finns ett
enda system som har 400 000 användare. Innan årets
slut går Mannesmann Mobilfunks system, D2 Privat,
i kommersiell drift. Det blir Europas första GSM-nät
i stor skala. GSM är det pan-europeiska digitala
mobiltelefonsystemet. För Ericsson, som levererar en
stor del av utrustningen, är det nu en jättemarknad
som öppnas och inte bara inom mobiltelefoni.
1989 avreglerades den tyska telekommarknaden och Deutsche
Telekom förlorade sitt monopol.
Samtidigt bildades tio konsortier,
som skulle ansöka om licens att
driva mobiltelefonnät i landet. Det
analoga mobiltelefonsystemet CNetz, som drivs av Deutsche Telekom, har för dålig kvalitet. De tio
konsortierna slogs om att få licens
på ett privat GSM-system. Detta
ska konkurrera med det GSM-system, Dl, som Deutsche Telekom,
nu håller på att installera.
- Ericsson stödde flera av dessa
konsortier men rätt snart stod det
klart att Mannesmann Mobilfunk
hade stora chanser att bli utsedd
till operatör och vi lade mycket av
våra resurser på detta konsortium.
Vi ställde upp med teknisk och
kommersiell assistans inför licensansökningen. Det berättar Klas
Lundgren, ERAs marknadschef för
Mellaneuropa.

Jätteprojekt
Den femte maj -90 fick så ERA i
samarbete med Siemens en mycket
stor beställning av Mannesmann
Mobilfunk på ett komplett GSMsystem till det privata D2-nätet.
Bakom beställningen låg ett
enormt offertarbete, som resulte. rat i 21 A4-pärmar. Det är ERAs
hittills största mobiltelefoniprojekt
i Europa. Det rör sig om tiotusentals kanaler.
Många av de stora konkurrenterna, som Motorola, Alcatel och
Nokia, hade varit med och kämpat
om ordern.
Enligt kontraktet skulle ett visst
antal radiobasstationer vara installerade och i drift till den första juli
i år. Så skedde också.
- Uppdraget i Tyskland är vår
viktigaste referens när det gäller
GSM, säger Klas Lundgren. Det
visar framför allt att vi klarar av ett
mycket stort åtagande både vad
gäller utveckling och installation
av basstationer på extremt kort tid.

Viktigt för Ericsson
För Ericsson har Tyskland tidigare varit en vit fläck på Europakartan. Nu är läget förändrat.
-Genom mobiltelefoniprojektet
till Mannesmann och det letter of
intent från Deutsche Telekom som
vi nyligen fått, har Ericsson skaffat sig ett ordentligt fotfäste i Tyskland.
Detta letter of intent, som gäller
mobiltelefoniutrustning till östra
Tyskland, är strategiskt viktigt. I
den ingår AXE-växlar och det är
nu första gången som Deutsche
Telekom, beställer AXE från
Ericsson, säger Klas vidare.
Konkurrens- och kapacitetsskäl
gör att intresset för PCN i Tyskland är stort. PCN står för Personal
Communications Network. Det är
nästa generations telekommuni-

På Werftstrasse 16 tio
minuter från Dusseldorfs
centrum ligger Ericsson
Mobilfunk. Företaget som
bara är ett drygt år gammalt, har ca 260 medarbetare. Alla arbetar med
ett och samma projekt - den
tyska mobiltelefonibeställningen enligt GSMstandarden. Just nu är det
Ericssons största och viktigaste mobiltelefoniprojekt i
Europa.
- Jag tror nästan att vi haft världsrekord i tillväxt. Att på mindre än
fem månader bygga upp en komplett organisation inklusive regionkontor är nog rätt unikt. Idag
är vi totalt 260 personer av vilka
205 är lokalanställda. Det säger
Hans Uhlemann, VD på Ericsson
Mobilfunk. Hans har lång Ericsson-erfarenhet, senast från Korea,
där han under tre år var vice VD för
ett joint venture-bolag inom affärsområde Publik Telekommunikation
(BX).
Den snabba tillväxten på Ericsson Mobilfunk är nu över och på
sikt börjar en "överlappningstid"
på ett till ett och ett halvt år, då allt
fler arbetsuppgifter ska tas över av
tysk personal.
Enligt kontraktet med Mannesmann Mobilfunk skulle hundratalet radiobasstationer vara levere-

- Projektet i Tyskland är Ericssons viktigaste referens när det
galer G S M , säger Klas Lundgren, ERAs marknadschef för
Mellaneuropa.

kationsnät, som grundas på digital
mobiltelefoni i 1800 MHz-bandet. Tidigare i höstas fick Ericsson
(UK) Ltd en miljardorder på PCN
i England.
Under nästa år kan det bli aktuellt
för Tyskland att utse en tredje operatör. För att utöka mobiltelefonikapaciteten kan då PCN vara ett
lämpligt val.
Den tyska marknaden har på
bara något drygt år utvecklats
rekordsnabbt. Klas Lundgren
tycker inte att det är någon överdrift att tala om en marknad som
står inför en explosionsartad utveckling.

Mannesmann Mobilfunk, som
är ett bolag inom Mannesmannkoncernen, startade verksamheten 1 januari 1990. Då var man
tio anställda, idag har man vuxit
till Över 950 personer. Av dessa
finns ca 350 på huvudkontoret i
Diisseldorf och resten på de åtta
regionkontoren. Ett flertal service-centra håller också på att
byggas upp runt omkring i Tyskland.
Företaget ägs till 51 procent
av Mannesmann, 26 procent av
Pacific Telesis Group (PacTel)

MiniLink
Hans Uhlemann är VD för Ericsson Mobilfunk som har 2 6 0
anställda.

rade, installerade och klara att ta i
drift den första juli.
- Det var en mycket tidspressad
uppgift och det fanns nog de som
tvivlade på att vi skulle klara det.
Tack vare en nästan omänsklig
arbetsinsats med jobb sju dagar i
veckan, gick det bra. Det har gett
oss gott renommé hos Mannesmann, säger Hans. Han anser att
det var ett tufft beslut av Mannesmann att välja det i Tyskland
tämligen okända Ericsson som leverantör. Konkurrens fanns från
bl a Motorola. Att driva mobiltelefonnät är en helt ny affärsidé för
Mannesmann och det ställer speciella krav på mycket utbildning
och support från Ericsson.

Foto: Lars Åström

Många köar till D2-nätet
Redan innan Mannesmann Mobilfunk tagit
sitt mobiltelefonsystem
det s k D2-nätet i kommersiell drift finns en
lista på över 10 000
' 'förhandsabonnenter".
D2-licensen har också
nyligen utökats till östra
Tyskland. Det betyder
att företaget har en
mycket expansiv framtid på en av de största
marknaderna i Europa.

Även om första juli våren viktig
milstolpe för det tyska mobiltelefoniprojektet betyder det inte att
den hårda arbetstakten är över.
- Vi har en lika stor utmaning
framför oss. Nu ska systemet uppgraderas. Det ska ske i början av 92. Vi måste arbeta inne i nätet,
när det är i drift men ändå inte störa
trafiken. Hela kedjan från konstruktion, dokumentation, produktion, logistik till installation,
måste fungera, betonar Hans. Det
betyder att denna uppgradering är
en viktig uppgift inte bara för
Ericsson Mobilfunk utan även för
personal i Sverige.

Karin Munthenke är PR-chef på
Mannesman Mobilfunk, som har
sitt huvudkontor i Diisseldorf.

och fem procent av Cables and
Wireless. Bland de övriga ägarna
finns bl a en tysk och en fransk
bank. I ett inledningsskede har ett
60-tal mobiltelefoniexperter från
PacTel varit med i arbetet med D2nätet.
- De anställda kommer från ol ika
delar inom Mannesmann-koncernen och andra företag men ingen
har någon större erfarenhet av mobiltelefoni. Samtidigt som vi skaffar den kunskapen ska vi skapa en
egen företagskultur. Det berättar

Karin Mundhenke, PR-chef på
Mannesmann Mobilfunk.
Idag är D2-nätet installerat i de
15 största ekonomiska distrikten i
Tyskland och tester har pågått sedan slutet av juni. Exakt när systemet går i kommmersieH drift är
inte officiellt men det blir nu innan
årsskiftet.
- Alla stora motorvägar mellan
de ekonomiska regionerna kommer att täckas av D2-nätet. I slutet
av nästa är kommer ca 80 procent
av befolkningen att bo i områden
som täcks av vårt mobiltelefonsystem, säger Karin Mundhenke
vidare. Några år senare, -94, ska
D2-nätet täcka 85 procent av hela
Tyskland.

Ivrig väntan
Det analoga mobiltelefonnät som
idagfinnsi Tyskland, har för dålig
kvalitet och abonnemanget är mycket dyrt. Det gör att många väntar
med att skaffa mobiltelefon till något av de två nya systmen startar.
Mannesmann Mobilfunk kallar
sitt system "D2 Privat". Just det
att man aren privat operatör betonas i den hittills mycket sparsamma reklamen.

\

Trots att företaget hållit en
mycket låg profil i sin marknadsföring av D2-nätet, finns det en
lista på mer än 10 000 "förhandsabonnenter". Att tala om en mogen mobiltelefonmarknad som
bara väntar är ingen överdrift.
Karin Mundhenke nämner också att så mycket som sju miljoner
västtyskar, anställda inom den pri vata sektorn, har ett rörligt arbete.
Dessa skulle alltså vara betjänta
av mobiltelefoner. Utvecklas delstaterna i östra Tyskland på samma
sätt ökas marknaden med ytterligare två miljoner abonnenter.

Samarbete
Att snabbt bygga upp ett företag
och samtidigt klara stora åtaganden inom en begränsad tid är tufft.
Det är precis vad både Mannesmann Mobilfunk och Ericsson
Mobilfunk just nu gör.
- Grupper från de båda företagen
jobbar tillsammans och bildar egna
team som samlar erfarenheter och
fungerar mycket bra.
Detta fina samarbete och den utbildning som Ericsson arrangerat
betyder mycket för oss, avslutar
Karin Mundhenke.

AXE-växlar via mobiltelefoni
till östra Tyskland
Deutsche Telekom har i ett Letter of Intent beställt
mobiltelefoniutrustning från Ericsson. Utrustningen
ska användas i östra Tyskland för att snabbt förbättra
telekommunikationerna där.
Beställningen är av strategisk betydelse eftersom det är första
gången Deutsche Telekom beställer AXE-växlar från Ericsson.
Det är Ericssons tyska dotterbolag Ericsson Telekom GmbH,
Frankfurt, som fått detta Letter of
Intent.
- Leveransen är en del i det sk
DAL-projektet, där DAL står för
Drahtlose Anschluss Leitungen, säger Bo Carlsson på Ericsson Radio
Systems. Bosse är marknadsansvarig för detta projekt. DAL är det
stora program för att förbättra telekommunikationerna i östra Tyskland, som det tyska televerket startat. I konkurrens med Motorola
och Siemens gick beställningen till
Nokia och Ericsson.
Genom att använda mobiltelefoni kan antalet anslutningar till
det publika nätet i östra Tyskland

snabbt ökas eftersom arbeten med
kabelläggning inte behövs.

Används i Norrland
- Att använda radioförbindelse i
det fasta nätet, s k radio in the local
loop, är inte något nytt, berättar
Bosse. Det har bl a använts av
Televerket för att ge folk i Norrlands glesbygd telefonförbindelse.
NMT-standarden används och så
sker också i östra Tyskland.
Genom en radioanslutningsenhet kopplas den vanliga telefonapparaten till mobiltelefonnätet. Telefonen används sedan som vanligt och går alltså inte
att ta med sig som en mobiltelefon. Främst är det företag som på
detta sätt ska få tillgång till telefon. Totalt rör det sig om 11 700
telefonanslutningar i ett första
skede.

- Detta är ett s k
turn key-åtagande
vilket betyder att
Ericsson åtar sig
allt arbete ända
fram till dess det är
dags att sätta nyckeln i låset, säger
Bosse.
Leveranstidenär
mycket kort. Det är
bara fem månader
till första leveransen ska ske och nio
månader till slutleverans. Under det
första halvåret ska
Ericsson ansvara
för driftstödet.

AXE-växlar

- Att ha mobiltelefon är mycket
statusladdat här i Tyskland. När
det nu kommer att finnas två nät
förutom det nuvarande C-Netz,
kommer abonnenterna att strömmatill, säger Tor Marklund, marknadschef på Ericsson Mobilfunk.
Hittills har det varit brist på
GSM-telefoner och ännu har inte
arbetet med typgodkännande börjat. Riktig fart på marknaden blir
det den dag GSM-telefonerna blir
tillgängliga och det torde inte dröja
länge.
- För ett tag sedan fick vi ett
letter of intent på mikrovågsutrustning till Mannesmann
Mobilfunk, berättar Tor.
Det gäller MiniLink från Ericsson Radar Electronics. Radiolänkarna ska användas för överföring mellan radiobasstationerna
och växelenheterna.
Detta letter of intent är en följd
av att Mannesmann Mobilfunk har
fått de tyska myndigheternas tillstånd att bygga upp sitt eget transmissionsnät i stället för att hyra
ledningar av Deutsche Telekom.
TMOS, som står för Telecommunications Management and
Operations Support, är ett nytt
driftstödsystem från Ericsson Telecom. I samband med Mannesmann-uppdraget används det nu
inom mobiltelefoni för första
gången. Anläggningen i Tyskland
är därför viktig ur referenssynpunkt.

Internationellt

Genom att koppla den vanliga telefonen eller
telefaxen till en radioenhet kan mobiltelefon
användas för att snabbt ge affärsföretag telefonförbindelse. Foto: Björn Seger

Leveransen omfat
tar AXE-växlar, radiobasstationer
och radioanslutningar till orterna
Erfurt, Gera, Suhl, Halle, Magdeburg, Jena, Dessau, Merseburg och
troligen även Schwerin.
Beställningen har stor strategisk
betydelse eftersom det är första
gången som Deutsche Telekom be-

ställer AXE-växlar från Ericsson.
Detta är alltså en viktig inbrytning
på den tyska marknaden.
- Även andra länder i östra Europa och tredje världen har visat
intresse av att snabbt öka telefontätheten med hjälp av mobiltelefoni, avslutar Bosse.

Ericsson Mobilfunk är ett mycket
internationellt företag. Även om
de flesta anställda är tyskar så finns
det förutom svenskar flera skandinaver. Torben Caroc, som är ansvarig för de sex regionkontoren,
är dansk. Chefen för "Field Support" Dag Ribsskog kommer från
Norge och ansvarig för kundutbildningen är irländaren Roger
Fitzpatrick. Många av medarbetarna har ERA som hemmabas
medan andra kommer från ETX.
ERA eller ETX - för gänget i
Diisseldorf är det egalt- där är det
Ericsson som gäller precis som för
Mannesmann Mobilfunk.
Tysklandsreportage:
Gunilla T a m m
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Pionjäranda, samarbete
och massor av hårt jobb.
Det är ord som passar på
det stora mobiltelefoniprojektet i Tyskland. På
mindre än ett år har det
första och hittills största
GSM-systemet installerats och driftsatts.
- Här installerades den första
radiobasstationen och härfifrån
ringdesdetförstaGSM-samtaleti
Tyskland. Lutz Gerber, Ericsson
Mobilfunk och Michael Huhn,
Mannesmann Mobilfunk, öppnar
dörren till ett litet "trädgårdsskjul" på en gård i centrala Diisseldorf.
På fackspråk går trädgårdsskjulet under benämningen "Site
001". Site kallas nämligen den
plats där radiobasstationen finns.
Det är också från site 001 som jag
ringer mitt första GSM-samtal i
Tyskland. Ett samtal med mycket
god ljudkvalitet och utan något
som helst eko.
Lutz och Michael arbetar båda
med test av mobiltelfonsystemet
och tillbringar mycket tid ute på
siterna.
I centrala Diisseldorf finns sex
siter och i hela staden nio. Från
site 001 kör vi österut på en av de
stora motorvägarna. Nästa site vi
besöker finns i Mannesmannkoncernens databolag. På taket på
detta sexvåningshus sitter mobiltelefonantennerna. Här håller
Enk Glimtoft från O-divisionen
på Ericsson Radio Systems på att
rikta in en radiolänk, en MiniLink
från Ericsson Radar Electronics i
Mölndal.

Mycket nytt
- Det är mycket som är nytt i jobbet här. Det är första gången jag
installerar ett GSM-system och
även användandet av MiniLink är
nytt för mig. Det har blivit en hel
del "on the job training", säger
Erik. Han har tidigare arbetat med
installation av mobiltelefoni i
England, Kina, Hong Kongoch nu
senast i Mexiko.
Erik, precis som alla som arbetar med det stora tyska uppdraget,
har arbetat hårt för att klara tidpunkten 1 juli.
- Det var jobb både kvällar och
helger. Alla arbetade lika mycket
och en chef bytte kostymen mot
blåställ och hjälpte till med både
borrmaskin och skruvmejsel, berättar Erik.
- Familjen har fått sittaemellan
men jag haren mycket förstående
fru, som vet att jobbet just nu
måste komma i första hand, tillägger han.

Utbildning på platsen
På Thomasstrasse inne i Diisseldorf finns hjärtat i mobiltelefonsystemet. Det är nämligen här
växeln och övervakningssyste-

Michael Huhn, Mannesmann Mobilfunk tillsammans med Lutz Gerber, Ericsson Mobilfunk, i site 0 0 1 . Det var härifrån som det allra första
GSM-samtalet i Tyskland ringdes. Innan årets slut ska Mannesmann Mobilfunk ta sitt mobiltelefonisystem D 2 Privat i kommersiell drift.

Pionjäranda i Diisseldorf när
GSM-nätet byggs upp
met finns i Mannesmann Mobilfunks nät, dvs D2-nätet.
Det är full aktivitet i detta "operation center". Personal från
Ericsson och Mannesmann Mobilfunk arbetar tillsammans. Det
är bl a genom detta nära samarbete
som teknikerna från Ericsson delar med sig av sin kunskap och
erfarenhet till kollegerna på Mannesmann Mobilfunk.
- Här jobbar vi i tvåskift med
start kl 06. Allt som inträffar i nä-

tet antecknas i loggboken. Det
berättar Antonio Rossi och Robert
Renlund, Ericsson Mobilfunk,
och båda med ETX som hemmabas.
I ett rum intill sitter en grupp
och arbetar med styr- och övervakningssystemet TMOS (Telecommunication Managementand
Operations Support). Det är första gången som detta övervakningssystem används för mobiltelefoni.
Asger Thomassen, Ericsson
Mobilfunk, sitter vid bildskärmen, som visar en karta över hela
Tyskland. Med några klickande
med musen är det lätt att gå in i
systemet och se på vilka siter det
ev kan vara problem just nu.
- Vi har haft en del bekymmer
tidigare men nu har vi fått en annan programvara och det går
mycket bättre ,sägerAsger,somär
dansk.

Läste GSM-specen
Antonio Rossi, Frank Monahan och Robert Renlund arbetar i
"Operation Center", där där växel och övervakningssystem finns.

Frank Ziemke, Mannesmann
Mobilfunk, hade ingen erfarenhet
av mobiltelefoni när han började
på Mannesmann Mobilfunk.

ten" lär jag mig mycket, säger
Frank vidare.
För att sätta sig in i arbetet har
han läst hela GSM- specifikationen. Ingen lättläst litteratur,
precis.

Fin atmosfär

- Jag har fått mycket utbildning
av Ericsson, säger Frank Ziemke,
Mannesmann Mobilfunk.

- Jag har fått mycket utbildning av Ericsson. Den första kursen var i AXE och hölls på Irland, berättar han. Sedan har det
varit ytterligare kurser på Ericsson Mobilfunk i Diisseldorf och
den träningsväxel, som finns där.
- Ericssons personal är verkligen hjälpsam och genom vårt
samarbete här "ute i verklighe-

På vägen tillbaka till Ericsson
Mobilfunks kontor berättar Lutz
att han trivs mycket bra med
Ericsson och sinaarbetsuppgifter.
- Det är en fin och lättsam atmosfär. Jag tycker om att alla har
dörren öppen till sitt rum, även
cheferna. På tyska företag stänger
alla om sig, säger han.
Någon språkförbistring har
Lutz inte märkt av. Alla pratar
engelska.
- Och jag har lärt mig några
svenska ord. Det första jag "snappade upp" var "inga problem",
skrattar han och man anar en undermening.
Förmodligen har de orden använts ofta i detta jätteprojekt i
Tyskland. Kanske med ett icke
uttalat - "problem är till för att
lösas".
Gunilla I amin
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Från Solna till Budenen
- Att bo mitt i Europa och vara med i den utveckling
som sker här, är spännande. Någon större kulturkrock har det inte varit att flytta från Sverige till
Tyskland. Det säger Karin och Gunnar Lindholm som
tillsammans med sonen Viktor för några månader
sedan lämnade Solna för Biiderich, Dusseldorf.
Gunnar arbetar med produktledning på Ericsson Mobilfunk och
flyttade ned till Dusseldorf redan
i april i våras. Karin och Viktor, 14
månader, kom ned i september, då
familjen flyttade in i en villa i
förorten Biiderch.
Både Gunnar och Karin, som är
revisor, har tidigare under några
år båda arbetat i USA. Det gav
mersmak och för något år sedan
började Gunnar fundera på att
söka utlandsarbete.
- Att flytta nu är precis rätt tid.
Viktor är ännu för liten att vara på
^iagis och jag vill gärna vara hem0 1 a med honom någraåroch det får
jag vara nu. Det säger Karin som
tänker passa på att plugga tyska.
Även om det inte är så stora
skillnader mellan att bo i Sverige
ch Tyskland är det många små
Betaljer som gör vardagslivet lite
annorlunda.
Innan flytten till Dusseldorf var
Karin och Gunnar på en endagskurs på Ericsson med information
om Tyskland. Då fick de även
träffa Ericsson-anställda som arbetat i Tyskland och en personalman från Ericsson Mobilfunk.
Gunnar har ettårskontrakt med
Ericsson med möjlighet till förlängning.

Köpa köksutrustning
Hemma i Sverige bor familjen
Lindholm i en lägenhet i Solna. Nu
hyr de en fyrarumsvilla med gästrum.
• - Här hyr eller köper man en
ostad helt utan utrustning, som
kyl, frys, spis och garderober. För
oss betydde det att vi fick köpa all

t

köksutrustning av den föregående
hyresgästen, berättar Gunnar.
Biiderich är ett villasamhälle ca
3 km från Werftstrasse, där Ericsson Mobilfunk ligger.
- Lagom cykelavstånd, menar
Gunnar.
I Biiderichfinnsett litet centrum
med affärer. Öppethållandet är
ovanligt fören svensk. Det är nämligen lunchstängt mellan 1 och 3
och det gäller deflestaaffärer även
bageriet och mjölkbutiken.
- Här finns det mesta i matväg
men jag saknar fisk, säger Karin.
Grannfamiljen, som är japansk,
har dock tipsat om en utmärkt fiskaffär i en annan stadsdel.

Tåg till Prag
Att bo centralt i Europa och vara
med om den utveckling som sker
nu är spännande tycker Karin och
Gunnar. De hoppas kunna se en hel
del av både Tyskland och länderna
runt En resa har de redan hunnit med.
- Det var långhelg för några
veckor sedan och då tog vi tåget till
Prag. Viktor var med och det fungerade fint, säger Karin.
Att ordna barnvakt är annars inte något större problem. De svenska Ericsson-familjerna i Dusseldorf hjälper varandra.
Att det kan bli långa arbetsdagar
för Gunnar har Karin full förståelse för. Hon vet själv hur det är att
arbeta utomlands och att det ofta
ställs lite större krav än hemma.
- Man måste också vara beredd
på att vara flexibel. Är man det blir
utlandstiden givande, säger Karin
och Gunnar.
Gunilla Tamm

Gunnar, Viktor 14 månader och Karin Lindholm bor i en villa med en liten trädgård i Biiderich, en
förort till Dusseldorf. Gunnar arbetar på Ericsson Mobilfunkt, som ligger ca tre kilometer från Budeich.

Ericssonanpassad EG-information

- Vi berörs allt mer av EG telecom-standardisering inom affärsområdet radiokommunikation.
och alla nya harmoniseFör företag som Ericsson, som är
ringsregler som växer fram ledande
inom sin bransch är det
när EG förverkligar sin inre mycket viktigt
att leva upptill
marknad, förklarade Nina sin roll och aktivt påverka
Brännstam Norén när hon utformningen av framtidens
invigde ett halvdags EGregler.
seminarium för Ericssonan- Detta helt oavsett om Sverigeärmedlemellerinte medställda på mobiltelefonisilem i EG.
dan.
- Sverige är ännu inte
Eget EG-kontor
medlem i EG, men vi måste Därför har Ericsson, precis
ändå ha kunskap om vad
som AT&T, Alcatel, Siesom gäller och anpassa oss. mens, NTT mfl, ett eget konSeminariet låg taktiskt bra i tiden, i
slutet av oktober, dagen efter EESavtalet (EG-Efta-avtalet). Seminariet tog upp frågor som Offentlig
upphandling, Regionalstöd, EESavtalet och EGs relationer med
USA.
För informationen svarade några av Ericssons experter på EG-frågor. Bl a Per Olof Åkerberg som är
Ericssons ansvarige på EG-kontoret i Bryssel, och Börje Wänblad,
som ansvarar för koordinering av

toriBryssel,där man bevakar
industrifrågor inom den inre
marknaden, forskning och
utveckling, konkurrenspolicy samt tullfrågor.
- Jag har varit där i åtta
månader nu, berättade Per Olof Åkerberg, och vi är helt
accepterade och vi har mycket
kontakter med personer i EGkommissionen.
Ericsson medverkar dessutom
sen flera år tillbaka i en rad program
inom EG, t ex RACE och GSM,

där det gäller att skapa gemensamma standards för bredband respektive mobiltelefoni, och härpå så
sätt både lärt sig en hel del och kun-

nat öka förståelsen för Ericsson hos
Kommissionen.
Seminariet behandlade många
övergripande frågor, t ex om hur
EG arbetar och hur instanserna
samverkar. Och hur EG kan ge re-

gionalt stöd via strukturfonden,
till t ex Grekland och Portugal. Eller Östeuropa. Börje Wänblad talade mer utförligt om standardiseringsarbetet där regeln är
att det inte får startas någon
nationell standard undertiden som EG-arbetet pågår.
Då råder ett 18-månaders
"stand-still".
Och när europastandarden väl är klar ska de nationella anpassas till den.
Inom EG finns två standardiseringsorganisationer som man nu försöker
samordna.
För Ericssons del är ETSI
den viktigaste. Där sitter industrin, operatörer, myndigheter och användare och där
sitter också Ericsson. Med
cirka 100 man inblandade.
Inom ETSI har det nu arbetats fram cirka 150 standards, som är
så gott som klara.

Praktiska råd
Men seminariet gick också in på
detaljer, mer praktiska råd, åt t ex

Ericsson Radios marknadsansvariga på Europa.
Ett exempel. När det gäller offentlig upphandling går många affärer inom EG till företag inom
EG.
Ericssons chanser kan då ökaom
man kan gå via sina lokala bolag.
En styrka kan alltså vara att ha tillverkning inom EG i olika länder
och sen verka genom lokala bolagen.

Vänd dig till
Mötet avslutades med att Nina
Brännstam Norén redogjorde för
den interna organisationen när
det gäller EG-frågor.
Vart man ska vända sig om man
har frågor. Principen är att man i
första hand vänder sig till sakkunniga inom affärsenheterna eller
när det gäller den handelstekniska
verksamheten och ursprungsfrågor, Sigge Lundberg som svarar
för EG-frågor inom hela affärsområdet.
Lars Cederquist
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NYA MÖJLIGHETER I N O M ERICSSON
ADMINISTRATION
TN/ETX/TX/OD - Ericsson Telecom AB

Sektionssekreterare
till den nybildade sektionen Konstruktion Mobil Telekommunikation TX/OD, som kan delta
i det administrativa arbetet.
Du ska ha lätt för att samarbeta samt god
förmåga att själv organisera Ditt arbete. Du
bör vara utåtriktad och ha goda kunskaper i
engelska samt intresse för internationella kontakter.

fungerar också som expertinstans inom nämnda områden.
För den ena tjänsten blir huvuduppgiften skattefrågorna i företagen, såväl svenska som de
utländska skatter våra affärer ger upphov till.
Du tar fram underlag för och gör deklarationer,
skriver anvisningar i skatterelaterade frågor
och ha kontakt med koncernens skatteexperter, myndigheter och övriga intressenter. Övriga arbetsuppgifter kan delvis varieras efter
Din inriktning, t.ex. ekonomifunktionernas kvalitetsarbete, försäkringar, leasing, statistik m.m.
Det kan vara såväl implementering av nya
rutiner som periodisk rapportering.

Du bör ha ekonomisk högskoleutbildning och
god erfarenhet av skattefrågor. Dessutom
Kontaktpersoner: Björn Nilsson, tel 08-719 5269,
Memo ETSBAGN eller Yvonne Lindgren, tel krävs god förmåga att uttrycka sig i tal och
skrift samt PC- och terminalvana.
08-719 7972, Memo ETXYLI.

-•MG/ETX/N/S - Ericsson Telecom Sverige

Sekreterare
till vår marknadsenhet för switching. En stor
del av Ditt jobb blir utskrift och redigering av
dokument (Word Perfect), bokning av resor,
lokaler m.m., mötesarrangemang med kunder
samt telefonservice. Dessutom ingår allmänna
administrativa uppgifter.

För den andra tjänsten blir huvuduppgiften att
samordna budgetprocessen i företagen: Du
göranvisningar, tidplan, har kontakt med divisioner och övriga enheter under arbetets gång.
Du sammanställer och rapporterar företagens
budget. Du deltar också i utformningen av
datorsystem för budgetarbetet. Därutöver deltar Du i prognosarbete och bokslut. Budgetarbetet är nära knutet till bokslutsarbetet, man
behöver kunna båda.
Du bör ha ekonomisk högskoleutbildning och
erfarenhet av boksluts- och budgetarbete. Du
måste ha PC-vana. Kan Du koncernens rapporteringssystem FIRE är det en stor fördel.

MARKNAD
KI/EKA - Ericsson Components AB, avd.
Product Marketing

Produktchefer
en till området ASIC och en till SLAC-Digitala
linjekretsar. Som produktchefer fungerar Ni
som kontaktpersoner mellan kund/försäljning
och interna instanser. Ni kommer att arbeta
med produkt- resp. projektgenerering (ASIC)
samt lönsamhetsstyrning.
Gemensamt gäller att Ni bör ha teknisk utbildning, gärna civilingenjörsexamen. Ni skall behärska engelska i tal och skrift, gärna även
tyska och/eller franska. Det är meriterande om
Ni har arbetat i utvecklingsprojekt eller har
erfarenhet av produkt- och investeringsprojekt
samt marknadsföring.

PRODUKTLEDNING
MG/ETX/N/S - Ericsson Telecom Sverige

Produktledning för svenska
kunder
Vi förstärker vår teknikfunktion och söker kvalificerade tekniker för lokal produktledning. Du
ska ta fram lösningar förkunderpå den svenska
marknaden. Jobbet innebär att identifiera kundens behov, samla resurser, upprätta kontrakt
med berörda teknikfunktioner inom Ericsson,
etablera och starta upp projekt. Du samarbetar intimt med kund, våra marknadsförare och
företagets konstruktörer.

Du är civil- eller gymnasieingenjör med flera
års erfarenhet av produktledning eller konstruktion, helst inom AXE 10, transportnät eller
driftstöd. Du ärdrivande, kreativ och kan skapa
Kontaktpersoner:PerNilsson,tel08-7574284, förtroende hos kund.
Staffan Wohrne, tel 08-757 4896 eller Maj-Britt Kontaktpersoner:Sven-BertilBroby, tä08-7193454
Ullberg, tel 08-757 4443.
eller Ann Jingklev, personal, tel 08-719 3404.

ETX/C/BA - Ericsson Telecom AB,
Region Europa och Oceanien

TEKNIK

Marknadsansvarig Schweiz

VE/EBC/KX/ZR - Ericsson Business ComDu har möjlighet att bli en del av ett positivt och munications AB, Divisionen för Kommunikaväl fungerande team. Vi behöver nämligen
tionssystem
omedelbar förstärkning till den schweiziska
Kontakpersoner: Bo Langemark, tel08-7193386Kontaktpersoner. Anders Beckius, tel 08-7571741,
marknaden. Vi erbjuder ett självständigt och
Maskinvarukonstruktör
eller Ann Jingklev, personal, tel 08-719 3404. Memo ERABECK eller Mats Ulfgren, personal,stimulerande arbete på en liten men mycket
till Vedeby
tel 08-764 1349, Memo ERAMUN.
dynamisk enhet. Gillar Du dessutom internationella kontakter så är det här ett jobb för Dig.
Dina arbetsuppgifter består i att identifiera hur
ST/ETX/TS/D - Ericsson Telecom AB
produkter i MD110 familjen kan produktionsKI/ERA/EF - Ericsson Radio Systems AB,
Arbetet innebär att tillsammans med licensanpassas bättre. Målet är att sänka tillverkFinanssektionen
tagarna
Ascom
Hasler
AG
ansvara
för
markSekreterare
ningskostnaderna genom t.ex. minskat felutnadsföringen avbl.a. produkterna AXE, GSM,
till två sektioner som arbetar med "Docware
fall, billigare montering eller annat kompoMTX,
ISDN.
Du
kommer
att
arbeta
på
många
Medarbetare
development". Skribenter är vi själva så det är
nentval. Arbetet sker i samarbete med konolika nivåer med allt ifrån att ha totalansvar för
inte så mycket skrivarbete, men ekonomi,
struktör,
komponentinstans, EBC/S och dokuSektionen som idag består av tre personer
marknaden, arbeta med marknadsföringsaktiadministration, planering, besök m.m. har vi
ingår i ledningsfunktionen Finans & Bokslut
viteter, försäljning och budget, till offerter, prog- mentationsinstans. Du ska dessutom vara en
stort behov av att få ordning på. Sekreteraren
länk mellan EBC/K och EBC/S samt svara för
och ansvarar för finansiella frågor inom ERA
noser och uppföljning.
ska organisera upp våra rutiner och bedriva
dispenshantering (analys, verifiering, framtagoch ECS. Vi söker ytterligare en medarbetare
jobbet självständigt. Vi är ett internationellt och
ning etc) analysera "repair metrics" samt föresom framförallt kan förstärka sektionens medDu bör vara civil- eller gymnasieingenjör med
ungt gäng på ca 35 tekniska skribenter och
verkan i offert- och kontraktsgranskning inom
goda kunskaper i engelska och tyska. Om Du slå åtgärd.
tekniker.
bolagen.
har erfarenhet av marknadsföring samt goda
Du bör vara gymnasieingenjör eller motsvakunskaper om AXE och Telenät är det utDu
bör
ha
stor
erfarenhet
av
internationella
Goda kunskaper i engelska och intresse av att
rande
och ha erfarenhet från produktion. Du
märkt.
affärer ur finansiell synvinkel och gärna ha
lära sig nya hjälpmedel för ordbehandling och
bör också ha komponentkännedom och känna
arbetat med olika betalningsformer, remburser,
Rollen som marknadsansvarig ställer också
administrativa rutiner är en förutsättning.
till dokumentationsrutiner. Du kommer att arkontraktsgarantier och valutaexponering. Om
krav på Dina personliga egenskaper såsom
beta självständigt och bör därför vara initiativKontaktpersoner: Gun-Britt Jonsson, tel
Du dessutom tycker om att arbeta med många förmåga att leda och motivera Dina medarberik och kunna ha "flera bollar i luften".
08-7198656el. KnutJohansen, tä 08-719 5708.kontakter både inom och utanför bolagen samt tare samt besitta affärssinne och resultatmedKorrtaktpersoner: Sven-ÅkeForssäl, tel 08-682 4439,
gillar ett snabbt arbetstempo är Du välkomvetande.
MemoidEBCFLL, Christian Matässon, tel0455-54809,
men med Din ansökan.
Kontaktpersoner: Werner Röhrl, tel 08-719 5935
MemoidEBC&HMNellerBirgitBnjnstedt,personal, tel
eller Heléne Palm, personal, tel 08-719 7971. 08-6824158, MemoidEBCBRUN.
Kontaktpersoner: Gun-Britt Lundberg, tel
08-757 0503, Memo ERAGBL eller Mats
Ulfgren, personal, tel 08-764 1349, Memo
KI/ERA/E/EVL - Ericsson Radio Systems AB,
MG/ETX/N/S - Ericsson Telecom Sverige
KH/ETX/SX/KVS - Ericsson Telecom AB,
ERAMUN.
Centrala Ekonomiavdelningens supportenhet
Katrineholmsfabriken
Jobbet passar Dig som har servicekänsla och
initiativkraft. Du bör ha erfarenhet av liknande
arbete och helst kunna Word Perfect.

EKONOMI & FINANS

Ekonom Leverantörsreskontra
Supportenhet Ekonomi inom ERA är den centrala operativa enheten för löpande redovisning och ekonomiadministration med ansvar
för ERA och ECS. Totalt finns ca 40 personer
anställda på avdelningen. Leverantörsreskontragruppen består f.n. av fem personer. DÅ
den löpande leverantörsräkningshanteringen
till största delen är decentralicerad till bolagens division inriktas gruppens arbete mer
mot frågor som samordning, utbildning, bokslut, utredningar och systemutveckling. Du
ska självständigt i nära samarbete med gruppchefen svara för dessa arbetsuppgifter. Arbetet medför många kontakter både inom våra
företag och externt.

Projektledare Switching

KVALITET
BO/EBC/BQ - Ericsson Business Communications AB, Bollmora Small Business
Systems Division

Kvalitetschef
Som kvalitetschef har du ansvar för att utarbeta planer för kvalitetsförbättringar, initiera
och följa upp aktiviteter som krävs för att nå
uppsatta mål, definera standards och krav för
divisionens verksamhet.
Dina huvudsakliga uppgifter blir att i projektform
leda divisionens kvalitetsorganisation, utarbeta årlig kvalitetsplan, genomföra revisionprogram, utbilda interna kvalitetsrepresentanter.

Du bör ha god ekonomiutbildning, erfarenhet
av leverantörsreskontraarbete samt behärska
Du kommer också att delta i divisionens budminst koncernspråket engelska.
getarbete och framtagande av företags strategiska plan. Dessutom blir du divisonens repreKontaktpersoner-.Lars-AkeKmrKjvist, tä08-7570066
eller Mats UHgren, persona, tel 08-764 1349. sentant i företagets Q-råd.
KI/ERA/EK - Ericsson Radio Systems AB,
Bokslutssektionen

Två ekonomer
Sektionen består av sex personer och ingår i
ERAs ledningsfunktion Finans & Bokslut. Vi
ansvarar för bokslut, prognoser, budgetprocess, ekonomimodell, skatter, deklarationer
och statistik för ERA och ECS. Sektionen

Vi önskar att du har examen från teknisk eller
ekonomisk högskola och förutsätter att dina
kunskaper i engelska är mycket bra. Vi värdesätter också om du dessutom har utbildning
inom kvalitet, revision alternativt statistik eller
erfarenhet av produktledning.

Du ska planera och driva kundorderprojekt
inom produktområdet AXE Switching från order till leverans. Detta innebär att samordna
aktiviteter inom försäljning, anläggningskonstruktion, installation och produktion gentemot kunden. Vi söker Dig som vill jobba med
ett brett kontaktnät.

Konstruktör/Projektingenjör
Optoteknik

till enheten för konstruktion av anslutningskomponenter. Du ska delta i och senare leda
projekt som syftar till att bygga upp kompetens
vid SX/K inom Optoteknik. Tjänsten inriktas
mot anslutningsteknik, d.v.s. anslutningsdon
och teknik kring hur dessa ska appliceras.
Du är drivande, stresstålig och har god ordArbetsuppgiften har stor vidd. Inledningsvis
ning. Du måste ha några ors erfarenhet av
liknande arbete inom Ericsson, goda kunska- blir det mycket kontakter med andra instanser
för att ta fram prover och prototyper som ska
per om switchingprodukter och helst kunna
verifiera konstruktioner och produktionsmetohantera orderrutinerna i CECILIA.
der. Längre fram kommer tillverkning att starKontakpersonerChristerSkaring, tel08-7199332,
tas i Katrineholm.
BerthäLpngqvist, tä08-7193878älerAnnJingklev,
Du bör vara minst gymnasieingenjör eller
tel 08-719 3404.
motsvarande och ha några års erfarenhet från
produktion och praktiskt konstruktionsarbete
samt goda kunskaper i engelska. Du bör vara
något av en pionjär som är beredd att bryta ny
mark. Vi vill att Du är driftig, kreativ och har god
samarbetsförmåga.
KI/ERE - Ericsson Radar Electronics

PRODUKTION
Ytmontörer

för lödning/montering av ytmonterade komponenter, som ingår i flygburen elektronik. Arbetet sker
med hjälpav mikroskop. Utbildningför erhållande av
lödcertifikat får Du genom oss.Vi värdesätter praktisk erfarenhet av lödning, noggrannhet och att Du
har tålamod. Då arbetet utförs med hjälp av mikroskop krävs att Du har god syn.

Kontaktpersoner: Mikael Wikner, tä 0150-58 269
ellerConnyPetrén, personal, tel0150-58113.
KK/ETX/TT/R - Ericsson Telecom AB

Sektionschef

Som person är du utåtriktad och drivande. Du
Vi är en herrelös sektion som behöver en fast
är van att arbeta självständigt och ser en
hand som kan bli vårt stöd i vårt hårda engautmaning i att lösa problem.
gemang i transportnätets labyrinter. Vi hanteKontaktpersoner: UlfSigurdsson, tel08-7572498
rar respektlöst det senaste inom tekniken,
Kontaktperson: Lennart Detlefsen, 08-712 4242.eller Yvonne Areflykt, personal, tel 08-7573115.

som t.ex. avancerade ASIC's (höga datahastigheter och många gate'ar), integrerade optomoduler och avancerade hjälpmedel. Vårt
närmaste mål är att ta fram magasin, kretskort
och byggblock för STM-4 nivån inom den nya
CCITT standarden för transportnätet.
Värdefulla egenskaper hos Dig är att kunna
prioritera, planera och delegera samt förmåga
att bibehålla den goda laganda som vi idag
har. Vi kräver även förmåga att se framåt och
förbereda oss inför nya utmaningar.

För information och annonsbokning kontakta
annonsredaktör Birgitta Michels pa tel 0 8 - 7 1 9 2 8 1 4 eller
via MEMO: LMEBIMI Internadress: HF/LME/I rum 4 2 0 1 .

BO/EBC/B/XED - Ericsson Business Communications AB, Small Business Systems Division

Gruppchef
Vi arbetar med programvarukonstruktion av
telefontjänster till små och medelstora kontorsväxlar.

Du bör ha erfarenhet av grupparbete och
konstruktionsledning, 3-4 års erfarenhet av
programvaruutveckling, förmåga att entusiasmera Din omgivning till goda arbetsresultat
Kontaktperson: Stig Lindquist, tel08-719 7310. samt goda telefonikunskaper.

KI/ERE - Ericsson Radar Electronics, Avdelningen för produktion Flygelektronik

Gruppchef till
Provningsenheten
Du ska under sektionschef leda och organisera arbetet i provningsgruppen. Du ska delta
i provnings- och felsökningsarbetet tillsammans med provningsingenjörerna och upprätta tidplaner och se till att de följs. Vidare
ingår att granska nya konstruktioner, tillverkgsunderlag, testutrustningar etc. Gruppen
• står idag av nio provningsingenjörer.
Du ska ha teknisk utbildning på lägst gymnasienivå eller motsvarande. Erfarenhet av
provning är önskvärd. Du ska ha god samarbete- och initiativförmåga samt lätt att uttrycka
A i i tal och skrift.

Vi har en kandidat till denna befattning men är
ändå positiva till att intresserade anmäler sig.

motsvarande inriktning och relevant arbetserfarenhet. Vana att arbeta praktiskt i laboratorium och försöksplanering samt erfarenhet av
att plymera material meriterande.
Kontaktpersoner: Magnus Bergström, tel
08-7574872 eller Marie Zachrisson, personal,
tel 08-757 4482.
KK/ETX/TT/T - Ericsson Telecom AB

Ingenjörer Transmissionssystem

För transmissionsverksamheten på ETX är
lansering av vår nya produkt-hierarki SERIE
7000 av största vikt.
Kontaktpersoner: Sture Jansson, tel 08-682 4443,
Memo EBCSJN eller Elisabet Lindgren, personal,
Vi söker nu personer till vår OPERATIVA
tel0&6824212.
PRODUKTLEDNING för plesiokrona system.

KI/EKA/T- Ericsson Components AB, Divisionen för Teknologi

Huvudinriktning för denna verksamhet kommer att inriktas på marknadsaktiviteter och
marknadsanpassningsarbeten.

Ingenjörer - Polymerteknik Hybrid

Det gäller att ge våra marknadsinstanser på
ETX och dotterbolag stöd vid tekniska diskussioner, kundpresentationeroch vidoffertarbete.

Vi söker två personer för arbete med att
polymera material för hybridkretsar, dvs handha limning av keramiska kondensatorer samt
nakna chips, val av material och metod, fyllning av kapslar (kåpor), glob top-kapsling,
skrivarbete med tekniska rapporter på utförda
undersökningar samt samarbete med hybridproduktionen.

Du är ingenjör eller har liknande utbildning och
är intresserad av att arbeta med en blandning
av teknik och aktivt marknadsstöd, Du har
erfarenhet av arbete med projektering, produktion, konstruktion, marknadsföring eller
installation av transmissionsprodukter, Du har
lätt för att uttrycka Dig i tal och skrift, Du har
humor, är utåtriktad och lätt att samarbeta
med.

Kontaktpersoner: Katarina Krylstedt, tel
08-7572996 eller Yvonne Areflykt, personal, Lämplig bakgrund är teknisk högskoleutbildning med inriktning mot kemi eller material,
tel 08-757 3115.
alternativt teknisk gymnasieutbildning med

ÖVRIGT
KI/RSA - Radiosystem Sweden AB

Gruppchef/Packning
Du ska fungera som arbetsledare för en grupp
bestående av tio personer.
I Dina arbetsuppgifter ingår dessutom att ansvara för att underlag och emballage levereras i rätt tid. Du kommer också att ha en viktig
roll vad gäller upprättande och underhåll av
rutiner för kvalitetssystemet ISO 9001.
Du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Truckkort samt erfarenhet av packningsarbete
utgör en merit.
Kontaktpersoner: Ove Larsson, tel08-7573790
eller Eva Kållberg, personal, tel 08-764 1539.

LEDIGA
PLATSER

Kontaktpersoner:KjellSundberg,tel08-7196677
eller AnnetteAverstad, personal, tel08-7198332.

&V+)**,

KI/ERA/R/U - Ericsson Radio Systems AB

Chef - verifiering
Vi arbetar med systemdefinition, utveckling
och utvecklingsprocesser för basstationsutveckling inom Ericssons mobiltelefonsystem.
Vårt arbete bedrivs i projektform och de viktigaste projekten just nu är delprojektansvar för
BS 882D i ADC-projektet samt BAS 93. Som
chef för verifieringssektionen kommer Du att
ansvara för verifiering av basstationer, i första
hand inom delsystem MBS i CMS 88. Vår
verksamhet är bred och kontaktytorna många.

«

Du har god teknisk bakgrund och erfarenhet
att leda verksamhet i en komplex miljö. Du
i vara insatt i och väl förtrogen med projekt/
verksamhetsstyrningen inom RMOS.
Kontaktpersoner: Ove Hult, tel 08-757 0743,
Gösta Lemne, tel 08-757 3572 eller Kjell
Östergren, tel 08-7572545.

TN/ETX/TS/T - Ericsson Telecom AB

Chef för Teknikinformation i Stockholm
Verksamheten
Inom Programalics affärsområde Teknikinformation
är vi idag drygt 40 anställda med varierande bakgrund
inom teknik, information och pedagogik. Vad alla har
gemensamt är ett intresse för att informera om
datorbaserad teknik på ett sätt som gör den lätt tillgänglig för fler människor. Teknikinformation finns i
Karlstad, Stockholm, Göteborg och Linköping.

Jobbet
Din uppgift blir alt leda våra medarbetare i Stockholm
(för närvarande åtta stycken) och delta i hela affärsområdets utveckling av tjänster och verksamheter. Du
kommer all delta i projektarbeten och behöver också
ha elt stort intresse för kundkontakter. Dessulom får
du resultatansvar för gruppens verksamhet.

Din bakgrund...
En stor efterfrågan pä vara tjänster gör att affärsområdet befinner sig i stadig tillväxt. I Stockholmstrakten, där vira flesta kunder finns, är efterfrågan
särskilt stor. För att kunna hantera framtidens
informationsbehov satsar vi på utvecklingen av nya
tjänster, till exempel inom områdena multimedia och
datorlagrad dokumentation.

Gruppchef -

• Du är tekniker eller humanist, hclsl på högskolcni vå.
• Du jobbar idag inom konsultbranschen eller på cll
ston förelag med teknikinformation eller utbildning.
• Du har god erfarenhet av datorsystem och är intresserad av analys och strategi inom informationsområdet.
• Du har erfarenhet av projektledning och har gärna
också jobbat som chef eller ledare. Du gillar all jobba
i grupp och är bra på att motivera andra.
• Du måste vara lyhörd,prcstigclös, målmedveten och
gärna också ha humor. (Så försöker vi själva vara.)

Modification handling

Enheten som ansvarar för att det finns metoder och hjälpmedel för "Modification handling"
Visst lålcr det spännande? Ring Lennart Persson i Karlstad (054-19 33 64 eller 19 38 79).
söker en ny gruppchef.
Du kan även skriva lill Programalic Teknikinformation, Box 1038,651 15 Karlstad. Jag vill gärna au
Är Du intresserad av att göra våra nya produkdu hör av dig snarast!
ter lätta och effektiva att hantera inom ovanstående område så hör av Dig!
Ericsson Programalic Sweden AB är en av Sveriges ledande tjänsteförelag för tekniska datortillämpningar. Vi har två starka ägare i
Kontaktpersoner: Bert Persson, tel 08-719 1287 Ericsson och Programalor. Verksamheten är uppdelad på affärsområdena Industriteknik, Kommunikationssystem, Systemteknik och
proqramatic
Teknikinformation. Vi är representerade i Karlstad, Stockholm, Göteborg, Linköping och Oslo. Vi är ca 300 personer iförelaget.
eller Hugo österlund, tel 08-719 9108.

Produktchefer
Ericsson Components i Kista söker
Er som är intresserade av ett
ansvarsfullt arbete inom avdelningen Product Marketing.
Vi behöver utöka personalstyrkan
med två personer för att leva upp
till marknadens behov.
Tjänsterna uppdelas enligt följande
produktområden: ASIC och

SLAC-Digitala linjekretsar.
Gemensamt gäller att N i bör ha
teknisk utbildning, gärna civilingenjörsexamen. N i skall behärska
engelska i tal och skrift, gärna
även tyska och/eller franska.
Det är meriterande om N i har
arbetat i utvecklingsprojekt eller
har erfarenhet av produkt- och
investeringsprojekt samt marknadsföring.
Som produktchefer fungerar N i
som kontaktpersoner mellan kund/

försäljning och interna instanser.
N i kommer att arbeta med produktresp. projektgenerering (ASIC) samt
lönsamhetsstyrning och säljstöd.
Är D u intresserad och vill veta mer
om oss och om tjänsterna kan D u
ringa följande personer Per Nilsson,
tel 08-757 42 84, Staffan W o h r n e ,
tel 08-757 48 9 6 eller Maj-Britt
Ullberg, tel 08-757 4 4 4 3
Välkommen med Din ansökan till

Ericsson C o m p o n e n t s A B
KI/EKA/L/P Maj-Britt Ullberg
164 81 Kista-Stockholm

ERICSSON
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Marknadsplatsen
SALJES
ELEKTRISK SKRIVMASKIN Silver
Redd EZ20, korrigeringsband, utbytbart typhjul, Pris 1500:-.
Magdalena, tel 08-719 26 74.
BLAUPUNKT BILRADIO - Bra
böckers "Sverigeboken" - 3 st Tolv
Apostlars Lilja (Krukväxter)
Tel 031-82 88 02 efter kl 17.00.
LAMINAT GOLV, nytt 20 kvm. Fabrikat Pergo. EK långstav. Inkl. undermatta samt lim. Nypris ca 6 500:/ säljes för 5 000:-,
Tel 0756-20715 bost.
Memo EBCKES.

MOUNTAIN BIKE Fuji Tahoe 22",
Shimano växlar 300LX. Första pris i
cykeltävling. Oanvänd. Ett års garanti. Svart-melerad, värd 3 800:-,
säljes för 3 000:-.
Tel 08-719 09 88 eller 08-6696770.
SEGELBÅT MAXI 87 årsm. 1981
Utrustning: Logg, kompass, ekolod,
Autohelm 2000, sötvattenkylning,
teakdurk, teak i sittbrunn, m.m.
Svar till ÖS/SX/OVP Jan-Erik
österholm, Memo ETXJEO
VOLVO AMAZON, mycket fin från
1966. Bara tre ägare. Ny besiktigad/
utan anmärkning, 4-dörrars, 3 vinterdäck säljes till högstbjudande.
KI/ERA/I/A Heidi Klawan,
tel 08-7570772, Memo ERAHMK.

TIDNINGAR: SOLVÄNNEN årgång HONDA ACCORD 2.0 EX, 87, vit,
21936-1937, årgång 81942. ADAM sollucka, el-fönster, c-lås, rökfritt. Pris
56 000:-.
årgång 21942. Samtliga inbundna i
Tel 08-7191218, Memo ETXRADU.
tre felfria band. Ej under 800:Tä 08-719 84 83, am., 08-88 68 71,
bost Memo ETXABR.
FORD SIERRA 2.0i GLX -88B, röd,
5700 mil, 4-d, ABS, larm, drag, vinterdäck, takräcke, stereo, mycket
BÖCKER, romaner m.m. 40:-/st. välvårdad och "rökfri". MÖ/ERE/S/
Magdalena, tel 08-719 26 74.
LRT Ingemar Weinefors, tel 031671416, Memo EREIWS.
KOMPLETT TRUMSET MAYA
svart i bra skick. Bastrumma 26",
NISSAN BLUEBIRD 2.0 SLX -87.
virvel 6,5" djup, pukor 12", 14", 16", 8200 mil, fint skick. Fjärrstyrt
18", 20". Zildjianrideoch hihattcym- Touchgard-larm, breda fälgar, kombaler, Paiste crashcy mbal + div. def. plett spoiler och kjolpaket. Färg röd
cymbaler. 4 st cymbalställ. Trumstol. samt solskyddsfilm 15% fram och
Trumskinnen är i bra skick och alla 85%(tillåtetSBP).AIIel.Pris60 000:ställen till trumsetet är rejäla. Pris: kan diskuteras vid snabb affär.
6.500:-.
SG/ECA/N/MNGörgen Englund, tel
010-16 80 72, memo ECAJOE.
Jan Svenningsson, tel bost.
08-7546937, Memo ETXAUST,.
MITSUBISHI NMT900 biltelefon.
RIDSTÖVLAR i konstläder, stl. 41, Pris 4 500:Pris: 300:-.
SG/ECA/N/MN Görgen Englund, tel
Magdalena, tel 08-719 26 74.
010-16 80 72, memo ECAJOE.

BLAUPUNKT bilstereo, CD och
bandspelare, total uteffekt 640 Watt
med 8 högtalare. Pris 19 000:SG/ECA/N/MN Görgen Englund, tel
010-16 80 72, memo ECAJOE.
ALUMINIUMFÄLGAR modell Turbin (som nya) med sommardäck
karda 2 säsonger till Volvo 240/260
säljes till högstbjudande.
Svar till Memo ERARCT.
4:A BRF I TYRESÖ, Sikvägen, 91
kvm, högt och ljust läge, balkong i
söder-läge. Barnvänligt område,
kabel-TV, 2 toaletter, diskmaskin, 1
rum lämpligt för ev. uthyrning. Avg
2668:-/mån. Pris 330 000:- eller
högstbjudande.
Jan Persson, tel08-7120526 (bost.)
LÄGENHET i Alphyddan, Nacka, 2
rum och kök, 54 kvm, hyra 1969:-/
mån., rep.fond ca 1800:-, i mycket
gott skick, burspråk, balkong, kabelTV, inflyttning omgående. Pris:
410 000:-eller bud.
Mika Aalo, tel 08-757 37 13 (arb.)
08-627 05 11 (bost.)
1 A I HANDEN, 46 kvm, 3 min. från
pendeltåg och centrum. Stort kök med
kyl, frys och sval och plats för sex
personer. Parkett i vardagsrummet
klädkammare, lugnt område nära
motionsgård och bad. Hyra 1 800:-/
mån. Bra pris vid snabb affär.
Tel 08-719 09 88,08-781 7164eller
08-669 6770.

BRF-RADHUS, Tumba Skäcklinge,
B-83, 4 rok 118 kvm, Avg. 4457:inkl. värme, vatten, satellit. Prisidé
545 000:-.
Tel 08-719 79 82, 010-13 26 81,
0753-35463.
REPRESENTATIV RÖD TEGELVILLA i Älvsjö säljes omgående utan
lägenhetsbyte. Byggår 1965, totalyta
ca 270 kvm innehållande bl.a. 3 sovrum, matsal, vardagsrum och bibliotek i fil, genomgående parkett,
helkaklat stort badrum, bastu, gillestuga, hobbyrum samt bra förrådsutrymmen. Lättskött friköpt tomt 696
kvm, nära till skola och kommunikation. Pris 1,8 milj.
Ring 08-86 36 96 för visning.
I Utlida, Tungelsta ligger vår VÄSTKUSTSTUGA, 50 kvm+altan, gäststuga 25 kvm + Friggebod på
bergstomt ca 2.100 kvm med egen
borrad brunn, vattentoalett (tank)
3000 kbm, plogad väg till tomtgräns.
Lämpad för fritids/åretruntboende,
välj själv! Tillträde omgående.
Ring 08-647 60 22 för mer information och visning. Thore Ejefjord, tel
08-6476022.

UTHYRES
FJÄLLSTUGA Idre/Fjätervålen uthyres under vintersäsongen.
Bernt-Åke Westberg,
tel 08-75733 50 arb., 08-778 13 19,
bost.
FJÄLLSTUGA Överhallen/Bydalsfjällen. Modern, stor med 10 bäddar.
Fullt utrustad med köksutrustning,
dusch, torkskåp, TV, braskamin m.m.
Tel 08-719 88 31, MemoETXBODI.
COSTA BRAVA-Tossa3:a säljes/
uthyres fullt möblerad, hänförande
havsutsikt, nära Barcelona, Spanien.
Priset 11 miljoner pesetas.
Tel 08-34 12 62.

DIVERSE
Vem vill ta hand om MOZART Vår 2-åriga rödbruna hankatt måst
flytta från oss p g a allergi. Han
mycket barnkär och gillar att varira
utomhus.
Hör av Dig till Elsie Henriksson
08-719 9833, 08-778 09 10 (hem)
Memo LMEELSIE

KOPES
VÅNINGSSÄNG OCH BARNMÖBLER köpes.
Tel 08-719 84 14, arb., 08-7613893,
bost.

LÄGENHET i skidparadiset Vemdalsskalet säljes. Attraktiv brf-lgh
POSTENS ÅRSBOK 87/88 köpes.
mitt i backen nära hotellet, 55 m2,
Svar till Memoid ERARCT.
6-8 bäddar i 3 sovrum. Bra intäkter
genom välordnad uthyrning genom
BEGAGNAD DAMCYKEL, alla bilhotellbokningen.
liga objekt intressanta.
SvarÉIOB-7194938, MemoETXhfTANMagdalena, tel 08-719 26 74.

VILL DU ANNONSERA
GRATIS HÄR?
Skicka din annons via
Memo: LMERADAN el.
internpost: HF/LME/I
Media Rum 4 2 0 1 .

Ekonomi och Affärssystem
Kunskapshuset för verksamhetsnära styrning och information...

E.I.S.
Konsolidering"
Rapportering
Informationssystem

Huvudbokssystem

Grafiska Gränssnitt

Lev/Kundreskontra

PC/Stordatorsystem

EDI, Budget

Verksamhetsanalys
Systemkonstruktion
Systemtillverkning
Förvaltning
Ekonomi och Affärssystem
VH/EDS/U/EC Philip Jörding EDSPHJ, 08-72 63206
Koncern konsolideringssystem
VH/EDS/U/EKC Mikael Hansson EDSHAM, 08-72 63083
Redovisning och finanssystem

VH/EDS/U/ERC Sven Narbom
EDSSN,
08-72 62644
Informationssystem och övriga PC-applikationer
VH/EDS/U/EIC Lennart Tibbelin EDSTIBB, 08-72 63646
Besöksadress, Västberga Allé 36 B.
L M ERICSSON DATA SERVICES AB
S- 125 82 Stockholm, Sweden

ERICSSON
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Fondför
behövande
guldmedaljörer
Det finns en fond för
Ericssons guldmedaljörer som inte så många
tycks känna till. "Teknologie Doktor Marcus
Wallenbergs fond för
Telefonaktiebolaget LM
Ericssons guldmedaljörer" heter den. Fonden
lämnar bidrag till behövande guldmedaljörer
och till deras makar.
Bidrag kan utgå för vård i hemmet eller för eftervård i samband
med sjukdom, liksom för rekreationsvistelse i samband med konvalescens eller sjukdom. Den kan
också bistå när någon råkat i ekonomiska svårigheter, särskilt om
de uppstått av orsaker som den
enskilde inte själv kunnat råda
över.
Bidrag kan också ges i i humanitärt angelägna fall där detta kan
skänka glädje åt och underlätta
livet för ensamma, äldre människor.
Guldmedaljör som vill uppvakta en annan guldmedaljör som
länge legat sjuk, varit konvalescent eller som har andra svårigheter och behöver uppmuntran
kan också få hjälp av fonden. Bidrag kan då utgå till blommor,
choklad eller liknande present
med upp till 150 kr.
Fonden kan uppvakta guldmedaljör vid jämna födelsedagar från
75 år, genom förmedling av annan guldmedaljör som frivilligt
anmäler sig att göra ett personligt
besök hos jubilaren.
Ansökan till fonden kan göras
när som helst under året. Det finns
ett särskilt ansökningsformulär
som man kan beställa hos "Telefonaktiebolaget LM Ericsson,
Personalsupport, HF/LME/LGF,
12625 Stockholm". Det går också
bra att ringa till Gunilla Furuhed
på telefon 08/719 92 52.
F d anställda vid moderbolaget
kan också få upplysningar av
kontaktmannen Sven Blohm, f d
HF/LME, tel 08/646 86 48. Kontaktman för tidigare anställda i
dotterbolag är Isabelle Brandt, f d
SG/SKV, tel 08/28 66 72 eller
013/711 28.
Det finns all anledning att ta
vara på denna möjlighet att glädja
och uppmuntra äldre kamrater.
Fonden meddelar att det på senare år varit ont om ansökningar
om bidrag.

Möblerade hus nära Stockholm uthyres 3 månader. Njae.
Ericsson Bostäder.

Riktigt så här ser inte husen och lägenheterna ut som förmedlas genom

Hyresgäst sökes!
En liten koja bortom storskogen är väl det bästa man
kan hoppas hitta på bostads marknaden i Stockholm. Genvägar finnas alltid - dyra och olagliga men blir oftast till senvägar. För oss Ericsson-anställda finns dock ytterligare ett sätt att söka tak
över huvudet - för den som ska bo här tillfälligt eller
en längre tid.
Ericson Bostäder sköter bostadsservicen i Stockholm för alla
Ericsson-enheter. Personalsupport/Bostäder (LME/LB)finnstill
för att serva koncernen i Stockholm, och försöka spara pengar
genom att slippa många och dyra
hotellräkningar.
Det stora flertalet av gästerna
som söker sig till Ericsson Bostäder i dag kommer från Ericssons
enheter och kunder i utlandet.
Men bostäderna passar bra även
för besökare från Ericssons enheter i Sverige.
För närvarande disponerar
LME/LB 330 lägenheter i olika

storlekar. De finns på olika ställen i staden och har varierande
standard - från gammalt till nyproducerat -och priserna är anpassade därefter.
Alla lägenheterna är fullt utrustade vad gäller möbler, husgeråd,
städutrustning etc. Sängarna är
bäddade vid inflyttning.
TV/Video finns i alla lägenheterna och 95 procent har tillgång
till kabel-TV.
Tvättmaskin är installerad där
så är möjligt, annars finns det
alltid tillgång till tvättstuga.
Vår målsättningen är att skapa
hotellstandard i hemmiljö.

Prisnivån för år 1991 är från 200:kronor/person och dygn. Detta pris
är baserat på en hyrestid om minst
1 månad, men kortare tid kan avtalas. Andra erbjudanden är:
Möblerade rum med egen ingång, WC och dusch etc, från
1300:-kronor/månad.
Möblerade rum (del av Ericsson-lägenhet) inklusive städning,
linne och TV/Video, från 600:kronor/vecka.
Hotellrum, centralt inklusive
frukost för 395:-kronor/dygn
(1975:-/vecka).
Vi har även cirka 110 omöblerade lägenheter, villor och radhus i förorterna.

Utökad boende-service
Om du är intresserad av en bostad
i Stockholm, kontaktar du LME/
LB, så kan vi visa vad vi har och
diskutera servicegrad och eventuellt skriva specialavtal.
Fr o m september 1991 har

LME/LB utökat boendeservicen
för anställda. Servicen omfattar
uthyrning av bland annat möblerade rum och lägenheter, kort sagt
hjälpa anställda att skaffa bostäder för kortare eller längre tid!
Vi affischerar vid matsalarna,
uppdaterar globala brevlådan
LMEBOST i memosystemet, tillhandahåller avtalsblanketter och
ger råd och hjälp vid uthyrningar/
uppsägningar. Kontaktperson är
Vivianne Bassili. Välkommen
med frågor!

Samordna hotell
Från och med januari 1992 handläggs hotellavtal och bokning i Storstockholm av Ericsson Personalsupport/Bostäder (LME/LB).
Genom att handlägga och samordna alla besök till Ericsson i
Stockholm, räknar vi med att spara både tid och pengar. LME/LB
säljer idag cirka 170 000 gästnätter per år.

UMass använder voice mail för antagning
Studenterna vid University of Massachusetts
använder inte blanketter
för att registrera sig för
nästa termins kurser, de använder sina telefoner.
Nancy Fitzpatrick, ansvarig för
registreringen, berättar om det nya
tonvalsbaserade registreringssystemet, samma som voice mail.

Kursvalen görs med hjälp av telefonernas knappsats. En inspelad
röst ger studenterna instruktioner. För att systemet ska fungera
måste studenterna använda en
knapptelefon med tonval. Studenterna behöver dessutom en personlig kod för att komma in i
systemet.
- V i har utökat med 32
telefonlinjer för att hantera förregistreringen, säger Fitzpatrick.
Hon varnar dock studenterna för

att de ändå kan komma att få
upptaget när de försöker ringa
systemet. Hon ger dem rådet att
ringa så tidigt som möjligt under
sin registreringsperiod och fortsätta ringa tills de kommer fram.
- Systemet är mycket effektivt,
tycker Matt Valade som studerar
till ingenjör med inriktning på
mekanik.
Man kan kontrollera att man
registrerat sina val rätt. Med de
optiskt avlästa blanketterna vis-

ste man aldrig om man markerat
kurserna riktigt.
Enligt avdelningen för kursregistreringen är det nya systemet
första steget mot en fullständig
automatisering av registreringsprocessen.
University of Massachusetts har
en MD110 från Ericsson med
34 000 linjer.
Rebecca Voight
(ur The Massachusetts
Daily Collegian)

Om University off
Massachusetts
Sommaren 1990 sattes världens
största installation av M D U O i
drift vid University of Massachusetts i USA. Sannolikt är detta
världens största privata n i t .
Universitetet har 4 0 0 0 0 studenter. Till varje termin väljer dessa
studenter fyra, fem kurser var.
En enorm administration. Tidigare
hanterades kursregistreringarna
med optiskt avlasta blanketter.
Nu gör studenterna sina val via
Vtelefon till ett Voice Mail-system^/
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Dimmig skoterfärd och kundbesök

Dagboken är den här
gången skriven av Christer Skott, filialchef för
Ericsson Radio Systems
Sverige AB, Vilhelmina.
Christer har två medarbetare Dan Ove
Brantholm och Johan
Carlsson.
Måndag 28 oktober
Idag har vi en servicetur till Storuman. Det blir Carlsson som får
åka. Danne håller på med installationsarbeten till Taxi och Cementvarufabrikens CU 200.
Det är ovanligt lugnt vad gäller
telefonsamtal idag. Lågkonjunkturen märks väldigt tydligt i. de
här tassemarkerna.

Tisdag 29 oktober
Danne och jag ska till Njokafjäll
för att reparera en relästation.
Som tur var, tog vi skotern med
oss, det var nämligen mer snö än
väntat. Ca 50 cm, så vi fick lämna
servicebussen på ett tidigt stadium och köra skoter de sista åtta
km. Det blev lite problematiskt på
slutet. När vi passerat trädgränsen
blev det dimma med bara 10-15m
sikt. De sista tre km tog oss nästan
två timmar och vi höll nästan på att
köra rakt på radiokuren. Det är
problem när det är dimma. Man
tycker att man känner till området
och trakten men det kan man
snabbt konstatera, att det gör man
inte alls. Vid sådana här tillfällen
uppstår frågan, vem betalar 25
mils resa och restid om man sedan
inte kan utföra jobbet på grund av
t ex väderleken?
Onsdag 30 oktober
Serviceresa till Hoting, Danne får
åka. Idag kom en efterlängtad offert från Paging. Vi skaoffereraett
larmsystem till kommunen. Personsökarsystemet ska användas
som larm på servicehuset så att
alla nödutgånger larmas efter ett

msec
visst klockslag. Förra vintern var
det någon som smet ut bakvägen
och frös ihjäl. Det går nämligen
inte att låsa dörrarna i händelse av
brand.
Fick besök av Per Inge Irtelius
från Sellma. Han åker runt och
intervjuar ett antal personer på
RSS för att få fram underlag för att
bilda något som heter HotLine
Teknikskola.
Torsdag 31 oktober
Från den tidigare lagledaren Kjell
Jonsson har jag fått alla papper
som rör Vindelälvsloppet nästa
sommar. Vi har ett lag som heter

HotLine, som brukar delta i tävlingen. Jag har fått förtroendet att
vara lagledare och med ljus och
lykta söker jag nu löpare. Hör av
er!! Vindelälvsloppet går ut på att
träffas, ha trevligt, göra vårt bästa
och göra reklam för företaget.
Idag harjag också varit och räknat på kabeldragningen för larmet
och "bänkat" kontantkassan.
Fredag 1 november
Började dagen med att laga ett
trygghetslarm på ett servicehus.
Det tog halva dagen. På vägen dit
svängde jag in till Taxi för att
prova deras CU 200. Det fungerade inte tillfredsställande så
nästa vecka måste vi kontrollera
linjenivåerna.
Vi har börjat förbereda oss för
inventeringen. Idag måste också
timtidsrapporterna göras klara.
Till helgen blir det jakt om inte
vädret har bestämt något annat.
Jag måste också gå igenom pappren till Vindelälvsloppet, så jag
inte missar anmälan till nästa år.
Jag får fundera ut några nyckelpersoner som jag kan "tigga"
pengar av.
Christer Skott

Compress
Varning för att anropa PC-Tools
Compress eller Nortons Speed
Disk från Windows! Båda programmen är utmärkta men förutsätter att ev cache-program är avslutade. Det betyder att du måste
"remma" cache-satser i config.sys
och därefter starta om datorn. Sedan kan du köra compress eller
motsvarande, men gör det från
DOS-prompten, inte från Windows!

Excel
För att Excel ska fungera med HP
DeskJet 500 krävs följande rad i
WIN.INI under rubriken (HP
DeskJet):PRTRESFAC=0. Hardu
problem med att lagra Excelfiler på
diskett, kan du försöka med radejw
EMMEXCLUDE=A000-EFFfP
under rubriken (386ENH) i
SYSTEM.INI.

Bläckpatroner

HP: s DeskJet levereras med bläck^^
patroner som inte ger godtagbara
utskrifter på det förtryckta papper
vi använder. Du kan dock beställa
den
"gamla"
(fungerande)
bläckpatronen från Kontorslagret.

För ökad säkerh

Ett flertal ingångar i Kista använt sitt kort, annars låser sig
dörrarna och man kan tvingas tillhar nu utrustats med
hjälp. Något man gör genom
spärrar och rotationsdör- kalla
att trycka på den röda knappen
rar. Detta är ett led i en
som sitter i ögonhöjd.
allmän höjning av säkerheten. Teknisk utrustning På fler ställen
anses tillförlitligare än
Rotationsdörrar kommer att installeras på fler ställen i den takt
förstärkt vaktpersonal.
Dessutom är den billigare. som erfordras, berättar Stellan
Huvudreceptionen på Torshamnsgatan i Kista har under hösten
byggts om och fått ett nytt utseende. "Tunnelbane-spärrar" forceras av de anställda med behörighetskortet, men hindrar övriga
från att ta sig vidare in i byggnaden.
Receptionisterna har också fått
en betydligt bättre överblick av all
in- och utpassering.
På ett par andra ställen, där det
inte finns någon manuell bevakning, har sk rotationsdörrar, dvs
svängdörrs-slussar där bara en
person i taget kan ta sig in, monterats. En säker konstruktion som
emellertid har en egenskap som
man bör tänka på.
Spärren tillåter visserligen att
en person går in samtidigt som en
annan går ut. Men båda måste ha

Svensson, chef för säkerhetsfrågor inom affärsområdet Radiokommunikation. Utanför Kista
finns de nu också i Mjärdevi (Linköping) och Gävlefabrikens nybyggnad.
-Vi samordnar på försök säkerhetsarbetet för samtliga Ericssonenheter i Kista. Christer Engman blir ansvarig för de löpande uppgifterna. På ERA, ECS och
EKA, dvs Ericsson Components.
De lokala säkerhetsansvariga
som finns på divisioner och större
staber kan vända sig till honom för
att få råd och hjälp när det gäller
säkerhetsärenden.

Säkerhetspolicy
Inpasserings- och bevakningsfrågorna är den ena biten av säkerhetspolicy n. Den andra gäller
informationssäkerheten. Men i

m

WP-WIN
Visa av den buggiga WP versionen
5.0, ligger vi tillsvidare lågt med
uppdateringen av WP till
windowsversionen. Detärjuockså
besparingstider...

Operativsystem
för PC

Skärpt inpasseringskontroll ger tydliga resultat, säger Börje Nordborg och Christer Engman som arbetar med säkerhetsfrågor.

båda fallen gäller att man nu renodlar och förverkligar koncernens policy.
- Vi har dragit igång säkerhetsprocessen och vi märker resultat, säger Stellan Svensson.
Det var för drygt ett år sen som
Kuwait-krisen aktualiserade skärpt
bevakning. Vi stängde en del dörrar och engagerade fler väktare.
Vi har sen dess märkt bl a en drastisk nergång när det gäller stölder.

- Vi tycker också att personalen
blivit bättre på att bära sina id-kort
väl synliga. Något som är mycket
viktigt på en stor arbetsplats som
här i Kista där vi är några tusen
anställda och det är omöjligt att
känna igen alla.
Text: Lars Cederquist
Foto: Björn Seger
PS! Besöksutrymmet i huvudreceptionen är ifrämsta hand
tillför våra gäster.

Vi vill påminna om att E R A / E C Ä
standarden här är MS-DOS ellew
eventuellt DR DOS. På LANservers installeras lämpligen OS/2
som operativ, på anslutna PCnoder kör man MS-DOS. Orn
nägraårkomnierennyPCatnlHv^p
med Windows och N(ew) Technology), vilket i princip blir en av
Microsoft omdöpt OS/2 version 3.
På en NT-PC ska man kunna köra
tidigare DOS- och Windowsprogram och nya 32-bitars-applikationer tillsammans. Den möjligheten
är inte aktuell för den av IBM ständigt framflyttade lanseringen av
OS/2 version 2.0. Det är IBM som
står för utvecklingen av OS/2 version 2 och M-S för version 3.

Tips till PC-spalten

Lämnar över efter 45 år

Ingemar Eriksson lämnar jobbet efter 4 5 år. Han lämnar nu över till
Henrik Skoog. Foto: Pär Lindman

Måndagen den 28 oktober firades
ett ovanligt jubileum vid Linköpingsfabriken. Då hade nämligen
Ingemar Eriksson varit anställd i
hela 45 år.
Ingemar började som experimentarbetare 1946 och han har under åren arbetat som verktygsarbetare, avsynare och som kontrollingenjör. Under Ingemars många
yrkesår har det hänt mycket både
inom det tekniska och det arbetsrättsliga området. Ett av de största
tekniska framstegen var tillkomsten av transistorn. Ingemar har
också upplevt hur komponenterna
inom elektroniken krymt enormt

under dessa år. Då Ingemar började sin anställning tjänade han 80
öre i timmen och hans arbetstid
var48timmari veckan. Han berättar också att om man kom för sent
till jobbet så fick man bota. Någon flextid var det minsann inte
på den tiden.
Ingemar, som tillhör de hurtigas skara, cyklar för det mesta till
jobbet och ibland cyklar han även
hem på lunchen.
Under alla år har Ingemar hunnit ha många arbetskamrater och
han tycker att det varitfintkamratskap.
Zaid Karlsson

Hör gärna av dig till ERAMWG
om spaltens läsvärdhet och/eller
tips om vad vi kan skriva om.
Matts Willborg

PRESSKLIPP
Mobiltelefonnät i
Nederländerna
PTTTelecom i Nederländernahar
introducerat Traxys, ett nytt nationellt mobiltelefonnät. Operatörer är PTT och sex leverantörer
av mobiltelefonutrustning. Det är
ett privat nät som ska användas för
affärsändamål.
(Brand & Brandweer 10/91)
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Hur ofta har ni
informationsmöten hos dig?
Gunilla Thulin, ERA,
Mjärdevi, Linköping
På min sektion
träffas vi till
frukostmöte
varje måndag.
Vi jobbar med
teknisk träning
och är ofta ute
på olika håll.
Därför är måndagsmötena ett bra sätt att hålla
kontakten, att berätta för varandra
vad vi hållerpåmed, menocksåett
tillfälle för vår chef att ge oss allmän information.
Lars Nilander, ECS,
radiofabriken, Kumla

Nybygget i Kista:

Vem flyttar vart?
Första etappen av nybygget i Kista fortskrider
enligt tidtabellen. Sprängningsarbetet är i princip
klart och Siab har börjat
gjuta grunden. Det är nu
också rätt klart vilka
avdelningar som ska flytta
in i de nya våningarna och
på vilka våningsplan de
Mfea sitta.
Byggetapp 1A, som den kallas,
omfattar hörnan Torshamnsgatan
- Kistagången. Den består av två
, ett yttre hörnhus kallat A-hu, som utgör en förlängning av nuvarande A-huset. Det byggs i sex våningar. Innanför A-huset
byggs ett mindre, böjt,
fyravånings-hus, en förlängning av nuvarande
B-huset, följaktligen kallat B-huset.
Under jord byggs två
garagevåningar, och delvis under markplanet ett
entréplan, plan 1 i jämnhöjd med gamla plan 1
(detta pga att marken sluttar uppåt från gamla till
nya huset). Inflyttningen
beräknas till september
1993.

«

ner" flytta in. Dvs de som inte
kräver speciella installationer. Vi
tardetfrånbotten.Iplan-1 blir det
garage för anställda. 170 parkeringsplatser.
På plan 0 byggs utanför gamla
receptionen, under B-huset, en
ny gästmatsal med plats för75-80
gäster. Vilket indirekt betyder
större plats i den vanliga matsalen. På planet byggs också en
lastkaj samt gästparkering med
drygt 100 platser och direktförbindelse genom huset upp till
entréplanet.
Plan 1 blir entréplanet. Separata ingångar för personal (Kistagången) och besökare (hörnet

T-K). Spärrar som de nya i dagens
hus. I A-huset läggs informationsavdelningen, ERA-visionen, receptionen, konferensrum,
arbetsrum för besökare mm. I Bhuset Norra Fastighetsförvaltningen RRN, koncentrerad, inkl
service etc. Mellan husen bildas
en öppen plan där taxi kan köra in
besökare och vända.
In på plan 2 & 3 i A- och B-huset
flyttar marknads- och produktledningen. Som nu sitter i NCChuset.
På plan 4 i båda husen ska personal och ekonomi sitta.
På plan 5 i A-huset läggs T (teknik) i anslutning till sina nu

I de nya husen ska bara
| paviljongen på parkeringsplatsen finns ett typrum som visar hur rummen i
nybyggnaden ska se ut. Intresserade kan kontakta Agneta Aronsson på 7 0085.

Förtidspension erbjuds
Tjänstemän på ERA och ECS (i
Kista och Lund) som är 60 år eller
äldre (födda 1931 eller tidigare)
har erbjudits möjlighet till för-

Typrum
I paviljongen ute på parkeringsplatsen finns ett typrum som visar
hurdetkommerattseutinneidenya
husen. Det är helt klart, möblerat
med tänkta möbler, gardiner etc.
Rummet är 2.70 brett och 3.80
djupt. Väggen ut mot korridoren
är av glas. Fönsterna är stora och
höga.
Varje rum kan ställa in sin egen
temperatur och varje rum har
också sitt eget tillflöde av ventilationsluft.
Rummet visar en standardmodul. I nybygget
kommer en-modulsrum
att vara vanligast. Verksamheten kommer att bestämma om det behövs
större ytor, t ex tvåmodulare.
Även om typrummet
visas möblerat gäller regelnatt man flyttar in med
sina gamla möbler.

Preliminärt

Kontor
avdelningar som har
"kontorsnära funktio-

varande lokaler i gamla A-huset.
På plan 6 ska ledningen och juristerna sitta.

tidspension från 1 januari 1992.
Erbjudandet är helt frivilligt
och gäller även deltidspensionärer. Ett 60-tal personerberörs.

Det är alltså i princip bestämt var de olika avdelningarna ska sitta. Men
fördelningavmoduleretc
är högst preliminärt.
Först omcirkaettårkommer ytorna att börja fördelas.Och inflyttningen blir
som sagt hösten 1993.
Lars Cederquist

Julfrimärken o julklappar
Tisdagen den 26 november kan
du köpa julfrimärken på ERA,
Kista. Kring lunch kommer Posten till receptionen i huvudbyggnaden (innanför spärrarna, vid

förvaringsskåpen) och sätter
upp ett bord. 26 och 27 november säljs också julklappar mot
kontant betalning i konferansrumE1009

Varje fredag har
vi möte, hela
orderkontoret
plus speditionen, totalt cirka 8 man. Då
går vi igenom
vad som hänt
under veckan
och då får vi också information
och nyheter av vår chef. Skulle
mötet inte bli av en fredag kör vi
det första bästa dag.
Thomas Nordin,
elektronikproduktion
Gävle
Vi brukar ha
produktionsplanering en gång i
veckan, men fro
m denna månad
har vi morgonmöten varje dag
kl 8 med alla
chefer på BASEK Il-produktionen. Syftet är att
komma till rätta med eftersläpning som vi räknar ska vara inarbetad vid jul. Sen återgår vi till
veckomöten igen.
Ragnar Andersson,
Inköp, Kista
Vi träffas varannan måndag
dåvifårinfo av
vårchefoch då
vi går igenom
våra problem.
Det känns lagom, varje vecka skulle vara
för tätt. Periodvis är vi ute och reser mycket, men våra möten är
inbokade för hela hösten.
Agneta Aronsson,
fastighetsförvaltningen,
Kista
Vi har "ledningsmöten"
varje vecka.
De inleds med
jogging
och
sen går vi igenom projekt,
budget etc. En
gång i kvartalet
samlas hela fastighetsförvaltningen, dvs cirka 40 personer.
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Rasisterna
skulle behöva
våra erfarenheter!

D

et moderna samhället är en
smältdegel där människor av
alla nationaliteter och härkomster samsas om utrymmet. B landningen av hudfärger och raser är större än någonsin
tidigare i mänsklighetens historia.
Olika kulturer möts ständigt och delar
med sig av sina särarter till varandra.
Livet har på detta vis blivit oerhört
mycket mer spännande att leva för oss
alla.
Jag blir ledsen varje gång jag påminns om baksidan av denna nya
situation för mänskligheten. Främlingshatet och rasbråken breder åter ut
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sig i vår värld. I Europa hörs på många
håll åter det stöveltramp som för bara
några decennier sedan var på väg att
lägga en hel värld i ruiner.
Varför ska vi människor ha så svårt
att lära oss av våra egna erfarenheter?
Vi måste alla hjälpas åt att kväva den
uppblossande rasismen i sin linda!

Det stolta skeppet s/y Victoria mitt ute på ett böljande "Stilla Hav".

Farofylld färd
över Atlanten
Henrik Moberg, projektledare
på Ericsson Telecom i Örnsberg, gjorde det som många
drömt om, några misslyckats
med och vissa till och med
förlorat sitt liv för - han seglade ner till Sydamerika och
rundade det fruktade Kap
Horn.
Seglatsen varade i elva månader med strandhugg på olika intressanta platser av varierande karaktär, fylld av äventyr, mångskiftande upplevelser och intryck samt ett gott
kamratskap.
För drygt ett år sedan tog Henrik ledigt från
tekniska projekt och problemställningar
för att trotsa våg, vind och vatten och segla
Sydamerika runt.'
- Jag och några vänner hade länge strävat efter att göra en sådan här långseglats,
så när tillfälle att låna en bra båt dök upp tog
vi chansen och gav oss av.
Besättningen, som alla kände varandra
sedan förut, varierade mellan fyra och sex
man som hela tiden avlöste varandra under
resans gång. Henrik och hans kamrat Fredrik Wallgren var de enda som var med hela
tiden. Båten de seglade med var en 40 fots
Colin Archer, 12 meter lång och 4,23 meter
bred.
Rutten gick från Sverige, via Kaneriöarna, runt Kap Horn, segling i Chiles skärgård och så tillbaka genom Panamakanalen
hem till Sverige.
- Att på en och samma resa simma bland
delfiner, hajar och späckhuggare, promenera bland pingviner och sjölejon, samt
kryssa fram mellan isflak och se kalvande
glaciärer är en fantastisk upplevelse! Att

upptäcka nya platser och andra kulturer är
också otroligt intressant.
- Vi hade tur med väder och vind och
själva rundningen av Kap Horn gick bra
utan några som helst otrevliga incidenter.
Det var en härlig känsla som infann sig när
vi väl kommit runt!
Nu är Henrik tillbaka i Sverige och på
Ericsson.
- Det är en oförglömlig resa. Jag har
upplevt mycket och lärt mig nya saker och
tankesätt, som jag nu kan applicera på mitt
arbete och liv här hemma.
Någon ny långresa lär inte bli av inom den
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Drygt 1 1 månader tog det att avverka de
2 2 0 0 0 sjömilen från "Hundudden" i
Sverige - runt Kap Horn - genom Panamakanalen - och så hem till Sverige igen.

närmaste framtiden, däremot blir det segling och nya äventyr i sommar och under
semestertid i stället. w , . . _ ,
„
Josephine Edwall

Äventyr, mångskiftande upplevelser och gott kamratskap - det var vad besättningen
på s/y Victoria fick uppleva under den spännande seglatsen runt Kap Horn.
I mitten ses Henrik Moberg från Ericsson Telecom.

i som arbetar inom Ericsson har,
likhet med många andra som
jobbar inom stora internationella företag, en viktig erfarenhet att dela med
oss av till våra vänner i privatlivet.
Inom vårt företag har vi privilegiet att
så gott som dagligen umgås med män^
niskor av många olika nationaliteter^!
hudfärg eller ursprung.
Arbetskamraten i verkstaden eller
kollegan i andra änden av telefonlinjen
är en person som vi delar vår vardag
och våra ansträngningar i arbetet meqfjh
Oavsett om han heter Christopoulo;»
eller hon heter Nakamita, är det arbetskamrater det handlar om, även om
man aldrig har sett varandra och kanske talas vid för allra första gången.
Det är härligt att ha att göra med
människor av andra nationaliteter och
jag betraktar just detta som en av de
allra största fördelama med arbetet
inom Ericsson.
Vårt företag skulle ju aldrig fungera
utan detta världsomspännande samarbete över alla mänskliga och geografiska barriärer, det vet vi.
Därför tycker jag att vi som har den
här erfarenheten ska dela med oss av
den i alla situationer där invandring,
flyktingar, rasbråk och annat diskuteras.
Vi ska tala om för vår omvärld att
vårt företags framgångar möjliggjorts
tack vare mer än 100 års gemensamma
ansträngningar av ryssar, argentinare,
kineser, spanjorer, malaysier och
många, många andra nationaliteter.
Det är genom samarbete över gränserna och mellan människor av olika
ursprung som vårt företag vuxit sig
starkt! På samma sätt kan vårt framtida samhälle bli ett bättre samhälle att
leva i, om vi människor anstränger oss
mer för att förstå varandra!

