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Ericsson: a gondos szerkezetátalakítás  
iskolapéldája 

A svéd ipar zászlóshajójának számító Ericsson telekommunikációs 
csoport az 1990-es években a mobil kommunikáció robbanás idején 
virágzott. 2001-től, az ágazat hanyatlásának kezdetétől azonban a 
társaság vezetésének súlyos nehézségekkel kellett szembenéznie. 
Ennek eredményeként drasztikus költségcsökkentést és létszámle-
építést hajtottak végre, amely során a társaság munkaerejét a felére 
csökkentették. Az alábbiakban azt vizsgáljuk meg, hogyan sikerült 
ez a szerkezetátalakítás az Ericssonnak anélkül, hogy jó munka-
adóként megszerzett hírnevén csorba esett volna. 
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létszámleépítés; képzés; szakszervezet, munkaadó; 
nyugdíj. 

Az előzmények 

Egy tízéves terjeszkedési időszakot követően, 2001 elején a mobil 
kommunikációs iparág súlyos gondokkal találta szemben magát. Ennek 
részben a harmadik generációs mobiltelefon licencért folytatott verseny 
volt az oka, amely súlyos anyagi gondokat idézett elő, és végül a beru-
házások leállításához vezetett. Az azóta eltelt években nemcsak az 
Ericsson élt át nehéz időszakot – az ágazat többi szereplője sem volt 
könnyű helyzetben. Az Ericsson nehézségei azért voltak súlyosabbak, 
mert a cég a svéd ipar zászlóshajójának számít, és mint ilyen, a cég ne-
hézségei könnyen lavinát indíthatnak el a svéd gazdaság egészében. 

Mivel az Ericsson vezetői 2001-ben nem tudták megjósolni, hogy 
közép-, illetve hosszú távon merre fejlődik a piac, úgy határoztak, hogy 
elindítanak egy szerkezetátalakítási és költségcsökkentési programot, 
amelyet hosszabb időn keresztül, szakaszosan kívántak megvalósítani. 
Úgy vélték, hogy ezzel biztosíthatják a társaság hosszú távú jövőjét, mi-
közben üzletpolitikájukat a piaci változásoknak megfelelően, időről időre 
módosíthatják. Svédországban az Ericsson története nagyon régre nyú-



lik vissza, és hagyományosan olyan cégként tartják számon, amely fele-
lősséggel és tisztelettel bánik az alkalmazottaival. Ennek a hagyomá-
nyos szerepnek megfelelve már a szerkezetátalakítás korai szakaszában 
arra összpontosítottak, hogyan csökkenthetnék oly módon a munkaerő 
létszámát, hogy az mind a távozó dolgozók, mind pedig a társaságnál 
tovább dolgozók és a külvilág számára is elfogadható legyen. 

2001. és 2004. júniusa között az Ericsson globális munkaerejét ösz-
szességében mintegy 50%-kal – 100 000-ről 50 000-re csökkentette. A 
40 000 svédországi munkavállalóból 20 000-nek kellett távoznia. A szer-
kezetátalakítás és létszámleépítés négy ütemben zajlott. Ez idő alatt a 
társaság az alábbi főbb célokat tartotta szem előtt: 

– gondoskodás az állásukat elvesztő munkavállalókról; 
– gondoskodás a társaságnál maradókról, megfelelő motivációjuk 

fenntartása; 
– a társaság jó munkaadóként megszerzett hírnevének megőrzése 

(annál is inkább, mert hittek abban, hogy eljön az az idő, amikor 
ismét munkaerő-felvételt hirdethetnek). 

Gondoskodás az elbocsátott  
dolgozókról 

Fontos kihangsúlyozni, hogy bár a szerkezetváltás ideje alatt Svéd-
országban mintegy 20 000 állást szűntettek meg, ezek nem mindegyike 
jelentett kötelező elbocsátást. Minden olyan esetben, ahol a leépítés el-
kerülhetetlen volt, figyelembe vették a létszámleépítéssel kapcsolatos 
svéd jogszabályok és a vonatkozó kollektív szerződések előírásait. A 
társaságnál jelen lévő szakszervezetekkel is egyeztettek, különös tekin-
tettel a leépítések ütemezésére. Az Ericsson-csoportnak több mint 20 
tagja van Svédországban, ezért a tárgyalásokat helyi szinten folytatták. 
Mivel ezek között a termelő üzemektől az értékesítő helyekig különféle 
létesítmények szerepelnek, mindenhol a konkrét helyzetnek megfelelő, 
egyedi megoldást igyekeztek találni. Ahol több szakszervezet is képvisel-
tette magát, ott kerekasztal-tárgyalásokat folytattak. Bár sok kutatás-
fejlesztéssel foglalkozó részleget kénytelenek voltak felszámolni, a szer-
kezetátalakítást sikerült úgy végrehajtani, hogy egyetlen nagyobb léte-
sítményt sem zártak be. (A tízéves terjeszkedés idején – az 1990-es 
években – az Ericsson nagyon sok kutatás-fejlesztési létesítményt hozott 
létre a világ különböző tájain, ezek száma 2000 közepére meghaladta a 
80-at – mára mindössze 25 maradt belőlük.)  

 

 



A leépítésre kerülő dolgozók kiválasztása 

A kiválasztást megelőzően a társaság listát készített a további mű-
ködéséhez szükséges kompetenciákról és a megtartandó álláshelyekről. 
Ezt követően egyenként felmérték a munkavállalók kompetenciáit, és ki-
választották azokat, akiknek a munkájára a továbbiakban nem tartanak 
igényt. A svéd foglalkoztatási jogszabályok (a foglalkoztatás biztonságá-
ról szóló 1982. évi törvény) értelmében a hosszabb szolgálati idővel ren-
delkező munkavállalókat nagyobb fokú védelem illeti meg. Ezt a törvényt 
azzal a céllal alkották meg, hogy javítsák az idősebb dolgozóknak a 
munkabiztonságát, akik nehezebben találnak új munkahelyet. 

A törvény lehetőséget ad arra, hogy kollektív szerződésben az érde-
kelt felek ettől eltérően állapodjanak meg – és kollektív leépítések esetén 
egyre inkább ez a tendencia látszik érvényesülni –, hiszen a munkáltató 
szempontjából a fiatalabb munkavállalók megtartása is fontos lehet, kü-
lönösen abban az esetben, ha a társaság számára fontos szaktudással 
rendelkeznek. A folyamat jellemzően úgy zajlik, hogy a munkáltató tár-
gyalásokat kezdeményez a szakszervezetekkel a megtartani kívánt dol-
gozókról. Az alku általában azzal zárul, hogy a munkáltató vagy maga-
sabb végkielégítést ajánl fel, vagy az eredetileg tervezetthez képest 
csökkenti a leépítendő dolgozók számát.  

Az Ericsson-nál is ez történt, mivel a társaság mindenképpen a 
szakszervezetekkel egyetértésben kívánt eljárni. Az alku sikeres volt, a 
tárgyalások során az egyes telephelyeknek megfelelő, testre szabott 
csomagokat dolgoztak ki, ugyanakkor a törvényben előírtakhoz képest 
átlagosan kétszeresére – a szolgálati időtől függően – 6-12 hónapra – 
emelték a felmondási időt.  

A vezetők minden elbocsátásra kijelölt munkavállalóval személyes 
beszélgetést folytattak: részletesen elmagyarázták nekik az elbocsátás 
okait, és tisztázták velük, hogy nem önhibájukból, hanem a gazdasági 
helyzet kényszere miatt kell távozniuk. Nagy figyelmet fordítottak arra, 
hogy a munkavállalóik önbizalmát ne csorbítsák, és így átlagosan 25%-
kal sikerült számukra lerövidíteni azt az időt, amely alatt új munkahelyet 
találtak. (Az Ericsson családias hangulatú társaság, sok dolgozójának a 
családtagjai is a cégnél állnak alkalmazásban, ezért számukra különö-
sen nehéz elszakadni ettől a közegtől.) 

Új munkalehetőség keresése 
Az Ericsson minden távozó dolgozója részese lehetett annak a tá-

mogató programnak, amelynek a végrehajtásával öt külső céget bíztak 



meg. A program része volt többek között a kompetenciafejlesztés, a to-
vábbképzés, új munkahely keresése, segítség az önéletrajz összeállítá-
sában stb. Minden 15 alkalmazott mellé tanácsadót rendeltek ki, akik se-
gítettek egy olyan részletes akcióterv kidolgozásában, amely megkönnyí-
tette az elbocsátásra került dolgozók számára, hogy új munkahelyet ta-
láljanak. A csoportok kéthetente találkoztak a tanácsadóval, és megbe-
szélték, hogy mit sikerült elérniük. Az Ericsson emellett felvette a kap-
csolatot olyan társaságokkal is, amelyek új munkaerőt kerestek, illetve a 
leépítendő dolgozóik számára álláskereső hirdetéseket tettek közzé a 
helyi lapokban. A társaság a szakszervezetekkel eredetileg abban álla-
podott meg, hogy a leépítésre kerülő munkavállalók 80%-át elhelyezik, 
és az első két évben ezt a célt még túl is teljesítették. 2003-ban azonban 
a romló munkaerőpiac következtében – különösen Stockholm vonzás-
körzetében, illetve a nagymértékben szakosodott képzéssel rendelkezők 
esetében – már nem tudták a munkavállalóikat ilyen arányban elhelyez-
ni. A társaság ezen erőfeszítéseken felül valamennyi leépített dolgozójá-
nak végkielégítést adott, a hangsúlyt azonban végig az aktív státusz 
megőrzésére helyezték. 

A korai nyugdíjazás választása 
Mintegy 2300 dolgozónak ajánlották fel a korengedményes nyugdíj-

ba vonulás lehetőségét. Az 58 évet betöltött dolgozóknak a bruttó fizeté-
sük 65%-át, a 60. életévüket betöltötteknek pedig a 70%-át ajánlották fel 
(ez utóbbi csaknem azonos a hivatalos nyugdíjkorhatárt – 65 évet – el-
érők nyugdíjával). A 2300 dolgozóból mindössze 200-an nem éltek a fel-
ajánlott korengedményes nyugdíj lehetőségével, és a további munka-
végzést választották. 

Önkéntes leépítés 

A szerkezetváltás időszakában az Ericsson vezetői nagyon sokat 
tanultak, és menet közben a gyakorlati tapasztalataiknak megfelelően 
módosították a módszereiket. Az önkéntes leépítés lehetősége például 
viszonylag későn – 2003 őszén – merült csak fel. A társaság úgy vélte, 
hogy önkéntes kilépők toborzásával csökkenthetik vagy esetenként el is 
kerülhetik a kötelező leépítést. A felhívásra viszonylag sokan jelentkez-
tek – egyes részlegeknél a dolgozóknak mintegy 20-25%-a jelezte, hogy 
hajlandó lenne önként megszűntetni a munkaviszonyát. Ezek többségé-
ben fiatal munkavállalók voltak, akik a helyzetüktől függően különböző 
mértékű végkielégítésben részesültek. Egyes dolgozók esetében az 

 



Ericsson vállalta, hogy amennyiben az új munkahelyükön alacsonyabb 
fizetést kapnak, akkor a társaság (akár egy évig is) az eredeti fizetésük 
összegére kiegészíti a bérüket. 

Az önkéntes leépítés alapvetően egyedi szituációkon alapuló meg-
oldásokat jelentett, ezért a szakszervezetek kezdetben kifejezetten elle-
nezték, mert úgy vélték, hogy minden munkavállalót azonos elbírálásban 
kell részesíteni. A szerkezetátalakítási folyamat során azonban a szak-
szervezetek véleménye módosult. 

Üzletrészek értékesítése 

Mintegy 20 000 álláshely leépítését üzletrészek értékesítésével ol-
dották meg. 2001 októberében az Ericsson a Sony-val 50–50%-os ré-
szesedéssel létrehozta a Sony Ericsson Mobile Communications elneve-
zésű vegyes vállalatot. Ennek az önálló jogi személyiségű társaságnak a 
kutatás-fejlesztési részlegei Svédországban találhatók. Ezt követően 
2002 júniusában a német székhelyű Infineon Technologies társasággal 
is vegyes vállalatot alapítottak. A két cég megállapodása értelmében az 
Infineon megszerezte az Ericsson félvezető-divízióját és átvette mintegy 
700 dolgozóját. 

Az újonnan alapított társaságoknál az Ericsson valamennyi korábbi 
alkalmazottjára továbbra is az eredeti munkaszerződésük feltételei vo-
natkoznak. A cégnél a korábbi 8% körüli munkaerő-elvándorlás – amely 
költségmentes létszámleépítést jelenthetett volna – a szerkezetátalakítás 
idején a munkaerőpiac stagnálásából adódóan 2% alá csökkent, így ez 
nem kínált valódi megoldást. 

Gondoskodás a társaságnál maradó  
munkavállalókról 

A társaság felismerte, hogy a szerkezetátalakításból adódó legne-
hezebb feladatot azoknak a dolgozóknak a motiválása jelenti, akik végül 
az Ericsson-nál maradnak. Először is azt kellett bizonyítani előttük, hogy 
a kollégáik leépítését a társaság nem kezeli érzéketlenül. Az emberek 
ráadásul érezték, hogy rájuk is bármikor sor kerülhet, ezért fontos volt, 
hogy tudják, nem fognak méltánytalanul bánni velük. Eközben a terme-
lésnek is folytatódnia kellett, amihez a dolgozókat arra kellett ösztönözni, 
hogy továbbra is az üzleti célkitűzésekre összpontosítsanak. 

Ennek érdekében a társaság a szerkezetátalakítás egésze alatt 
nagy hangsúlyt helyezett a dolgozókkal folytatott kommunikációra. A ve-



zetők számára – akikre a legnagyobb teher nehezedett ebben a folya-
matban – külön tanfolyamokat tartottak: többek között megismertették 
velük a vonatkozó jogszabályi előírásokat és kollektív megállapodásokat, 
és megtanították őket azokra a technikákra, amelyeket a beosztottaikkal 
folytatott négyszemközti beszélgetéseken alkalmazhatnak, mivel az 
Ericsson felismerte, hogy a számukra ez a leginkább stresszel járó fel-
adat. 

A társaság jó munkaadóként megszerzett hírnevének  
megőrzése  

Az Ericsson számára rendkívül fontos volt, hogy jó munkaadói hír-
nevét megőrizze. Ebben az erőfeszítésben a médiától is segítséget ka-
pott, amely nem lépett fel ellenségesen a társasággal szemben. A köz-
vélemény általában elismerte, hogy a cég tényleg nagy bajban van, és a 
fennmaradása érdekében kényszerül ezekre a drasztikus lépésekre. 

A társaság a svéd kormánnyal is jó viszonyt ápolt, amely a szerke-
zetátalakítás és a költségcsökkentés figyelemmel kísérésére kormány-
biztost nevezett ki. Egyes területeken a helyi és regionális hatóságok ok-
tatási és átképzési programok szervezésével segítették az elbocsátásra 
került dolgozók elhelyezkedését (pl. mérnökök tanári átképzése). A kép-
zési programok döntő többségét azonban az Ericsson finanszírozta. 

A jövő kilátásai 

2003. harmadik negyedévében az Ericsson tevékenysége újra nye-
reségessé vált. A társaság nem tervez további leépítéseket, a jövő 
azonban a piaci helyzet alakulásától függ. A cég vezetősége általános-
ságban elégedett a szerkezetváltási folyamat eredményével. Sikerült egy 
hatékony, karcsúsított vállalatot létrehozni, amely – szakmai hozzáérté-
sét, termékeit, és pénzügyi helyzetété tekintve – hosszú távon talpon tud 
maradni, miközben megőrizte jó munkaadói státuszát.  

Az Ericsson-csoport a számok tükrében 

Az Ericsson svédországi központú multinacionális vállalat, amelynek 
a gyökerei 1876-ig nyúlnak vissza, amikor Lars Magnus Ericsson Stock-
holmban megalapította távíró berendezések javításával foglalkozó üze-
mét. 

 



A társaság jelenleg 140 országban van jelen, és a világ legnagyobb 
mobilrendszereket gyártó cégének számít. Ügyfelei között van a világ 10 
legnagyobb mobil szolgáltatója – köztük a China Mobile, a Deutsche 
Telekom és a Vodafone. A mobil hívásoknak globálisan mintegy 40%-át 
az Ericsson rendszerein keresztül bonyolítják. A társaság a mobil rend-
szerek és alkalmazások biztosításától a készülékek szervízeléséig és 
szaktechnológiájáig „komplex megoldást” kínál vevőinek.  

Pénzügyi pozíciója a 2001. évi nettó 21 264 millió SEK (2310 millió 
euró) veszteségről 2003-ra 10 844 millió SEK-re javult.  

Világszerte foglalkoztatott munkavállalói száma 2000-ben 105 129, 
2002-ben 64 621, 2003-ban pedig 51 583 fő volt. A svédországi munka-
erő létszáma a 2000. évi 42 431-ről 2003-ra 24 408 főre csökkent. 
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