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TIDNINGEN FOR OSS INOM ERICSSON I SVERIGE

En storseger
för EBC
Under sommaren invigdes
världens största privata telenät i USA, på University of
Massachusets. Den avancerade MD-110-anläggningen
har byggts upp genom ett intensivt samarbete mellan bl a
EBC-s tekniker i Bollmora
utanför Stockholm och Anaheim vid Los Angeles.
Sid 8-10

Framtidens
AXE tar form
Det jobbas för högtryck inom
Ericsson Telecom för att säkra framtiden för Ericssons
storsäljare, AXE. Två stora
utvecklingsprojekt, FM- och
BM-projekten har nu dragits igång. Ericsson-medarbetare från hela världen
kommer att bli inblandade I
dessa projekt.
Sid 21

Freonet
redan borta

Kungen invigdte
v
i Holland Colin Buckingham fran
Ericsson guidade kungen i
den nya fabriken. Las mer
om invigningen pa mittupp-

Till årsskiftet förbjuds freon
i samband med bl a mönsterkortstillverkning. För Ericsson Telecoms Norrköpingsfabrik innebär det inga problem. Freonet är redan borta,
som ett resultat av fabrikens
intensiva miljöarbete.
Sid 14-15

Effektivt lager
i Bredden
Ericsson Components komponentlager i Bredden utanför Stockholm är ett av landets allra modernaste och
effektivaste. Här hålls 10.000
olika komponenter i lager.
Sid 16

Ericssons nya organisation • Sid 6 - 7
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KOMMENTAREN

CHEFEN OCH INFORMATIONEN
I

OPUS-undersökningar och andra
enkäter brukar man ofta svara att
den information som lämnas till personalen inte är tillräckligt bra. Vad
beror detta på? Vi lägger ju ner stor
möda och stora pengar på att skapa,
omforma och kanalisera ut information till vår egen personal!
Låt oss se på vilka informationsvägar vi har i dag. Vi har tidningen
ERA Nyheter med information både
om vad som händer inom affärsområdet och koncernen, vi har ibland
egna affärsenhetstidningar (t ex
Cellskapet på B-divisionen), vi har
lokala blad, vi har här och var information via video.
idare har vi NYTT-kanalen, där
du själv kan bläddra fram den

information du behöver (om du inte
har prövat det tidigare: Slå NYTT på
närmaste terminal så får du se!), vi
har information till chefer via MEMO
(EECinfo), vi har Linje Ericsson (när
ringde du (71)91700 sist?), vi har
videonytt, såsom The Channel från
Ericsson Telecom, vi har pressklipp
från biblioteket och andra källor, vi
har databaser att söka i, vi har radio,
TV och tidningar, där vi figurerar
nästan dagligen.
Alla de här kanalerna kan och ska vi
lära oss utnyttja bättre. Vi ska se hur
vi kan utnyttja nya medier men vi vet
också att den i särklass effektivaste
informationsmetoden är mun-tillmun-metoden och i brist på korrekt
information så är det ryktet som gäller.

P

å Ericsson har vi ett öppet
informationsklimat, det skall
mycket speciella skäl till för att vi
inte skall lämna den information som
efterfrågas. Det är du som chef som
kan och skall ge dina medarbetare
den information de behöver. Inte bara
för att de skall klara av sina jobb utan
också för att de skall förstå vad som
sker, vart vi är på väg och vilka mål
vi skall uppnå.
Varje chef är informationschef
sin egen enhet!

för

en vi vet också att informat i o n s b r u s e t är starkt. Vi
översköljs dagligen av mycket mer
information än vi någonsin kan ta till
oss. Vi väljer ut det som för tillfället

M

intresserar oss i informationsfloden.
Det är omöjligt för oss som sysslar
med att skicka ut information genom
de generella kanalerna att lägga
budskapen så att de passar alla, både
i innehåll, form och tid. Därför är det
viktigt för alla att veta att information
finns att få, när man behöver den och
att man har rätt att få den. Fråga din
chef! Fråga oss på informationsavdelningen! Tala om för oss vad vi
kan göra bättre! Men framför allt,
kom ihåg:
Information
man sig

INSÄNT
Utlandsjobb baraför
civilingenjörer?
I fyra århar jag jobbat inom Ericsson och fått en allsidig arbetslivserfarenhet. Nu skulle jag gärna
vilja pröva de kunskaperna internationellt. Vilka typer av arbete
finns på de olika Ericsson-enheterna ute i världen? Vem vänder
jag mig till inom ERA och /eller
LME för att få närmare upplysningar?
Gärna Ericsson i
fortsättningen också

Ann, Ruby och Inez är tre av årets Björn Lundvallstipendiater, som i slutet av augusti bl a besökte ERA i Kista. Ann
Compton, som är sekreterare, kommer från The Ericsson Corporation
(TEC) och är placerad i Washington. Ruby Leung är också sekreterare
och arbetar på Ericsson Communications Ltd, Hong Kong. Från
Ericsson GE Mobile Communications Inc, Lynchburg, USA, kommer
Inez Jennings, som är arbetsledare i fabriken där.
Vid besöket på ERA fick de tre stipendiaterna information om vårt
affärsområde och de träffade också flera nyckelpersoner. Inez hann
även med besök i både Gävle- och Kumlafabrikerna. I Gävle träffade
hon ett 50-tal av arbetsledarna, som hon informerade om Winsharesystemet, Lynchburgfabrikens egen variant av förslagsverksamhet.
Björn Lundvalls stipendium för studie- och kontaktresor inom
Ericssonkoncernen söker man på våren och studieresan ska vara på
ungefär en vecka. Foto: Björn Seger

Nyheter

Redaktionen har låtit denna fråga
gå vidare till Cecilia Calais, som
är ansvarig för utlandskontrakt
och villkor inom vårt affärsområde BR.
- Du bör prata med din närmaste chef och personalavdelningen på din ort eller division
och berätta att du gärna skulle
vilja arbeta eller praktisera utomlands. Någon central funktion
eller person för hela koncernen
som man kan vända sig till med

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

förfrågan om utlandsarbete finns
inte.
För arbete utanför Norden
krävs arbetstillstånd i respektive
land. Det kan vara svårt att få
såvida man inte har kunskap inom
ett område där det inte finns lika
skicklig arbetskraft i landet i fråga.
De flesta som arbetar i utlandet är
ingenjörer som har mycket god
kunskap om Ericsson-teknik. Det
ingår i den utlandsstationerades
arbetsuppgift att föra över sin
kunskap till Ericsson-personal i
utlandet.
Största möjligheterna till utlandsarbete har ingenjörer som
arbetar med installation, service
och utveckling.
Det är alltså främst ingenjörer
som arbetar utomlands på kontrakt. Det förekommer dock andra
yrkesgrupper som ekonomer och
administrativ personal i utlandstjänst. Vi ser gärna att de som är
intresserade tar kontakt för att se
vilka möjligheter som finns till ett
internationellt utbyte.

man behöver,

skaffar

Per Bengtsson
Informationschef

BR växer
Antalet anställda inom vårt affärsområde BR har vuxit från
10 650 till 11 147 från det första
kvartalet till det andra. De två
bolagen ERA och ECS hade den
sista augusti 3 339 respektive
1 223 medarbetare. Av divisionerna var B störst med 1 959
anställda. Näst störst var C-divisionen med 981 anställda. G-divisionen hade 738 och F-divisionen 201 medarbetare. Minst var
Y-divisionen med 41 personer.
Affärsområdets stab/support
bestod av 642 personer.
Tittar man på statistiken geografiskt så hade ERA i Kista 1432
anställda och ECS, Kista 191. På
ERA i Gävle arbetar 1 038 personer och på ECS i Kumla 805.

ERÄ
Korta Nyheter
Magnus Kristersson, ECS/Y/L,
är stationerad i Kanada.
I Kina arbetar nu Mats Gustafsson, ERA/BO/ATU.
Eric van den Bos, ERA/BT/SE
har flyttat till Västtyskland.
I England finns Stig Larsson,
ERA/BT/SL och Tomas Lindqvist, ERA/B/E.
Eva Helleblad, ERA/BM/OF
är stationerad i Hongkong.
I Taiwan arbetar Magnus Johansson, ERA/BO/NPO.
Dan Ekman, ECS/F/MC och
VeijoSeppä, ECS/Y/Lhar flyttat
till USA.

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

3

NR 7/1990

Per
Bengtsson
Holländarna från Lund på plats i Enschede. Fr v Jan Stöter, Gerard Kemna, Stan Janssen, Hugo de Graaf, Peter van den Linden, Erik van
Es, Gé Klein WoKerink, Jan Schonewille, Corné van Puijenbroek, Marc Quakkelaar, André Kokkeler, Koos Kegel, Bart Trip, Björn Rikte,
Riemer Hoekstra.

Holländarna från Lund utvecklar
persontelefonen på hemmaplan
I Enschede ligger en
viktig del av Ericssons
framtid. Här i östra
Holland i närheten av
universitetet i Twente
och med betande får på
ängen på andra sidan
vägen, arbetar en grupp
på 25 personer med
utvecklingen av den
trådlösa persontelefonen.
Tidigare arbetade 16 av
dem på C-divisionen i
Lund men i somras
flyttade de hem till Holland igen efter några år i
Sverige.
- I september -87 kom jag till
Lund och i december samma år
var vi fyra personer från Holland.
På knappt tre år växte gruppen till
16 och nu i somras flyttade vi alla
tillbaka till Holland hit till vårt
nybyggda utvecklingscentrum.
Det berättar Gé Klein Wolterink
på perfekt svenska. Han är chef
för Ericsson Radio Systems B V

- Vår produkt, persontelefonen,
har en stor framtid. Utvecklingen går fort och det gäller att
försöka vara först, säger Gé
Klein Wolterink.

munikation, blir allt viktigare ju
längre utvecklingen går.
- Framtidens persontelefon ska
kunna användas på kontoret, i bilen och även i hemmet. Det är
alltså en uppgift som spänner över
de tre affärsområdena BR, BB
och BX. Den tekniska kunskapen
finns på Ericsson men för att klara
utvecklingen krävs det att medarbetare från dessa tre affärsområden har tätare samarbete, betonar
han.

Familjen växte

I labbet fr v Riemer Hoekstra och Marc Quakkelaar. Då gruppen
lämnade C-divisionen i Lund tog man med all utrustning till
Enschede.

"Development CTS (Cordless jul kommer man förmodligen att
Telephone Systems)" Enschede. I behöva även denna yta.
dag är man 25 medarbetare och i
Självständig grupp
slutet av året kommer gruppen att
De holländare som arbetat i
ha vuxit till 31.
Gé tillägger att han räknar med Sverige tycker att de haft en bra
en snabb personalökning under tid och man hoppas kunna behålla
"Lund-andan".
nästa år.
- Jag var projektledare för
- Svenskar som vill jobba utgruppen
och vår uppgift var att
omlands några år får gärna ta kontakt med mig. Vi behöver tekni- jobba med utveckling av personker som är duktiga på hård- eller telefonen. I Lund finns resurser
mjukvara och naturligtvis radio- och tekniskt know how på moteknik, säger han. Just nu finns det biltelefoni och vi arbetade för oss
två svenskar som arbetar i själva. Vid den tidpunkten värdet
mycket bra för oss att vara isoleutvecklingsgruppen i Holland.
rade från den övriga verksamheten i Holland, menar Gé.
Examensjobb
Närheten till universitetet i Twente Samarbete nödvändigt
ser Gé som en stor fördel. Sju av
de anställda har själva studerat I dag arbetar en del av medarbedär. Så småningom kommer man tarna med utveckling av terminatroligen att ta emot studenter som len dvs själva persontelefonen
och andra arbetar med att utveckska göra sitt examensarbete.
- Atmosfären här påminner la systemet.
- Vi tillhör BR men arbetar
mycket om den på Ideon i Lund,
mycket ihop med BB, Föremenar Gé.
Det nybyggda huset, som man tagskommunikation. Den trådlösa
flyttade in i för knappt två måna- kontorstelefonen ska ju kopplas
der sedan är 750 kvm stort i två via kontorsväxeln MD 110, säger
våningsplan. Ännu så länge står Gé och tillägger att även samarden nedersta våningen tom. Efter betet med BX, Publik telekom-

Hugo de Graaf har arbetat två och
ett halvt år i Sverige och är nu
tillbaka i Enschede.
- Innan jag tog jobbet på Ericsson och flyttade till Lund, arbetade jag på universitetet här, berättar han.
Familjen trivdes bra i Skåne
och när man flyttade hem hade
det första barnet fått två syskon.
- Min fru yrkesarbetade inte i
Sverige och då passade det bra att
låta familjen växa, skrattar Hugo,
som är projektledare för systemutvecklingen. Han är glad över de
fina kontakter han fått med
Sverige och har glädje av att kunna
förstå svenska. Han upplever inte
Ericsson som svenskt utan mer
som ett internationellt företag.

Spännande framtid
Gé, Hugo och deras medarbetare
i Enschede tycker att de har en
spännande tid framför sig. Utvecklingen går mycket fort och
det gäller att försöka vara först.
- Vår produkt, persontelefonen,
haren stor framtid och det är svårt
att se var utvecklingen tar slut,
säger Gé.
Framtiden ligger dock inte långt
bort. Senare i höst ska det första
provsystemet på DCT900 (ett preDECT-system) dvs den trådlösa
kontorstelefonen levereras till televerket i Holland.
Gunilla Tamm

Informationschef på
affärsområde Radiokommunikation
- Tack utmärkt. Den första september efterträdde jag den förre
informationschefen Lars Jonsteg,
som då flyttade till Ericssons New
York-kontor. Där ska han sköta
kontakterna med investerare och
finansanalytiker.
- Du arbetade tidigare på Ericsson Components och har alltså
inte flyttat så långt.
- Det stämmer. Jag har varit informationschef för affärsområde
Komponenter sedan 1985 och har
även lång erfarenhet av Ericsson.
Jag är civilingenjör och har bl a
arbetat med utveckling på dåvarande Rifa och SR A. Det är roligt
att komma tillbaka hit och jag ser
ett och annat bekant ansikte i
matkön. Jag vill bli sedd som en
resurs och hoppas nu snabbt kunna
bygga upp ett kontaktnät inom
BR. Det är imponerande med den
snabba utveckling som det här
affärsområdet haft och det känns
spännande med alla utmaningar
som finns här.
- Hur ser du på informationsverksamheten för den närmaste
framtiden?
- Både den interna och externa
informationen påverkas av den
snabba expansionen och det är
nödvändigt att vi alla jobbar mot
samma håll. Alla chefer måste
motiveras att informera sina
medarbetare. Ericsson blir allt mer
internationellt så det är viktigt att
vi ser till att alla nya medarbetare
i utlandet och främst i USA och
Tyskland, känner att de tillhör
koncernen. Externt måste Ericsson uppfattas som ett företag och
därför måste det bli mer samarbete
över affärsområdesgränserna. Jag
är också beredd på många presskontakter eftersom Radiokommunikation bevakas betydligt mer
än Komponenter.
- Har du några favoritsysselsättningar på fritiden?
- På sommaren seglar jag och på
vintern blir det skidåkning, helst
utför.
GT
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The new Hotline Combi feds at home
on the road...

The pocketphone
that doesn't go beeeeeeter, after 30 minutes
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Dags för Harry II och USA
snarare än äventyr och Philip
Ni som ser satellitkanaMarlowe. Harry den andre hade
len TV 3 har förstås
fötts.
märkt att Harry, HotI dagens kampanj finns samme
Line-symbolen (variant
Harry kvar, men i Lund kallar
IIB för att vara noga), nu man honom Harry IIB för att
visas på svensk reklammarkera att han ytterligare utTV. En 30 sekunder lång vecklats. Harry dominerar inte
längre bilderna, han ger plats åt
film som körs 29 gånger
miljön, omgivningen, som blir ett
på en månad är ett led i
allt viktigare imageinstrument.
den nya HotLine-kampanjen.
Tre steg
HotLine som också är
Aktiviteterna delas upp i tre steg.
beredd att kliva in på
Först image-delen med fyra annonser med samma text. (Ericsden jättelika amerikanson framhävs och detta är alltså
ska marknaden.
- Nu ligger vi rätt med HotLinekonceptet, Harry-figuren, säger
Leif Dahl, chef för marknadskommunikationen i Lund. Harry
har nu rätt framtoning, han går
hem på alla våra fjorton marknader, det har vi undersökt.
Harry-historien kan vara värd
ett kapitel för sig, men för att fatta
oss kort:
Harry "skapades" 1987, då som
en tuff man i hisnande äventyrssituationer, som bland rymdskepp
eller balanserande på fönsterblecket på sjuttonde våningen etc.
Alltid klädd i rock, med telefon
beredd och hattbrättet skymmande
ögonen.

en marknadsföring av hela koncernen, betonar man i Lund) Sen
produktannonsema som informerar om hur bra HotLine är och
slutligen återförsäljarnas kampanjmaterial.
Totalt blir det tre stora produktkampanjer för NMT-pocket,
ETACS-pocket och Combitelefonen.
Samma kampanj når ut till alla
fjorton marknaderna. Något som
går smidigt tack vare reklambyrån Ted Bates världstäckning.
Kampanjerna startar under
hösten beroende på vilka produkter som ska marknadsföras.
"Brand-building"-kampanjen är
en ständigt pågående aktivitet.

Figurbyte

Låga priser

1989 mjukades bilden upp. Harry
gick inte hem i fjärran östern mm.
En ny reklambyrå engagerades,
Ted Bates, som har kontor över
hela världen.
Harry lyfte på hattbrättet, såg
mer vanlig ut, tog av sig rocken
och utstrålade frihet, skön livsstil

Effekten blir att man kan höja
kvaliteten och sänka priset avsevärt. Broschyrerna samtrycks på
en mängd olika språk vilket ger
uppseendeväckande låga priser.
Ett gemensamt material ger också
en rak internationell profil, dvs
gränsera mellan länder suddas ut,

något som också motsvarar den
politiska utvecklingen, framför
allt i Europa.
Kostnaderna ute på bolagen
minskar också varför större resurser kan läggas på mediabearbetningen, som strategiskt är
oerhört viktig.
Reklambyrån Ted Bates, BSB,
med säte i Köpenhamn, har som
sagt kontor som täcker praktiskt
taget alla marknader. Detta utnyttjas nu av
Ericssons internationella bolag
så att respektive bolag i varje land
har kontakt med sin Ted Batesbyrå. I Spanien med BSB Spain,
t ex. Detta förenklar arbetet med
annonser, reklammaterial etc.
Tanken att alla bolag ska arbeta
med sin BSB är i stort genomförd.

under senhösten och början på
nästa år sparka igång den fördjupade säljträningen. För de övriga
tolv marknaderna ute i världen
ligger det lite annorlunda till. Där
har man precis kommit igång med
fas ett, berättar Staffan Overgaard. Affärsskolan utvecklades

men, NMT och TACS (produceras i Kumla) samt AMPS (från
Lynchburg).
- Samarbetet med GE är mycket
viktigt och oerhört spännande
marknadsföringsmässigt, säger
Leif Dahl. Vi haren väldig aktivitet, många resor och telefonmöten.
Lars Cederquist

Till Amerika
Efter samarbetet med General
Electrici USAhar det också blivit
aktuellt att introducera HotLinetelefonen i Amerika.
- Beslutet som fattats är att två
märken ska marknadsföras i USA,
berättar Leif Dahl. Ett som heter
HotLine Ericsson och ett som
heter GE. De kommer att rikta sig
till olika distributionskanaler. GE
säljer vidare i sina gamla kanaler
direkt till återförsäljarna medan
frågan hur HotLine ska ut som
bäst diskuteras.
- HotLine-konceptet kommer
att fungera bra i USA, säger den
amerikanska Ted Bates-byrån,
som accepterat det rakt av.
- Det innebär att introduktionskostnaden för den gigantiska
amerikanska marknaden blir väldigt liten, fortsätter Leif Dahl. Vi
kan gå in väldigt snabbt, allt finns

Dags för HotLine-skolan del 2
HotLines affärsskola, skolan där
återförsäljarna och bolagen ute i
världen lär sig sälja HotLine-telefonen, är nu mogen för fas två.
Rättare sagt, säljarna i Sverige
och Norge är klara med första
fasen och ska nu den 18 oktober
ha genrep för del två för att sen

färdigt och introduktionen sker
troligen redan under nästa år.
Situationen just nu är att GE:s
fabrik i Lynchburg producerar
AMPS-produkter som säljs i USA
och Canada och att lite går på
export. De har fullt ansvar för
marknadsföringen i nordamerika.
Lund däremot jobbar globalt
och säljer till alla de stora syste-

under 1988, kördes i Norden 89
och går under 1990 ut till bolagen.
Resultatet från Sverige och
Norge är mycket bra, visar en
undersökning där man frågat
återförsäljarna. Bortåt 80 procent
menade att de haft nytta av skolan
i sitt arbete.

Olivias nya fodral
Pockettelefonen HotLines senaste
modell, Olivia kallad, har äntligen fått ett passande fodral. Ett
mörkt med lite spännande linjer,
kanske symboliserande radiovågor, som ska väcka mer uppmärksamhet än den gamla enfärgade
vita kartongen.
Det här är ett steg på vägen mot
det riktiga HotLine-emballaget
där Harry-imagen följer med ända
ut i butikerna. Men dit är det nog
ett drygt år än.
Det här emballaget, som just
tagits fram och snart börjar an-

vändas, finns i två storlekar. I den
större modellen kan man med insatser packa antingen pockettelefonen eller någon av de två typerna laddare som hör till. I den
mindre batteriet eller strömomvandlaren.
Utöver det snyggare utseendet
blir den nya kartongen mer praktisk. Kunden får tillbehör och
manual i samma förpackning i
stället för vid sidan om. Dessutom
kommer emballaget att göra sig
bra ute i butikerna. Det matchar
förträffligt HotLine-ställen.
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Business
Intelligence
i Lund
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HotLine-butik vid Globen
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Marknadsbevakning, sk
business intelligence, blir
allt viktigare för företagen. Ulf Kohl arbetar sen
drygt ett år på
mobiltelefondivisionen i
Lund med marknadsoch konkurrensbevakning.
- Kravet på marknadskunskap blir
allt högre när konkurrensen
hårdnar, säger Ulf Kohl. Hittills
har vi inte haft svårt att sälja de
telefoner vi producerat, men konkurrensen skärps och ledningen
behöver ett allt starkare beslutsunderlag. Inte minst när det gäller
att gå in på nya marknader.
Ulf arbetar med så kallad taktisk marknadsbevakning (i motsats till långsiktig strategisk) och
menar att det är mycket viktigt att
marknadsanalysen görs nära
marknadsavdelningen. Inte i en
stab, fjärran från det operativa.
Det är modernt att prata om
business intelligence, men den är

Kunderna har redan börjat hitta till den nyöppnade Hot Line-butiken pa Huddingevägen i Johanneshov. Det år Hot Line ficktelefonen som
säljer bäst.

rätt meningslös om den inte används på rätt sätt.

Ingen spion
Det här handlar inte om spioneri i
någon form utan källorna till
I kunskapen är helt öppna. Sen lägger man pussel.
De viktigaste källorna i Lund är
interna kanaler och Ericssons division för mobiltelefonsystem
(som delvis sätter marknaden för
HotLine-försäljningen), men
också externa rapporter, från t ex
EMC, ett engelskt företag som
specialiserat sig på bevakning av
mobiltelefoni.
Vidare pressklipp och ERAbibliotekets Daily News-sammandrag.
- Det fungerar väldigt bra nu,
säger Ulf. Vi har stor nytta av
kunskaperna och jag söker ytterligare instrument. Till exempel
att resa till seminarier. Som det
aktuella öststatsseminariet i London där teleförändringar i öst diskuteras.

Den tredje Hot Linebutiken har nyligen
slagit upp portarna på
adress Huddingevägen
107 i Johanneshov.
Här säljer man Hot
Line-telefoner och övrig
mobiltelefonutrustning.
Dessutom finns en installations- och servicehall
för mobiltelefoni i direkt
anslutning till butiken.
- Det är kul att se att kunderna
redan börjat hitta till oss trots att
vi bara haft öppet någon dryg
vecka, säger Gilberto Gallaccio,
säljchef och ansvarig för de idag
totalt tre säljbutikema i stockholmområdet. Vissdraghjälpharman
kanske fått via den annonseringen
som gått i dagspressen. Stora Hot
Line-banderoller har också satts
upp längs med Huddingevägen
som visar vägen till nya butiken.

Sedan 1987 har man på Ericsson Radio Systems Sverige AB
(RSS) öppnat en ny butik om året,
varav tre finns i Stockholm och en
i Göteborg. De två övriga i Stockholm hittar man i Bredäng och vid
Norrtull.

Nära kunden
- Våra tidigare butiker har gått
bra och eftersom vi satsar på att
finnas nära kunden tror vi mycket
på att ha en butik också här, med
närhet till det nybyggda Globenområdet, säger Gilberto.
I den nyrustade lokalen med
läcker butiksinteriör pryder Hot
Line-symbolen, Harry, väggarna
i upplysta färgfotografier. Produkterna ligger i montrar som gör
det lätt för kunden att överblicka.
När det blir dags att förnya de
övriga butikerna kommer den här
att stå modell för den nya inredningen.
Installlationshallen är helt och

Peter Caverin år butiksvärd, Robert Kuba jobbar som utesäljare
och Gilberto Gallaccio är säljchef för de idag sammanlagt tre
butikerna i stockholmsområdet.

hållet inriktad på service för mobiltelefoni.
Ben Gustavsson och Peter Caverin heter dom som idag arbetar

Nytt lokalblad
C-divisionen i Lund (som gör
HotLine-telefonen) har startat ett
eget lokalblad. Communique.
- Det kommer att komma regelbundet oregelbundet, förklarar bladets redaktör, Anders
Grynge på marknadsavdelningen.
Det görs i A4-format, fyra sidor,
och skrivs på engelska. Vi vänder
oss främst till marknadskommunikatörerna ute på våra bolag.
Materialet ska vara lättsmält, vi
ska byta idéer och erfarenheter
och naturligtvis tala om vad som
är på gång centralt.

I anslutning till den nya butiken finns också en servicehall för installation av mobiltelefoner.

här, på installationssidan respektive i butiken. Åtminstone vad
gäller installation kommer det
ganska omgående bli förstärkning
med ytterligare personal.
- Det vi säljer bäst är Hot Line
ficktelefonen. Trots att den funnits på marknaden ett tag står den
sig fortfarande mycket bra vad
gäller kvalitet och prestanda.
Konkurrenterna har fortfarande
inte riktigt hunnit ikapp även om
försprånget minskat. Det är en
klart eftertraktad telefon, berättar
Peter Caverin.
Slår försäljningen väl ut också i
den nya butiken kommer man
enligt Gilberto inte att slå sig till
ro utan fortsätta expandera.
- Det handlar ju om att ge bra
service till våra kunder och om att
finnas i närheten. Finns möjligheten ska vi naturligtvis eftersträva
att sprida oss på ytterligare ställen, menar han.
Text: Helena Andersson
Foto: Björn Seger
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Ny organisation för 90-talets Ericsson
Inför 90-talet kommer Ericsson
att få en helt ny organisation.
Den presenterades av Lars
Ramqvist vid "Ericsson World
Management Seminar" i tyska
Sonthofen och i Linköping.
Det nya organisationsschemat
innebär en avsevärt starkare
orientering mot Ericssons
marknader runtom i världen.
Marknaden för telekommunikationer
präglas just nu av en kraftig internationell
trend mot avreglering av de olika nationella
marknaderna. Detta innebär att marknaderna alltmer kommer att präglas av konkurrens mellan olika aktörer och att nya
tjänster blir ett allt viktigare konkurrensmedel på marknaden. En konsekvens av
detta är att Ericsson alltmer behöver framträda som ett "total-service-företag" ute på
de olika marknaderna.
Därför presenterar Lars Ramqvist nu en
förnyad organisation för Ericsson. Fördelen med en sådan omorganisation är att
koncernen på de olika marknaderna får en
enda kontaktyta gentemot kunden, i form
av ett starkt och kompetent lokalt företag
som representerar hela Ericssons organisation.
- Men vi måste samtidigt skapa den nya
strukturen utan att förstöra eller underminera den kompetens och struktur som finns
i Ericssons nuvarande affärsområden,
framhåller Lars Ramqvist.
- Det här är en process som kommer att
ta en del tid, kanske så mycket som tre till
fem år, säger Lars Ramqvist. Men processen får ta den tid den tar - vi kommer ändå
aldrig att låta den gå ut över våra affärer
eller vår lönsamhet.

Kunden i centrum
Grundprincipen för den nya organisationen är enkel och ganska självklar: Det
gäller att sätta kunden i centrum. Att ge
kunden hela Ericssons kompletta och optimala produktsortiment - vår kompetens
inom switching-radio-nätbyggnad. Det är
viktigt att det finns en enda kontaktyta
gentemot kunden i varje land, via ett starkt
och kompetent lokalt bolag.
- Detta kommer att innbära ett starkt
tryck på våra dotterbolag, understryker Lars
Ramqvist. De lokala dotterbolagen behöver nämligen bli mer kompetenta än idag.
Samtidigt ärdet viktigt att alla aktiviteter
mellan kunden och det lokala bolaget och
affärsområdena kontrolleras och stöds
centralt. Detta ska ske via den verkställande ledningen (VL), där alla akti viteter är
representerade. VL ska också svara för
planering, affärsutveckling och samordning
av aktiviteterna i fråga om personal, finans
och logistik.
Affärsområdena ska svara för att produkter hanteras i en global skala och produceras för den globala marknaden. De
svarar också för samordnad utveckling av
teknik, metoder, plattformar, grundsystem
och systemkomponenter.
Varje Ericsson-enhet runtom i världen
åläggs samtidigt ett eget vinstansvar.
- De här organisationsprinciperna innebär att vi kommer närmare våra kunder
samtidigt som vi får en organisation utan
gränser med ökad flexibilitet, bättre kvalitet
och ökad vinst bl a, poängterar Lars Ramqvist.

Ny struktur
Ericssons nuvarande organisation är baserad på de sex affärsområdena. I den nya
organisation som Lars Ramqvist presenterar lever affärsområdena vidare, men deras

Ericssons nya
organisation

Verkställande
ledning

Så här ser modellen för Ericssons nya
organisation ut. De lokala bolagen ska
representera samtliga affärsområden och
rapportera direkt till verkställande
ledningen.

Koncernfunktioner

Lokalt

kunden. Normalt är det lokala bolaget ett
dotterbolag eller ett företag där Ericsson
har ledningsansvaret.
Lokala bolag ska syssla med försäljning,
utveckling och tillverkning. I vissa fall blir
det också fråga om exportverksamhet. Det
lokala bolaget kan vara associerat med ett
eller flera affärsormåden.
Ett nytt begrepp i Ericssons framtida
organisationsschema är "Koncernregionen". En sådan organiseras där det behövs
samarbete mellan olika lokalbolag för att
uppnå den "kritiska massa" som krävs för
att skapa bättre affärsmöjligheter.
Koncernregioner kommer att användas
med största försiktighet. En regional organisation kan också tillämpas inom ett
enskilt affärsområde.

Ericssons nya organisation
Styrelse
Ordförande

VD och Koncernchef

Verkställande ledningen

Ansvarsfördelning

Lokala bolag

Svensk
• Affärs
organisation ^v områden

roller förändras, särskilt när det gäller
verksamheten utanför Sverige.
Affärsområdena i fortsättningen uppträda
som "stödtrupper" åt de olika lokala Ericsson-bolagen. I den funktionen ska affärsområdena arbeta nära varandra med uppgift att tillsammans utveckla systemplattformar och tillämpningar för dessa.
- Genom att de lokala bolagen kommer
att kunna erbjuda Ericssons totala kompetens på sina olika marknader, ökar våra
affärsmöjligheter, säger Lars Ramqvist.
Affärsområdena får - liksom tidigare - ett globalt _
ansvar inom sina respektive produktområden.

Utan gränser
De förändringarsom nu ska
genomföras innebär att att
Ericsson nu får en organisation "utan gränser", med
globala affärsområden å
ena sidan och lokala företag och deras kunder å andra sidan. För att nå fram
till denna nyordning startar
nu det som Lars Ramqvist
kallar "Ericssons affärsutvecklingsprocess".
Hur väl den processen
lyckas kommer att bero på
koncernens förmåga att
ändra invanda mönster och
beteenden. Vad Ericsson
behöver nu är bra chefer det bästa ledarskapet för
denna förändring. Den
verkställande ledningen
(VL) spelar en aktiv roll i
detta.
- Strukturen på vår nya
internationella organisation
måste naturligtvis vara helt

BX 1
BR
BB
BN
BK
BD [_

marknadsdriven, poängterar Ramqvist.
Därmed är det faktiskt kunden som har full
kontroll över läget.

Nya roller
Ett affärsområde blir i fortsättnigen en
marknadsorienterad produkt- och systembaserad organisation som har ansvaret
för marknadsföring, utveckling och leverans av sina egna produkter - med vinstansvar, förstås. Inom varje affärsområde (AO)
finns flera olika affärsenheter (AE).

Huvudbolaget för ett affärsområde - affärsområdesbolaget - kommer också att
kunna agera som ett lokalt bolag i vissa fall.
Ericsson Telecom och Ericsson Radio System kommer t ex att uppträda som lokala
företag parallellt med att de har ansvaret
som huvudkontor för affärsområdena l < % Ata
och BR. Normalt är också ett affärsom^^^
rådesbolag huvudansvarigt för internationella nyckelverksamheter.
De lokala bolagen är företag i ett land
som har ansvaret för kontaktytan gentemot

GENERATIONSBYTE

I den nya organisationen är ansvarsfördelningen mellan lokala bolag och affärsområden helt klar: Chefen för det lokala bola^get har linjeansvar, dvs han är ansvarig för
J^Bhlagcts resultat och lönsamhet inför verkställande ledningen. Affärsområdeschefen
å sin sida ger direktiv när det gäller strategier, prissättning, etc, till alla enheter som
är aktiva inom affärsområdet. Han är också
,^^^^lobalt resultatansvarig för sitt affärsom- En sak som är extremt viktigt i den här
organisationen, är att affärsområdeschefer
och lokala bolagschefer måste vara helt
överens om strategier och viktiga operativa frågor, understryker Lars Ramqvist.
- Jag vill samtidigt klargöra, att den
verkställande ledningen, VL, kommer att
vara inblandad i det operativa och se till att
överenskommelser kan nås på det sätt som
är bäst för Ericsson som helhet. Gräl om
sådana interna problem som t ex transferpriser kommer jag inte att acceptera, tillägger Lars.

Internationaliserad utveckling
Det övergripande ansvaret för utvecklingen
av Ericssons grundläggande systemplattrmar tillkommer affärsområdena. Arbet med forskning och utveckling måste
bedrivas i många länder. Idag sker ca 75
proc av all forskning i Sverige, men den
andelen minskar framöver.
- 1995 räknar jag med att 65 proc av all

Koncernfunktioner

Affärsområden

forskning sker i Sverige och år 2000 är
siffran förmodligen omkring 50 proc, förutspår Lars Ramqvist. Men trots att den
svenska andelen av forskning och utveckling minskar kraftigt, kommer antalet sysselsatta människor inom området att öka.

Stärkt koncernledning
Större lokala bolag ska i framtiden rapportera direkt till Ericssons koncernchef eller
till någon person som denne utsett. Andra
lokala bolag rapporterar till sin egen styrel-

Lokala bolag

seordförande eller - om denne inte ingår i
verkställande ledningen - till en särskilt
utsedd styrelsemedlem, t ex chefen för ett
affärsområde eller chefen för en
koncernfunktion.
VL har ansvar för koncernens totala resultat och för att den internationella organisationen fungerar på bästa sätt. Inom VL
har de olika medlemmarna specifika ansvarsområden - som verkställande direktören tilldelat dem - men dessa ansvarsområden kan ändras från tid till annan. För att
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Samtidigt som Lars
Ramqvist presenterade
sin nya organisation för
Ericsson, tillkännagav
han också en lång rad
viktiga personförändringar i ledningen för
Ericsson. Två nya affärsområdeschefer och fyra
nya chefer för koncernledningsfunktioner presenterades i Sonthofen
och Linköping.
Ericssons nya organisation träder
i kraft den 1 januari nästa år. Då
tillträder också flera nya chefer
inom organisationen, men den
verkställande ledningen förblir
oförändrad: Förutom Lars
Ramqvist består den av Carl Wilhelm Ros, vice VD och Jan Stenberg, vice VD. VL får starkt

klara sina uppgifter kommer VL att använda resurserfrån de olika affärsområdena.

Nya koncernledningsfunktioner
För att stödja VD och VL finns också i
framtiden ett antal koncernledningsfunktioner. Tillsammans med verkställande
ledningen är dessa koncernledningsfunktioner de redskap som står till koncernchefens förfogande när det gäller att leda
Ericsson.
Antalet koncernledningsfunktioner utökas nu. I framtiden blir det 10 olika
funktioner, d v s två fler än idag:
• Ekonomi
• Finans
• Information
• Inköp och produktion - en ny
funktion med ansvar för tillverkning, inköp och distribution.
D Juridik
• Marknad
• Personal och organisation
• Produktledning - också en ny
funktion.
D Revision
• Teknik

Okad flexibilitet

Kari Alsmar, chef för koncernfunktionen Projektledning.

Erling Blommé, chef för koncernfunktion Juridik.

Bo Hedfors, chef för
koncernfunktion Teknik

Johan Siberg, chef för koncernfunktion Inköp och Produktion.

Bengt Halse, chef för affärsområde Förssvarssystem.

Håkan Jansson, chef för affärsområde Publik Telekommunikation.

ökade arbetsuppgifter i den nya
organisationen och därför krävs
heltidsengagemang.
Inom koncernledningsfunktionerna återfinns fyra nya namn:
Karl Arne Alsmar blir chef för
nya funktionen Produktledning.
Erling Blommé är ny chef för

Juridik och Johan Siberg får ansvaret för nya funktionen Inköp
och Produktion. Bo Hedfors blir
nu ny chef för Teknik. Gösta
Lindberg kommer fram till sin
pensionering att stå kvar som direktör i moderbolaget med ansvar
för vissa specialprojekt. Återstå-

ende sex chefer för koncernledningsfunktioner är Stephan Almqvist, Finans; Harry Johansson,
Revision; Bo Landin, Marknad;
Nils Ingvar Lundin, Information;
Britt Reigo, Personal & Organisation och Åke Stavhng, Ekonomi.

Två nya affärsområdeschefer
har utsetts: Håkan Jansson blir ny
chef för affärsområde Publik Telekommunikation efter Jan Stenberg. Bengt Halse blir ny chef för
affärsområde Försvarssystem.
Bengt Halse efterträder Ulf H Johansson som efter väl genomförd

omstrukturering av affärsområdet önskat nya uppgifter. Han blir
regionchef för Kabel och När i
Singapore.
Chefsskapet för affärsområde
Radiokommunikation delas mellan Kurt Hellström och Åke
Lundqvist. Åke är ansvarig för

det bolag som Ericsson driver tillsammans med General Electric Ericsson GE Mobile Communications. Lars Berg. Bert Jeppsson
och Ronny Lejdemalm kvarstår
som chefer för affärsområdena
Kabel och Nät. Komponenter och
Företagskommunikation.

Även om det går bra för Ericsson
idag finns det en hel del som behöver förbättras. Den nya organisationen är det verktyg Lars Ramqvist
skapat åt sig för att klara de förbättringarna. Nyordningens främsta
resultat är att Ericsson nu kommer
närmare sina kunder ute i världen.
- Vi får nu en organisation som
innebär ökad flexibilitet och snabbhet, säger Lars Ramqvist. Målet är
att den nya organisationen ska göra
det möjligt för Ericsson att också
fortsättningsvis leda utvecklingen
och öka sina marknadsandelar.
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Här finns världens största privata telenät

34 000 anknytningar för 40 000 studenter och 11 000
anställda i 449 byggnader spridda över 17 km2 fördelade på tre städer. Siffrorna kring MD-installationen
vid University of Massachusetts är häpnadsväckande,
men så är det också en av världens största privata telenät som Ericsson Business Communications satt i
drift.

.. .och Ericsson har
installerat det
University of Massachusetts,
UMass kallat, ägs av staten Massachusetts på den amerikanska
östkusten och är fördelat mellan
Amherst, Boston och Worcester.
Amherst ligger tre timmars bilfärd inåt landet från kuststaden
Boston. Worcester ligger ungefär
halvägs.
Det är i Amherst som den klart
större delen av universitet ligger.
Det lummiga universitetsområdet,
campuset, täcker ett område stort
som en mindre svensk stad. De
flesta av studenterna bor på campus i universitetets studentkorridorer och lägenheter. Bussar går
från den ena änden till den andra.
Goda kommunikationer är viktigt. Därför bestämde sig universitetet för att köpa en ny telefonväxel. Under årtionden hade antalet studenter vid UMass ökat
stadigt, tillväxten är för närvarande tio procent per år. Byggnad
efter byggnad har kommit till.
Till varje ny byggnad hyrde
universitetet ännu en liten växel
från telebolaget i området, någon
central växel fanns inte. Detta
ledde till att det till slut fanns
hundratalet system bara i Amherst. Det gick att ringa inom respektive campus med internnummer och koppla samtal vidare,
men det var också allt.

Stort som Karlskrona
Efter ett år av noggranna undersökningar valde UMass EBCs
lösning baserad på MD110 för ett
nytt kommunikationsnät som
skulle koppla samman de tre
campuserna. I mitten av september -88 skrevs kontraktet under
och EBC hade att installera världens hittills största privata telekommunikationsnät, lika omfattande som att knyta samman hela

John Borelli, engelskastuderande.
- De nya telefonerna ar roliga
med alla möjligheter som finns.
Men jas tycker det är lite väl
många lunk tioner. - Möjligheten
att koppla upp sig mot skolans
datorer tycker Jag år det bastå.

i
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Ericsson hade hög beredskap i rummet där huvudväxel vid UMass
med specialister både från Anaheim och Sverige när skolan slog
upp portarna för höstterminen och de tiotusentals studenterna och
lärarna kom tillbaka. Men MDn klarade eldprovet galant. Inga
kriser, inga stora problem. Fr v: Juhani Väyrynen, EDS, Chris
Richardson, Anaheim, Mickey Johnson, Anaheim, Einar
Hammarskog, Sundbyberg, Carol Swanson, Marlborough, Anders
Hagenstam, Anaheim, Gaines Gardner, Amherst.

Gaines Gardner var projektledare för installationen i Amherst.
Installationerna har styrts av ett
extremt omfattande och
detaljerat kontrakt.

Karlskrona i ett och samma nät.
- De första månaderna efter att
kontraktet skrivits under gick åt
till planering, berättar Robert Nibelius som är ledare för UMassprojektet i Sverige och som har
samordnat arbetet inom organisationen i Sverige och mellan den
svenska och den amerianska organisationen där Eric Strassen är
ledare för projektet som helhet.
Gains Gardner är projektledare
för Amherstinstallationen.

Till Helpline kan alla ringa som har problem eller undrar över något
som rör telefonerna och systemet. Tidigare har Ericsson hållit kurs
för ca 4 0 0 0 av de universitetsanställda om detta. Dean Brown och
Sam Rosenthal från Ericsson tar hand om de problem som kommer
fram via Helpline. Elaine Grenier från UMass är en av de som
övervakar Ericssons arbete.

Nya kablar
I kontraktet ingick att dra nya
kablar för hela nätet i Amherst
och noggrannt dokumentera vilken typ av kabel som fanns var.
Dokumentationen över den befintliga kablingen som tillkommit under årens lopp var mycket
bristfällig.
Fyra personer arbetade heltid
med att göra ritningar för hur kablarna skulle dras mellan och i
husen.
- Vi grävde ner över 320 km
kabel, berättar Gaines Gardner och
jämför detta med sträckan Stockholm-Karlskrona fågelvägen.
Kablingsarbetet i Amherst tog
nio månader, från mars till december i fjol, och utfördes av en
underleverantör. All planering
och allt arbete med MDn utfördes
däremot av Ericssonanställda.
Under tiden pågick arbetet för
fullt också i Boston och Worcester. Som mest arbetade på de tre
orterna totalt ungefär 300 personer samtidigt med projektet.
Universitetets lakar- och vårdutbildningar är förlagda till Worcester. Worcester Medical Center
omfattar ett större sjukhus och
lokaler för utbildning och forskning. Redan i november 1989 togs
MDn i bruk där. I januari i år togs
också systemet i Boston i bruk
utan problem.
- LIMarna i Worchester har

Stort som en mindre stad är University of Massachusetts. Och allt som finns i en stad finns hår;
bostader, affärer, matställen, kyrka, bibliotek, busstrafik, polis, post, osv, förutom
undervisningslokaler och lokaler för forskning. Skolans hönsfarm utgör ett något udda exempel på
detta. Numera har UMass också sitt eget telenät. Världens största privata med sina 3 4 OOO

anknytningar. Nätet skyddas av backuper som klarar att hålla det igång drygt fyra timmar om
strömmen försvinner. Detta testades ofrivilligt när ett häftigt åskväder slog ut strömförsörjningen.
På de dryga fyra timmar som förflöt innan strömmen kom tillbaka fungerade systemet utan problem.

dubbla minnesenheter och processorer för ökad säkerhet, upplyser Robert Nibelius.

datakommunikation, säger hon.
Det är en helt ny värld som öppnar
sig för oss.
Detta faktum att skillnaden
mellan universitetets gamla system och den nya MDn är så överväldigande gör dock en del människor lite förvirrade. Steget
mellan deras gamla telefoner med
nummerskiva till Ericssons
knapprika, hypermoderna digitalapparater är ganska stort.
- Det kommer att ta ett tag för
många att vänja sig och lära sig att
använda alla tjänster, säger Elaine.

Lyckad överkoppling
Den 20 juli i år var dock den stora
dagen D för installationen. Precis
på dagen enligt den två år långa
planeringen skulle de 119 LIM i
Amherst kopplas in. Allt var noga
testat och förberett, men en viss
spänning låg ändå i luften. För
första gången skulle den nya
releasen av MDn, BC 5.0, köras
igång hos en kund på helt kommersiell bas.
- Överkopplingen gick bra, berättar en nöjd Robert Nibelius.
Det var bara mindre problem som
uppstod och dessa kunde vi i stort
sett avhjälpa under den första
veckan.
Det stora testet fick växeln dock

inte förrän i september när alla
studenter kom tillbaka för höstterminens studier. Naturligtvis
ville alla prova sina nya telefoner
och alla de nya tjänster som den
nya växeln erbjuder.
- Den vecka studierna startade
hade vi en trafiknivå på 45 000
samtal i timmen i studentsystemet klockan halv fem på tisdagseftermiddagen den 4 september,
berättar Gaines Gardner.
Enligt honom är förmodligen
belastningen på systemet som
högst den tiden på dygnet. Studenterna har kommit hem från
sina lektioner och den administrativa personalen har fortfarande
inte slutat arbetet för dagen.
Växeln klarade den prövningen
också. Från den 20 juli till den 7
september hade bara 1 800 fel
anmälts och av dessa var nästan

samtliga mycket enkelt avhjälpta.
Felen anmäls till Helpline som
är en stödenhet som arbetat sedan
överkopplingen gjordes. Hit kan
alla ringa som har frågor eller
problem med sin telefon eller TAU
och få omedelbar hjälp.
När tidningen besökte Amherst
den 7 september fanns dock endast 130 felanmälningar inne.
- Har man bara 130 fel i ett så
här stort system med så mycket
trafik, då har man gjort det bra,
säger Elaine Greiner. Hon är en
av de personer från universitetet
som övervakar EBCs arbete.
Elaine Greiner är mycket entusiastisk över alla de möjligheter
som öppnar sig med den nya växeln.
- De småsystern vi hade förut
var alla mer eller mindre antika
och vi hade inga möjligheter till

Ställer frågor
Och mycket riktigt så undrar nästan alla som ringer till Helpline
hur man använder telefonen och
hur man ansluter sin TAU. Endast
en bråkdel av de tusentals samtalen gäller fel på system eller te-

lefoner. Randy Sailer är ansvarig
för telekommunikationen på
UMass.
- Vi har hoppat över flera generationer av växlar. De vi hade
byggde på 50-talets teknologi.
Den nya växeln innebär stora förändringar för oss. Det gamla systemet tvingade oss att alltid gå till
väga på ett visst sätt. Med flexibiliteten hos MD110 och de
digitala telefonerna kan vi arbeta
mycket effektivare, säger han och
ger som exempel att sekreterarna
lätt kan bestämma tider för sammanträden med många deltagare
genom att utnyttja konferensfunktionen.
- Men vi har inte varit någon
lätt kund, fortsätter han. Vi hade
många och detaljerade krav. Vi
förväntade oss hög kvalitet och vi
såg till att vi fick det.

Randy Sailer berättar att de anställde femton personer att övervaka Ericssons arbete.
Och han är nöjd med resultatet.
- Både växeln och telefonerna
är mycket väl konstruerade. Det
är tekniskt excellenta, mycket
flexibla produkter.

Bra samarbete
- Visst har det märkts att installationen är stor, men samarbetet
med Ericsson har fungerat mycket
bra, fortsätter Randy. Jag måste
säga att Ericsson-folket verkligen engagerar sig i vad de gör och
känner till sina produkter väl.
När nu universitetet fått en modem växel tänker det hänga med
i utvecklingen.
- Vi är mycket intresserde av
DCT-900, den trådlösa telefonen,
säger han. Den vore en utomor-

På amerikanska skolor är miljön mycket viktig, ett campus ska vara
vackert. I kontraktet ingick därför att de tre växelrummen som
byggde skulle smälta in i den omgivande miljön. Innan EBC fick
kabelarbetet godkänt skulle nytt gräs växa där det grävts upp,
kablar på hus skulle vara målade osv, osv.

dentlig tillgång för oss, eftersom
de anställda rör sig mycket inom
campus mellan olika byggnader.
En fungerande organisation,
planering och gott samarbete med
kunden är avgörande för ett projekt av denna omfattning.
- Det har gått märkvärdigt friktionsfritt, säger Eric Strassen. Vi
har egentligen inte haft några större
problem alls. Växeln fungerar fint
och kunden är nöjd.
- När vi började med projektet
trodde folk inte att vi skulle bli
klara i tid, berättar Gaines Gardner. De sa att inte ett enda av
statens projekt hittills hållit tidplanen och att detta säkert inte
skulle göra det heller. Men vi bevisade motsatsen. Ericsson klarade av det.
Text och foto: Maria Rudell

Lorraine Oullette psykologistuderande - Telefonerna är Ute
komplicerade att använda, men
det kommer att bil bra när man
vant sig. Det finns många
funktioner, speciellt bra är
ätet-uppringning och vidarekopp-

ling.

KOM DAGENS M D U O TILL - VAND!
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En lyckad premiär
Hittills har MDl 10 tillverkats i två systemvarianter, en för USA
och en för resten av världen. I och med den senaste releasen av MDn,
BC 5.0, har två blivit en
och samtidigt har nya intressanta funktioner tillkommit.
Ml) 110 BC 5.0 installerades för första gången
hos kund på University
of Massachusetts.

Nya MDl 10
installerades
förförsta
gången
hos kund på
University of
Massachusetts
Utvecklingen av MD 110 startade
i Sverige 1977. Fyra år senare
startades utveckling av en variant
i USA, anpassad till de speciella
kraven ställda av den amerikanska marknaden.
Situationen ändrades. Allt eftersom telemonopolen i Europa
försvann kom kraven på tjänster
att bli allt mer lika världen över
och i slutet av 1987 beslutade
ledningen för EBC att de båda
MD-systemen skulle sammanföras till ett.
Genom detta skapades förutsättningar för effektivare, snabbare och mindre kostsam utveckling av MDl 10.
- Detta var den största utmaning för MD-utvecklingen sedan
starten 1977, säger Börje Lundwall, teknisk projektledare för BC
5.0.
Produkten som har distribuerad
arkitektur och intelligens som
kännetecken skulle nu också utvecklas distribuerat. En ny arbetsmetodik togs fram för att
möjliggöra detta. Själva MDn
strukturerades också om för att
konstruktionsansvaret för olika
delar skulle kunna spridas över
världen.
För var och en av de cirka 400

University of Massachusetts Medical Center ligger i Worcester. I den åtta våningar höga byggnaden
inryms sjukhus och lokaler för undervisning och forskning. M D l 10 togs i bruk här redan i november
-89, men under januari nästa år kommer den att uppgraderas till den nya releasen. Samma sak
kommer att göras vid campuset i Boston redan i november.

personer världen över som arbeter med MD-utveckling innebar
detta stora förändringar.
- Organisationen i USA lämnade över halva MD-systemet till
Sverige och svenskarna lämnade
andra halvan till USA, säger Börje.
Att få teknikerorganisationerna att
acceptera och motiveras av sina
nya roller var ett projekt i projektet. Det var bland annat därför vi
skapade "MDl 10 Engineering
World Team".
Gemensamma teknikforum, där
teknikchefer från alla håll möttes
regelbundet, skapades för att koordinera organisationerna. Avstånd och tidsskillnader mellan
Sverige och USA överbryggas av
gemensamma möten, telefonkoferanser och memo.

UMass i focus
Ganska tidigt i projektet bestämdes det att den nya releasen skulle
vara klar att installeras för första
gången hos kund vid Univerity of
Massachusetts.
Under projektets gång uppstod
ett antal oförutsedda problem. För
att trots detta kunna avsluta projektet i tid gjordes omplaneringar
vid varje sådant tillfälle. Konstruktörerna fick visa prov på stor

uthållighet för i de flesta fall innebar omplaneringarna att de fick
arbeta ännu hårdare och ta till
ännu mer övertid.
- Sommaren -89 var systemet
färdigt konstruerat och provning
började, berättar Börje. I december samma år installerade vi BC
5.0 i EBCs hus växel i Bollmora.
Börje minns den olidliga spänningen- hur skulle systemet klara
riktig trafik? Starten gick efter
omständigheterna väl. Några av
tjänsterna fungerade dock inte
riktigt som önskat men det rättades snabbt till.
Den 20 juli när MDl 10 BC 5.0
skulle vara färdig för inkoppling
vid University of Massachusetts
kom allt närmare. Konstruktörerna lade in ännu en växel för att
få den slutgiltiga produkten klar
för leverans i tid.
Och de lyckades. Från den 20
juli går all teletrafik utan problem
vid UMass campus i Amherst på
den nya versionen av MDn, en fin
bekräftelse på MD-teknikernas
hårda arbete.

Nya möjligheter
Med MDl 10 BC 5.0 får kunder i
resten av världen de möjligheter
som fanns i det amerikanska sys-

temet och vice versa. Dessutom
har några helt nya tjänster lagts
till.
Med den nya releasen är det
möjligt att ha både telefoni och
datakommunikation samtidigt på
samma förbindelse med överföringshastigheten 64 kBit/s. Den
har ACD, Automatic Call Distribution som innebär att samtal kan
samlas i kö för att kopplas t ex till
den säljare på en resebyrå som
först blir ledig. LCR, Least Cost
Routing innebär att MDn väljer
den billigaste vägen för externa
samtal. Route Optimization gör
att det privata nätet används så
effektivt som möjligt. Detta för
att nämna några exempel.
- Detta har varit mitt tuffaste
och roligaste projekt hittills, säger Börje Lundwall och passar på
att tacka sina medarbetare för ett
fint jobb.
Men arbetet för honom och alla
de andra MD-teknikerna är ingalunda över. Redan nästa år kommer en ny release av växeln för
nya och gamla kunder. De som
redan har MDl 10 kan lätt uppdatera sin växel och få tillgång till
allt som den nya allt mer avancerade tekniken kan erbjuda.
Text: Maria Rudell

Nya order i svallet efter UMass
Den gigantiska MD-installationen vid University
of Massachusetts har fått
stor uppmärksamhet i
USA, speciellt från andra
universitet. Redan i början
av sommaren fick EBC en
order som en direkt följd
av det lyckade UMass-projektet.
I installationen vid UMass har
Ericsson Business Communica-

tions fått ett fint referensobjekt.
- UMass har stor betydelse för
oss, säger John Mac Donald som
är chef för den östra regionen i det
amerikanska dotterbolaget.
Ericsson-namnet är inte så känt i
USA. Här fick vi chansen att visa
att vi klarar stora och komplicerade projekt.
Speciellt inom universitetsvärlden har installationen följts
med stort intresse. MDl 10s distribuerade arkitektur passar de

amerikanska universitetens behov.
-Vi har haft många besökare,
berättar Gaines Gärder, projektledare för Amherst. Han räknar
upp University of Rhode Island,
Buffalo University och University of Conneticut för att ge några
exempel.
Illinois State University besökte
UMass innan de beställde sin
MDl 10 i våras. Den ordem omfattar 7000 linjer ochärvärdca48

miljoner kronor.
I det detaljerade och omfattande
kontraktet för UMass ingår att
Ericsson-anställda ska sköta service och underhåll under det för-1
sta året, på några ställen under de
två första.
-Vi har lagt fram ett förslag som
innebär att vi sköter service och
underhåll för nätet under tio år,
berättar Gaines. Universitetet
kommer att ta ställning till detta
nästa år.

Distribuerad
lösning
MDllOs distribuerade arkitektur har verkligen utnyttjats vid installationen
på University of Massachusetts. Nätets 172 LIMar är
utspridda på tolv platser.
93% av alla telefoner i
nätet är digitala och alla
dessa användare kan utnyttja nätet för
datakommunikation.
Nätet är uppdelat i fyra system,
ett för Boston, ett för Worcester
och två för Amherst. De två systemen i Amherst omfattar totalt
imponerande 119 LIM. Kunden
ville ha separata system för administration och studenter där, för
att kunna köra dem oberoende av
varandra ifall studenterna skulle
hitta på några rackartyg och till
exempel ockupera en byggnad.
Användarna i Amherst märker
dock inte alls att systemen är skilda
åt. De är sammankopplade med
en digital DPNSS-länk. Fiberoptisk kabel binder samman LIMarna inom Amherst respektive
Worcester. I Boston används radiolänk.
De tre orterna ligger geografiskt placerade i en triangel. Det
längsta avståndet är mellan Boston och Amherst, drygt fjorton
mil fågelvägen. Orterna binds
samman med hyrda analoga kablar ef tersom den mesta av trafiken
är inom respektive campus.

Helt digitalt
Inom campusen är nätet däremot
i det närmaste helt digitalt. 93%
av alla telefoner är digitala och på
så sätt kan användarna utnyttja
växelns möjligheter maximalt.
Alla som så önskar, studenter
såväl som personal, kan med en
terminal adapter unit, TAU, ansluta sig via MDn till universitetets datorer. Den nya releasen av
växeln medger samtidig data- och
telekommunikation med hastigheten 64 kBit/s. Möjligheten till
datakommunikation är mycket
viktigt eftersom UMass har en av
de fem bästa datautbildningarna i
USA och har en mycket omfattande och varierande datautrustning.
Studenterna betalar bara en viss
hyra för telefon och eventuellt
TAU. Intemsamtal är gratis, men
externa samtal debiteras. Varje
student får slå sin personliga kod
för access till det publika nätet
och debitering för externa samtal.
Samtalsuppgifter samlas upp av
ett speciellt fristående datasystem för fakturering.
I nätet finns också ett voicesystem med bland annat voicemail funktion. Detta fungerar ungefär som en centraliserad telefonsvarare och kan utnyttjas av
alla användare. Den har kapacitet
för att hålla 20 000 meddelanden
i minnet samtidigt. Funktionen är
nödvändig att erbjuda bland annat därför att det inte går att ansluta vanliga telefonsvarare till
de digitala telefonerna.
All kabel är vald för att universitetet lätt ska kunna hänga med i
den tekniska utvecklingen och
komplettera med nya funktioner,
som till exempel att sända video
över nätet. UMass vill ta del av
framtidens allt större möjligheter.
Maria Rudell
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Mellan hopp och förtvivlan
Valentina Hedenström
och Anne Lindeberg, slår
sig ned i stolarna i det lånade rummet på HF. De
ser lugna ut trots att de
lever under en stark
press. Vi ska prata om
Kuwait och Irak. I Bagdad finns Annes två söner, Sten 27 år och Thomas 18 år, och
Valentinas man Rolf Hedenström.
Det är nära mellan skratt och gråt.
Det märks under samtalet med
Anne och Valentina. De har lärt
sig att alltid ha med sig näsdukar
i väskan.
- Jag kan skratta gott, men
plötsligt fastnar skrattet i halsen,
berättar Anne. Humöret pendlar
så snabbt. Och jag är fixerad av
nyheter. Men bara nyheter om
ak.
Om inte Ericssons backning
varit så total hade jag inte suttit
här idag, säger hon med eftertryck. De är helt underbara!
Valentina har bott i Kuwait tillammans med sin man och sina
två barn i fyra år. Hennes man
Rolf arbetar som Operation and
Maintenance manager på Ericsson Telecom och hela familjen
var som vanligt hemma i Sverige
på semester.
- Rolf hade åkt ned tidigare,
och vi skulle åka tillbaka via Spanien, berättar Valentina.
Samma dag som beskedet om
invasionen kom var Valentina och
barnen på väg till Barcelona.
- Vi trodde inte att det var sant
och som alla andra trodde jag att
allt skulle vara över på en vecka,
så vi åkte ändå. Efter en vecka i
Barcelona var det bara att åka
hem igen.
*

ara 18 år
Anne och hennes man Anders
Lindeberg anställd av ERA i Kuwait var också hemma i Sverige,
ien deras yngsta son Thomas
ille stanna kvar i Kuwait tillsammans med sin bror Sten.
- Vi försöker få hem honom.
Han är ju bara 18 år! säger Anne
och det märks hur upprörd hon är.
För oss i Sverige är en 18-åring
inte mer än ett barn, men i Irak
räknas han som vuxen.
Valentina hade fullt upp den
första tiden efter invasionen. Barnen som är 15 och 17 år gick i
amerikansk skola i Kuwait och
det viktigaste var att ordna skolgången i Sverige.
-Vi åkte direkt från flygplatsen
till Sigtuna för att träffa rektorn,
berättar hon.
Bostad är också ordnad och nu
tar Valentina ett steg i taget. Varken hon eller Anne planerar längre
fram än tills deras anhöriga är
hemma igen.
Det hände mycket under de första veckorna efter invasionen. Det
svängde snabbt mellan hopp och
förtvivlan. Ena stunden skulle alla
Ericsson-anställda åka hem, i
nästa skulle de begränsade platserna lottas ut.
- Jag visste, innerst inne, att
Rolf inte skulle vara med i den
första gruppen som kom hem. Vi
visste att alla inte fick lämna Irak,
säger Valentina. Men det var ändå

Valentina Hedenström, t v, och Anne Lindeberg har anhöriga i Bagdad. De följer händelseutvecklingen i Persiska viken med stor oro.
Ofta pendlar de mellan hopp och förtvivlan. Foto: Maria Petersson.

en fruktansvärd känsla
när namnen lästes upp
och Rolf inte var bland
dem.
Anne håller med:
- Redan när jag fick
höra att de skulle åka
genom hela Irak, till den
turkiska gränsen tänkte
jag - varför, om inte för
att de tänker stoppa dem.
- Det är hemskt, fortsätter hon, att mina barn
ska sitta fast och inte vi.
Det var vi som accepterade kontraktet och det
ärvisomdragitditdem!
Jakten från massmedia var också arbetsam
de första veckorna.
Anne berättar hur tidningar kunde ringa mitt
i nätterna för att få en
intervju.
- Vi orkade inte prata
om det då, säger hon.
Vissa journalister hade
svårt att acceptera det,
medan andra uppträdde
mycket bra och respekterade oss.

, SlflpP '

Följande brev lämnades vid demonstrationen utanför Iraks ambassad
för att skickas till Saddam Hussein:

- 4*
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Öppet brev till
Saddam Hussein
Vi vill ha hem våra män och söner omedelbart. Det är emot alla mänskliga rättigheter att hålla dem kvar i Kuwait och Bagdad.
Alla känner till den arabiska gästfriheten
men att hålla kvar sina "gäster" mot
deras vilja strider mot islam och den arabiska kulturen.
Vi som har vistats i arabvärlden i många
år har lärt oss att familjen är helig och
därförförstår vi inte hur Du kan separera
våra familjer och skövla våra hem.
Fruar, föräldrar och barn till svenskar
som hålls kvar i Kuwait och Bagdad.

Stiltje
Om det var turbulens och snabba
skiften den första tiden, har det
blivit desto lugnare nu, men det är
inte bättre.
- Just nu är det totalt stiltje och
det är jobbigt, säger Anne. Därför
är det viktigt för oss att vi gör vad
vi kan. Så att det händer något!
Anne, Valentina och de andra
fruarna och föräldrarna organiserade därför en demonstration utanför Iraks ambassad, för att om
möjligt kunna påverka.
- Vilka amatörer vi var, berättar Valentina. Efter en stunds

marscherande upptäckte Valentina att demonstranterna mycket
prydligt gickpå trottoaren, medan
polisen körde, som sig bör, mitt i
gatan.
- Jag hade väl aldrig trott att jag
skulle bli demonstrant, skrattar
hon, men vi fann oss och gick ut i
gatan, som man ska göra.
En överraskning väntade. De
blev mottagna inne på den irakiska ambassaden. De fick lämna
sitt brev för vidare befordran till
Saddam Hussein, och framföra
sina synpunkter.
- Det kändes verkligen bra att
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De anhöriga i Sverige demonstrerade utanför Iraks
ambassad. Foto: Kurt Johansson

genomföra demonstrationen, säger Anne och Valentina. Ett reportage som berättade om händelsen sändes ut via Radio Sweden
och nådde Bagdad. Mottagandet
där var mycket positivt, vilket
också gav de anhöriga i Sverige
extra styrka.
Anne och Valentina tänker
fortsätta demonstrera.
- Det är den enda vi kan göra,
säger Anne med eftertryck. Så det
ska vi fortsätta med.
Gemenskapen mellan de anhöriga är viktiga. Den som inte är i
samma situation har svårt att för-

stå vilken press det innebär. Medkänslan glider lätt över i medlidande, vilket inte gör någon gladare.
Något svar på frågan om de
kan tänka sig att ännu en gång
bosätta sig i ett orosområde, när
deras anhöriga väl är hemma igen,
får vi inte.
- Det enda som är viktigt just
nu är att få hem dem, sedan får vi
se, säger de innan de lämnar
Ericsson för att börja planera nästa
demonstration.
Helena Liden
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I Emmen inte långt från gränsen mot Tyskland ligger Ericssons nya fabrik

Kunglig
invigning
i Holland
Piip, piip, piip, precis som från
en personsökare, lät det när
kungen tryckte på knappen
och så pang, med dunder och
brak och ett mäktigt fyrverkeri invigdes Ericssons nya
fabrik i Emmen, Holland.

Här i Emmen
ligger persontelefonens
framtid

Den 8 september -89 togs det första spadtaget och precis på dagen ett år senare
invigdes alltså den 13 000 kvm stora
fabriken av Sveriges kung. Idag tillverkas personsökare i fabriken och det är här
som den trådlösa persontelefonen kommer att tillverkas.
- Ericsson är med sina 1 750 anställda
i Holland ett av de 60 största företagen i
landet, berättade koncernchefen Lars
Ramqvist i sitt hälsningstal. Hälften av
Hollands invånare har en telefon från

Ericsson och alla som ringer utomlands
får sitt samtal genom en Ericsson-växel.
- Ericsson tror på Holland även när det
gäller framtiden och vi fortsätter våra
investeringar. Framtiden börjar med att
vi inviger den nya fabriken här i Emmen,
sa Lars Ramqvist innan han bad kungen
förrätta den officiella invigningen.
Även Colin Buckingham, chef för
verksamheten vid Ericsson Radio
Systems B V, hade framtid och mobilitet
som tema i sitt högtidstal.
- Ericsson är världsledande
inom många av telekommunikationens områden
^.«. och vi här i Emmen är
' inget undantag, sa han.
, Vi har 40 procent av
' världsmarknaden för
/ privata personsökarsystem. 90 procent av det vi
tillverkar går på export.
Våra system finns på platser som t ex Australien,
Fjärran Östern, Japan,
Kina, Nordamerika och
även Tahiti och Hawaii.

Kartan visar var i Holland
Ericsson finns, dock ej
Rotterdam. Även denna stad
fanns med i det cykellopp, som
arrangerades i samband med
invigningen i Emmen.

; DECT
f9~*>r*
Redan för fem år sedan tog
Ericsson Radio Systems initiativettill
1 utveckling av en ny digital trådlös telefon, presontelefonen. Systemet går ofta
\ under förkortningen CT-3 och det är
Ericssons CT-3-koncept som ligger
till grund för DECT, den nya europe^ / ' iska standarden för digitala trådlösa te' S.-^ lefoner.
' Produktansvaret för DECT ligger i
- . S Holland och Colin Buckingham berättade att det just blivit klart med en tillbyggnad till den nya fabriken. Här korn-

Nästan två Vättern Runt gjorde de 4 4 Ericsson-cyklisterna under sitt lopp Holland runt.

De cyklade Ericsson
runt i Holland

Kungen provringde på en persontelefon till ett s k CT-3-system. Närmast kameran en holländsk scout. Det är nämligen detta system som på en stor scoutjamboree om
fem år ska klara kommunikationerna för 5 0 0 0 0 scouter från hela världen. Ericsson skänkte detta tillfälliga kommunikationssystem till kungen som lät gåvan gå vidare till
Holland.

Kungen överlämnade persontelefonen
till prins Claus.

Lars Ramqvist önskade Colin Buckingham lycka till.

På det stora fältet utanför fabriken pågick olika lagtävlingar. Speciellt besvärlig var
hinderbanan,\lär en såpad ruschbana ingick

mer produkterna till DECT att tillverkas.
Nästa år skall tillbyggnaden vara klar.
Kungen är hedersordförande i Svenska
Scoutförbundet, Hollands prins Claus,
som deltog i invigningsfestligheterna i
Emmen, är ordförande i det holländska
scoutförbundet. Om fem år kommer
50.000 scouteratt samlas i Holland till en
stor scoutjamboree. I Dronten i Holland
kommer en tältstad att byggas upp. För att
klara kommunikationerna under detta arrangemang skänkte Colin Buckingham

ett CT-3-system till kungen, som lät gåvan gå vidare till prins Claus.
På ett stort fält en bit från Ericssons
fabrik hade holländska scouter slagit upp
ett läger. I samband med fabriksinvigningen besökte kungen och prins Claus
scoutlägret.

miljer så det blev en invigningsfest med
över 1 100 gäster. Från Emmens centrum gick bussar i skytteltrafik.
Kungen, prins Claus och övriga VIPgäster anlände (en del med helikopter)
klockan tolv. För de anställda hade då
festen redan pågått i drygt två timmar. På
det stora fältet utanför fabriken hade man
arrangerat olika tävlingar. Lagen tävlade
på olika typer av hinderbanor och med
diverse konstiga fortskaffningsmedel.
Svårast var nog den såpade rutschbanan,

Över 1100 gäster
Fabriken i Emmen har 900 anställda och
förutom dessa var ca 200 VIP-gäster
inbjudna. Därtill kom de anställdas fa-

som det gällde att komma upp på.
Efter det att kungen tittat närmare på fabriken kunde alla anställda visa sin nya arbetsplats för sina familjer.
Senare på eftermiddagen blev det fler tal,
bl a önskade borgmästaren i Emmen Ericsson lycka till. De vinnande lagen fick priser
och dagen avslutades med en jättestor grillfest för alla anställda.
Text: Gunilla lamm
Foto: Jan Oosting

Kanaler, väderkvarnar,
betande kor, regn, solsken, punkteringar, stela
ben, envishet, kamratskap och sex olika Ericsson-platser i Holland.
Det är facit för de 44
cyklister som under två
dagar och drygt femtio
mil trampade Holland
runt. Målet för denna
unika cykeltur var invigningen av Ericssons nybyggda fabrik i Emmen.
Jan Wilting, heter han, mannen
som drog i gång och organiserade
cykelloppet. Han arbetar med
teknisk information och produktunderhåll i Ericsson Radio
Systems fabrik i Emmen och han
är också en hängiven cyklist.
- Jag tog upp cykling som
motion för ungefär två år sedan i
samband med att jag hade hjärtbesvär och vägde för mycket. Sedan dess har det blivit många mil
på cykeln, berättar Jan och fortsätter:
- För ett halvår sedan fick jag
idéen till det här loppet och pratade då med Hans Boom, informationsansvarig på Ericsson Radio Systems, Holland. Han tyckte
det var ett bra förslag och kopplade ihop det med invigningen av
vår nya fabrik. I somras gick det
ut en inbjudan via memo till alla
Ericsson-anställda. Fyrtio holländare, fem svenskar och en
amerikan anmälde sig. Tyvärr
blev det strul med bagaget för
amerikanen så han kunde inte vara
med men de övriga kom.
Jan har lagt ned stort arbete på
att förbereda loppet. Han har själv
under flera veckoslut i våras och
somras cyklat hela sträckan och
på bandspelare beskrivit alla
etapperna för att kunna göra
mycket detaljerade kartor.

Start av borgmästaren
Strax efter sju på morgonen den 7
september gav borgmästaren i
Rijen (Ericsson Telecommunica-

tie B.V. (ETM)) startskottet. Ef- ling av persontelefonen, kom cyter drygt fem timmar anlände klisterna på kvällen fram till
cyklisterna till Haags centrum. Emmen. Där blev det högtidlig
Där pågick en svensk vecka med mottagning med orkester, balett,
bl a utställning och cyklisterna blommor, diplom och tal. Dagen
hälsades välkomna till Ericssons efter deltog alla i Emmenfabrikens
monter av Bengt Kjellgren, chef
invigningsfest. A v de 44 fullföljde
för Ericsson Telecommunicatie 41 loppet på drygt 50 mil dvs
(ETM).
nästan två "Vättern Runt". Bravo!
I duggregn och med massor av
punkteringar gick loppet vidare Olika tränade
till Amsterdam och World Trade - Jag har aldrig cyklat så långt
Center, där Ericsson Radio Sys- tidigare. Innan loppet tränade jag
tems har sitt huvudkontor. Här en del med mina söner och med
smakade det bra med kaffe och kollegerna. Blir det ett lopp nästa
äppelkaka. Försäljningschefen år så ställer jag upp. Det säger
Dick Sougé hyllade cyklisterna Wagenaar stolt, som i vardagslag
och sa att de var ett
bra bevis på "The
fighting spirit" hos
Ericsson.
Nästa uppehåll var i
Utrecht, där Nira
Nederland finns. Nira,
säljer personsökare
och är ett dotterbolag
till Ericsson Radio
Systems. Efter drygt
25 mil var det sedan
dags för spagettimiddag (kolhydratrikt) och sömn.
Derk Moes och
Herman Kuiders arbetar i vanlig fall i Dick Sougé, försäljningschef vid Ericsson
Emmen på Ericsson Radio Systems hyllar cykelloppets initiativRadio Systems BV tagare Jan Wilting genom att drapera honom i
Amsterdams flagga.
men fungerade under
två dagar som chaufför respek- är servicechef på Nira i Utrecht.
Kees Gösens, från Rijen, har
tive mekaniker. Derk körde bilen
med släpvagnen med all extra ut- cykling som hobby men har inte
tränat speciellt för loppet. Att det
rustning och bagage. Med van
hand fixade Herman säkert hund- regnat envist har inte berört horatalet punkteringar och även en nom.
och annan trasig sadel och pedal.
Svenskgänget Stig Blomberg,
Leif Gustavsson, Kjell Mökjas,
Skiftande landskap
Georg Bryntzé och Henrik
Även dag två började i ottan med Djupsjöbacka, alla från Ericsson
frukost och sedan upp på cyklarna Telecom, Stockholm, tycker att
i duggregnet. Jan Wilting hade loppet gått bra och varit mycket
lagt upp loppet så att cyklisterna fint arrangerat.
- Vi har fått se olika Ericssonfick uppleva olika delar Holland
med skiftande landskap. Han hade anläggningar i hela Holland och
t o m fått med några rejäla kullar lärt känna kollegor här nere. Blir
det ett nytt cykellopp nästa år så
med ordentliga uppförsbackar!
Efter uppehåll i Enschede, där kommer vi att vara med, säger de.
Text och foto:
Ericsson Radio Systems har ett
Gunilla Tamra
alldeles nytt centrum för utveck-
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Välsaltad
teleräkning
Upplänningen Ove Carlsson
satte kaffet i vrångstrupen när
han för en tid sedan öppnade
posten och tog del av den
senaste teleräkningen. Han
hade nämligen blivit debiterad för 16.772.540 markeringar, vilket med ett pris av
23 öre stycket blev till
3.857.684 kr och 20 öre! Efter öresutjämning blev beloppet lite mindre-3.857.862
kr.
Väl svettigt för en teleräkning, tyckte Ove, som dessutom hade sagt upp sitt abonnemang mitt under den period räkningen omfattade.
Familjen Carlsson kostade på
sig ytterligare ett samtal till
televerket för att få rättelse och si! det var inte något
problem med detta. Ärendet
handlades snabbt och en ny
räkning anlände - på 194 kr!

Ericsson allt
miljovanligare
• • • ••

••

••

I början av 80-talet började det dyka upp larmrapporter om ozon-lagret. En av bovarna ansågs
vara freon, ett lösningsmedel som använts flitigt inom
verkstadsindustrin. Men den första januari 1991 är
det i princip stopp för freon-användning för tvättning. Ericsson uppmärksammade detta i tid och de
senaste åren har en rad insatser gjorts, inte bara med
freon utan också andra lösningsmedel.
Redan 1987 började arbetet med
att få bort freon, eller CFC som
det egentligen heter, förkortningen står för klorfluor-kolväte.
Freon är inte farligt att arbeta
med. Det infördes just för att det
var så milt och skonsamt. Det var
först efter flera års användning
som det visade sig vilken inverkan det hade på ozonlagret, som
skyddar jorden mot ultraviolett
strålning.
Tack vare att Ericsson så snabbt
uppmärksammade debatten och
bestämde sig för att göra något,
har lagen om stopp för freon inte
kommit överraskande.
- En arbetsgrupp satte igång
med arbetet att kartlägga var
freon användes och hur mycket,
berättar Karl-Erik Spångberg, på
S-divisonen och med i arbetsgruppen.
Det visade sig att freon till 8090 procent användes till att tvätta
kretskort efter lödning och som
tvättvätska för reläer.
- Eftersom det var fråga om ett
totalstopp, säger Jörgen Svensson, som också sitter i arbetsgruppen, var det ingen idé att leta efter
bra reningsmetoder. Vi fick söka
andra lösningar.

Vid årsskiftet
blir det stopp
för freon inom S
koncernen
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I Hudiksvall har televerkets
service nått oanade höjder.
Där är i alla fall inte någon
större risk att försova sig. Det
kan nämligen hända att televerket rycker ut och väcker
den sovande.
En Hudiksvalls-flicka
skulle åka på semester och
behövde upp tidigt på morgonen. Hon bad för säkerhets
skull sin mor ringa och väcka
henne. När modern ringde,
fick hon dock bara hänvisningston, varför hon genast
ringde televerket. Där fick
hon det upprörande beskedet
att flickan lagt av luren!
Det var då televerket visade vad som menas med hög
servicenivå. Några minuter
efter moderns telefosamtal
knackade nämligen en pigg
man från televerket på flickans dörr och väckte henne!
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Ny teknik
En ny lödteknik, med andra flussmedel infördes och då behövde
inte kretskorten tvättas.
- Vi började med att gå ut och
uppmana alla som använde freon
att vara observanta, berättar KarlErik. Vi tätade maskiner och återvinningsutrustningar. Redan den
åtgärden gjorde att freonanvändningen sjönk ordentligt.
När sedan den nya lödtekniken
infördes försvann det nästan helt.
Det är bara inom vissa områden
freon fortfarande används.
Vad som gäller Ericsson i
Sverige kommer också att gälla
vid alla dotterbolag i världen.
Ericssons policy är att miljöproblem inte ska exporteras. Arbetet
utomlands liggerett halvår senare,
men målet är att alla Ericssons
anläggningar ska vara helt
freonfria.

Klorerade lösningsmedel
Det finns andra lösningsmedel,
som också är på väg att försvinna
tack vare ett målmedvetet miljöarbete.
- Vi brukar tala om klorerade
lösningsmedel, säger Jörgen. Trikloretan används vid mönsterframkallning och metylenklorid
för att strippa bort filmen på
mönsterkorten.
Trikloretan kommer att förbjudas inom några år och de övriga
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kommer att blir utsatta för hårda
begränsningar.
Första åtgärden var att täta maskiner och att investera i dyrbar
återvinningsutrustning. Det skapar ett i det närmaste slutet system. Tack vare dessa åtgärder har
utsläppen minskat radikalt.
Men det räcker inte, utsläppen
är ändå stora. Därför beslutade
man sig för att byta teknik även
här.
- Vi har bytt mönsterfilm och
använder nu en som går att framkalla i soda och vatten, säger KarlErik. Och vi använder kaliumhydroxid i vattenlösning, för att
tvätta bort filmen.
Under semestern -89 byttes
tekniken i halva Ingelstafabriken
i Norrköping och under semestern i år den andra hälften. Det
innebär att hela Norrköpingsfabriken är fri från klorerade lös-

ningsmedel. Även våra övriga
mönsterkortfabriker investerar i
vattenbaserad teknik.

Övriga lösningsmedel
Det förekommer även andra lösningsmedel i produktionen, exempelvis inom lackeringen.
- Även här har det skett en del,
säger Jörgen. På Huvudfabriken
har måleriet gått över till pulverlack, vid en av målerianläggningarna. Pulverlackering ger inga
lösningsmedelsutsläpp.
- Sådana teknikbyten medför
ibland att vi gör en rejäl miljövinst på luftsidan. Men att vi får
andra föroreningar som måste tas
om hand.
Att vara ett miljövänligt företag ger god PR, men även ekonomiska aspekter spelar in.
- Hoten om miljöavgifter har
stor betydelse. Det talas om

Med en ny lodteknik i Norrköpingsfabriken Ingelsta, behöver
mönsterkorten inte tvättas efter lödningen. Det var i den
processensom freon tidigare användes. Foto: Petr Zatrepalek.

mycket höga summor, berättar
Karl-Erik. Alla företag vill i god
tid komma bort från de ämnen
som kommer att beläggas med
avgifter.
Myndigheternas krav gjorde att
Ericsson, liksom alla andra verkstadsföretag, började arbeta systematiskt och många förbättringar
har åstadkommits.
Men arbetet för miljögruppen
slutar inte.
- Vad som är sanning idag,
behöver inte vara det i morgon,
säger Jörgen. Freon infördes för
att det var så milt och bra. Idag vet
vi att det ställer till skada på miljön.
Enda sättet att helt lösa miljöproblemen är att inte släppa ut
något alls. Idealet är helt slutna
system, men än är det ofta orealistiskt.
Text: Helena Liden
Foto: Petr Zatrepalek

Dyrt spåra
teleterrorist
En kvinna antastades flera
gånger om dygnet av en man
i telefon. Hon kände igen rösten från en person hon tidigare haft sällskap med, men
begärde till sist ändå spårning av samtalen - för att få
bevis på vem som låg bakom
samtalen.
Nu har mannen dömts för
ofredande, och får betala 50
dagsböter för detta brott och
en misshandel han också utsatt kvinnan för. Men själv
får hon stå för fiolerna när det
gäller spårningen av hans telefonsamtal - 340 kr går den
notan på!

***

Första spadtaget för
ny godsterminal
Johan Siberg produktionschef
Ericsson Telecom, Hans Lundberg chef för Huvudfabriken samt
Per Palmberg, VD för fastighetsbolaget höll ett stadigt grepp när
det första spadtaget för ny godsterminal togs på HF.
Projektet, som innebär en första etapp på en ombyggnad av
huvudkontoret, kommer att ta fart
ordentligt nu.
Redan samma dag som det
symboliska första spadtaget, satte
mätningen för schaktningen
igång. Redan under tredje kvartalet 1990 ska det nya huset stå
färdigt.

Godsterminalen kommer att
innehålla en modem förrådshantering där bland annat ADB kommer att införas.
Andra etappen, en ombyggnad
av huvudentrén, beräknas ta sin
början när godsterminalen är klar.

Från vänster Per Palmberg, VD
för fastighetsbolaget, Johan
Siberg, produktionschef Ericsson Telecom, samt Hans
Lundberg, chef för Huvudfabriken Ericsson Telecom tog
tillsammans första spadtaget för
den nya godsterminalen.
Foto: Bo Binette
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Här hålls 10 000
komponenter i lager
Adress Ericsson Ingelsta/Norrköping, Karlskrona, Östersund,
Hudiksvall, likaväl som Plessey i
England, Sumishu i Japan,
Orbitel i England, Daewoo Telecom Company Ltd, Sydkorea.
Ericsson Components lager i
Bredden skeppar komponenter
över Norden och världen av
egen tillverkning och på agentur.

Ericsson
Components
lager
i Bredden
är störst
i Norden

Mätningar nyligen visade egna fel på 1,4
promille vid distributionen. Lars-Göran
Fors, platschef, varm anhängare av nollfelsfilosofien vill sänka "felpromillen" ytterligare. - Vi levererar ofta rakt in i företags produktionslinjer. Då gäller det att
leverera rätt och riktigt, säger Fors.
- Vi har redan idag en mycket hög
leveranskvalitet, men det hindrar inte att vi
jobbar på att förbättra den. Målet är att vi
ska bli världens bästa distributionslager
inom vårt gebit, säger Lars-Göran Fors,
platschef på Ericsson Components lagerdistribution i Breddens industriområde.
Som KOMPoKRAFTs till Bredden mellan Stockholm och Arlanda utsände medarbetare ser det, har Lars-Göran och hans
medarbetare redan hunnit ett gott stycke på
väg mot det målet.

Hur länge dröjer det normalt innan
försändelsen når fram till kunden?
- Det beror förstas på var i världen han
finns. Ett till två dygn, ibland mer. Även
avlägsna mål nås snabbt med flygets hjälp
och faktum är att införtullningen ibland
kan ta längre tid än själva transporten.

Leveranskvalitet
Åtminstone mot bakgrund av den gängse
definitionen på ordet leveranskvalitet - rätt
artikel i rätt antal på rätt plats och i rätt tid.
Snabbhet, korrekthet, precision, är tre honnörsord för vår lagerdistributionsenhet kostnadseffektivitet ett fjärde.
Under årets fyra första månader levererades totalt 30 210 orderrader med ett sammanlagt värde av 400 miljoner kronor från
Bredden. Uppemot 4 000 kilo komponenter skickas iväg varje dag, både till svenska
och utländska kunder.
Totalt lagerhålls drygt 10 000 artiklar till
ett sammanlagt värde av närmare 70 miljoner kronor. (Att teori och praktik stämmer på lagerhyllorna är för övrigt något
som regelbundet kontrolleras av en speciell inventeringsgrupp.)
Men det kommer också leveranser till
Bredden varje dag. När de kommer från
utländska leverantörer ska de först införtullas, innan innehållet hamnar på någon
hylla i lagret. Denna uppgift åligger någon
av de båda importspeditörema.
Nästa steg i processen är att det kommer
en kundorder, varvid aktuella artiklar
plockas ner från hyllorna, packas och görs
i ordning för leverans. Gäller det order
utomlands ifrån tas handlingarna om hand
av någon av de tre exportspeditörerna, som
med hjälp av en extern transportör styr den
aktuella transporten ända fram till
slutkunden.

Datorsystem
- Vi kör ut uppemot 40 sändningar till
utlandet varje dag, berättar Gen Östlund,
chef för speditionen. Tidigare var vi tvungna
att skriva ut fyra-fem olika blanketter för
varje försändelse, men sen mitten av 1988
har vi ett mycket exklusivt och tidsbesparande PC-baserat system för framställning
av fakturor och exportdokumentation. Det
är kopplat till divisionernas ordersystem,
vilket innebär en både effektiv och snabb
hantering.

öppenhet och familjär stämning är kännetecknet bland personalen i Bredden.

Högt ställda krav
Lagerhantering och distribution har under
senare år utvecklats till en ofta mycket
komplicerad verksamhet med högt ställda
krav från dem som köper tjänsterna. Och
inte bara krav på snabbhet utan på alla
faktorer som tillsammans betyder hög servicenivå och en god leveranskvalitet.
- Men de krav vi som seriösa distributörer
ställer på oss själva är knappast lägre än
kundernas, konstaterar Lars-Göran Fors.
Många gånger levererar vi rakt in i andra
företags produktionslinjer och då gäller
det att leveransen är rätt och riktig rakt
igenom. Annars kan vi stoppa upp hela
deras flöde.

Helena Karjalainen (t v) och Mona
Lundström kollar att ankommande gods
i detta fall komponenter från Ericsson
Telecoms fabrik i Östersund - stämmer
överens med vad som står på
fraktsedeln.

Uppemot 4 0 0 0 kilo gods lämnar lagret i
Bredden varje dag. Allt hämtas med bil
för att antingen köras direkt till kund
eller för att lastas om på olika terminaler
för vidare befordran till slutadressen.
Det mesta gar ända fram med bil eller
med postens företagspaket. För
avlägsna mål ute i världen utnyttjas
givetvis flyg. Hår är det Lennart Skoog
från Bilspedition som hämtar och lastar.

Det s k maskinrummer med telex, fax,
terminaler, laserprintrar och kopiatorer,
är enhetens hjärna. Här sköts all
fakturering och exportdokumentation.
Gen östlund (närmast kameran) basar
över en grupp bestående av två importoch tre exportspeditörer. Bakom Gen
skymtar Berndt Bottnar.

- Vårt mål är givetvis att bli världens
bästa distributionslager, säger LarsGöran Fors.

Arbetsledare på lagret är Rolf Munkvall
och Leif Lindh (sittande). Här kollar de
s k plocklistor med uppgift om var i
lagret de olika artiklarna ligger och hur
många som ska plockas och levereras.

och tittar på sin skärm vilka order som
inkommit och på vilka kundnummer. Det
resulterar i en plock- och packlista på en
skrivare nere i lagret. Leveranser till de
olika slutkunderna packas sedan var för
sig.

stora kollit och småpaketen skickas vidare
med bil eller flyg till slutkunderna. Snabbt
och effektivt och endast i enstaka undantagsfall med förseningar eller någon annan
form av missöden.
- Det är det här arbetssättet vi nu vill
utveckla till att gälla hela Norden och på
sikt kanske hela Europa, säger Lars-Göran,
till sist.
De förefaller redan vara ett gott stycke på
väg.

Särskilda avtal
- Vid dessa tillfällen har vi ofta särskilda
avtal med kunderna, där vi i praktiken åtar
oss deras ankomstkontroll redan i samband med leveransen. Det klarar vi genom
en särskild rutin innebärande att det aldrig
är en och samma person som polackar
grejorna från hyllorna och som packar ner
dem. På så sätt får vi vid två tillfällen en
prövning av att artiklar och antal stämmer
överens med ordem.
Snabba och riktiga leveranser är alltså
något som kännetecknar lagerdistributionen i Bredden. Snabb fakturering är
ytterligare ett kännetecken. Med varje leverans går en faktura.
- Det är viktigt för företagets kapitalflöde,
säger Rolf Linden, ansvarig för fakturering,returbehandlingoch lagerinventering.

Bra siffra
Under en period nyligen genomförde
lagerdistributionen en undersökning på
antalet reklamationer för att få ett grepp
om hur stor del av felen som berodde på
den egna hanteringen. Mätt på det totala
antalet leveranser under perioden uppgick
antalet egna fel till 1,4 promille, en i sammanhanget otroligt bra siffra. Det håller
även Lars-Göran med om, men som varm
anhängare av den sk nollfelsfilosofin vill
han sänka "felpromillen" ytterligare.
- Undersökningen avsåg S-divisionens
leveranser, konstaterar Lars-Göran. Men
eftersom de utgör omkring tre fjärdedelar
av det totala antalet, finns det ingen anledning att tro, att helhetsresultatet skulle vara
sämre.
Hur är det då möjligt att hålla så hög
kvalitetsnivå, speciellt i en så besvärlig
verksamhet som det ändå är fråga om?
Exempelvis är många av de artiklar som

Själva lagret har en total golvyta på 3 8 0 0 kvadratmeter och antalet kubikmeter
uppgår till närmare 2 0 0 0 0 . På otaliga hyllor förvaras enligt ett sinnrikt system mer
än 1 0 0 0 0 artiklar, varav tre fjärdedelar utgörs av S-divisionens sortiment. Lars
östskog heter orderplockaren på bilden.

Christina Hagström skickar iväg speditionsunderlag med rörposten, det
ojämförligt snabbaste kommunikationsmedlet mellan lagerexpeditionen och
kontoret en våning upp.

lagerhålls kretsar med mycket stor känslighet för statisk elektricitet.

Statisk elektricitet
- När det gäller dessa artiklar finns det
givetvis särskilda regler för hur de ska
hanteras och förvaras, säger Leif Lindh,
tillsammans med Rolf Munkvall arbetsledare i lagret. Och när de ska levereras
arbetar den som svarar för nerpackningen
vid ett särskilt bord med en halvledande
skiva. Personen ifråga har dessförinnan
satt på sig ett särskilt armband som gör att
han - om uttrycket tillåts - är jordad. Själv-

fallet är det ett specialemballage som används.
Det var i november 1985 som lagret - på
den tiden var det ett lager i konventionell
bemärkelse, egentligen varken bättre eller
sämre än något annat lager - kunde överge
sina trånga och inte särskilt ändamålsenliga lokaler, i Kista för att flytta ut til
Bredden till funktionella och bra lokaler,
ritade och utformade av medarbetarna
själva, om än med extern arkitekthjälp.
I och med flyttningen fanns också de rätta
förutsättningarna för att bygga upp ett
modernt distributionslager med rationell

hantering, dvs för ändamålet skräddarsydda
lokaler i ett strategiskt sett väl valt läge i
närheten av en internationell storflygplats.
Det var också då som "det stora lyftet"
inleddes och som nu resulterat i att det
lager som dotterbolaget Ericsson
Components A/S har i Oslo inte längre
behövs. I stället för att leverera till Oslolagret för vidare befordran, sker leveranserna till slutkund direkt från Bredden.
Och givetvis utan förseningar eller andra
försämringar för kunden.
- Snarare tvärtom, säger Gen Östlund.
Tidigare levererade vi en gång i veckan till

lagret i Oslo. Nu kan vi om så skulle krävas
leverera dagligen till slutkunden. Vi harett
on-line ADB-system och alla order inkomna före klockan 14 är kunden tillhanda
inom 24 timmar från detta klockslag. Såvida han nu inte råkar vara lokaliserad till
någon mindre ort utan flygförbindelse mitt
ute på Finnmarksvidda, för då behöver vi
några timmar till...

Var för sig
I praktiken går det till så här:
När den marknadsansvarige speditören
kommer till jobbet på morgonen går han in

Order före 14.00
Ända fram till klockan 14 tar man emot och
effektuerar order på motsvarande sätt. Vid
detta klockslag (svenska kunder har ytterligare en timme på sig) packas alla paket i
ett stort kolli, som går med kurirleverans
till Oslo. Efter införtullning i Oslo bryts det

Text: Kåbe Liden
Foto: Karl-Evert Eklund
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Pionjärerna i Dusseldorf
I juli bildades Ericsson
Mobiifunk GmbH i Dusseldorf, ett dotterbolag
till ERA, med uppgift att
ge support till västtyska
kunden Mannesmann
Mobiifunk.
Hela sommaren har
här varit full fart med att
organisera samarbetet
med kunden, iordningställa kontoret och börja
rekryteringen av västtysk personal.

Fullfart
på nya
Ericsson
Mobiifunk
Det var i våras som Mannesmann
Mobiifunk valde Ericsson som
leverantör av det nya digitala mobiltelefonsystemet GSM, och sedan dess har aktiviteten varit hög
för många av ERAs medarbetare.
I juni begav sig de första pionjärerna till Dusseldorf för att börja
samarbetet med kunden, som här
har sitt huvudkontor.
- Bildandet av Ericsson Mobiifunk var mer eller mindre en förutsättning för att vi skulle hachans
att få GSM-offerten. Bland våra
medtävlare hade så gott som
samtliga redan organisationer
klara i Västtyskland och det är
självklart en fördel för kunden att
ha supporten på nära håll. Liksom
tvärtom för oss som leverantör.
Det säger Clas Cederström, företagschef för Ericsson Mobiifunk
som började i juli då bolaget officiellt bildades som ERAs dotterbolag. Tidigare arbetade han på
det franska företaget Matra
Communication där han ansvarade för samarbetet mellan Ericsson och Matra.

Förstärkning
Mycket har hunnit hända på kort
tid. De från början fem svenskarna på plats får snart förstärkning med ett trettiotal tyska tekniker och administratörer som bör-

På Ericsson Mobiifunk GmbH i Dusseldorf, sker samarbete över affärsområdena. Här ses Erik van den Bos, Hans Ragert och Marie BeckFriis från ERA, tillsammans med Roland Edholm, ETX och Tommy Svensson utlånad från EBC, vid entrén.

jar sina anställningar i oktober.
- Idag är flertalet anställda
svenskar, mestadels från ERA
men också från ETX och utlånad
personal från Ericsson Business.
Tanken är förstås att de flesta
inom ett par år ska ersättas av
tyskar och att endast bolagsledningen fortsättningsvis är svensk,
säger Clas.

Rekryteringsföretag
Anställningarna har skett med
hjälp av ett rekryteringsföretag.
En stor annonskampanj har också
förts i västtyska dagstidningar som
berättar om Ericsson Mobiifunk
och verksamheten. Kampanjen
har fått många positiva reaktioner.
Så småningom kommer det
också att bildas sammanlagt sju
regionkontor runtom i Västtyskland, med kontoret Diisseldorf i
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Godkännande krävs
Hans ansvarar för anläggningskonstruktionen och arbetar nu med
att i samråd med kunden utse
lämpliga siter för antenn- och
kabellinstallationer, som därefter
dokumenteras.
- Att hitta lämpiga siter på hustak och dylikt har visat sig ganska
svårt. I Dusseldorf finns ett skön-

AKTIE

Ericsson

1000

som bas.
En av de fem "pionjärerna",
Hans Ragert, berättar:
- Första tiden skötte vi arbetet
från det hotell vi själva bodde på,
med en mobiltelefon som enda
kommunikationsmedlet. Nu har
hotellet bytts ut mot rymliga kontorslokaler i utkanten av Dusseldorf, med promenadavstånd till
både kunden och Ericsson Business, som också huserar i närheten.
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hetsråd som måste ge sitt godkännande till de hustak man vill ha
utrustning på, och det är inte alla
tak som tillåts antenner. Men
målet är att vid nästa halvårsskifte ha ca 280 siter klara, vilket
teoretiskt kan ge upp till 180 000
abonnenter, fortsätter Hans.

Teknisk support
En stor del av arbetet har för samtliga bestått av att besvara kundens
frågor.
Erik van den Bos svarar för den
tekniska supporten och ska besvara frågor som rör radiodelen i
systemet. Snart får han förstärkning med personal från ETX som
kommer att svara för växelsidan.
- Ibland kan det vara svåra saker att svara på. Ett exempel är
frågan vi fick om hur en pacemaker reagerar i ett rum med systemutrustning. Men det vi inte vet

Text och bild:
Helena Andersson

ERICSSONS AKTIEFONDER
Datum

R U T A N
Stockholmsbörsen har nu backat
ca 13 proc sedan årsskiftet och
trenden är fortfarande vikande.
De dåliga nyheterna fortsätter att
dominera och nu kommer också
envetna negativa signaler om den
svenska ekonomins utveckling.
Ericssons B fria-aktie har naturligtvis drabbats av de dystra
tongångarna och backat omkring
20 proc från årshögsta. Men kursstegringen från årsskiftet är fortfarande över 30 proc. Den 20 september genomfördes också
"splitten" på 5:1, vilket betyder
att kursen lämnade tusen-

får vi försöka ta reda på. Och det
är ju för att serva och ge support
som vi är här. Dessutom är det
fantastiskt rolig att från början
vara med och se bolaget växa sig
större, säger Erik.
Samtliga svenskar tycker liksom Erik att det är spännande att
få vara med från första början.
Dessutom att det är lärorikt att
vistas i ett annat land och att närheten till medarbetarna blir större
när man kommer hemifrån.
- Det är alltid viktigt att det
känns roligt att gå till jobbet om
morgnarna, även om pressen är
stor och mycket skall uträttas. Den
känslan tycker jag vi har här och
den ska vi värna om, som Clas
uttrycker det.

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

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

27,1
52,2
94,1
133,1
109,3

kronorsregionernaoch nu noteras
i de mera normala lägena kring
220 kr. Detta hade uppenbarligen
en stimulerande effekt på omsättningen som samma dag gick upp
till 35 miljoner kr i Stockholm.
Förtroendet är obrutet för
Ericsson både här hemma och utomlands. Det är en av de få sven-

Aktiesparfonden
Andelskurs Förmögenhet
(SEK)
(MSEK)
147
343
825
127
105

31,7
56,0
77,1
102,7
82,7

ska aktier som är stående rekommendation hos de stora mäklarfirmorna i London och New
York. Värderingen är hög men
inte utmanande med ett p/e-tal
(kursen genom vinsten) på 16,
vilket jämför sig väl med andra
internationella högteknologiska
företag.
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Entusiasm
förenar
Ericsson
Components
Ericssons order från Mannesmann Mobilfunk har
satt Ericsson Components i rullning. Ett mycket viktigt utvecklingsprojekt, som spänner över tre divisioner, gav order i samma stund det låg färdigt för realisering i produktionen. Projektet, som innefattar
komponenter och subsystem för telekommunikation,
är framtidsprodukter för företaget.
Nu är vi med i uppbyggnaden av det pan-europeiska mobiltelefonnätet på jättemarknaden Tyskland.
Stort allvar har lagt sig över de tre divisionerna,
kraft, mikroelektronik och utveckling och samarbetet
har kommit igång intimt, snabbt och effektivt, över
de vanliga konventionella och byråkratiska gränserna. Entusiasm och förväntningar är drivande faktorer.

Ovan:
Ericsson
Components
avdelning för
monolitteknik
arbetar med en
styrkrets i en
högspänd process
med kombinationsteknik CMOS,
DMOS och Bipolär.
Fr v Katharina
Sahlberg, Per
Wehlin, Eva Novak,
Zsoit Toth-Pal, Greg
Kittelsen och
Kerstin Edholm.
Chun Åsbrink ej
med på bild. Foto:
Maria Petersson.

Per Carlsson i
Kungens Kurva är
chef för ett stort
kraftprojekt, som
spänner över
Ericsson Components tre divisioner
kraft, mikroelektronik och utveckling. I
bakgrunden konstruktörerna Nils
Bäckman, Rolf
Jonsson och Roland
Wakl.

Projektet man samlas kring kallas mikroelektronik och kraft.
50 kubik, ett utvecklingsprojekt
Produkterna som tas fram i proför morgondagens strömförsörj- jektet byggs upp med kunskap
ning av radiobasstationer för från Ericsson Components
mobiltelefoni och redan på order kraftteknologi och mikroelektroför GSM och speciellt Mannes- nik. Projektet kallas 50 kubik och
mannn. Ett projekt som i bästa innebär en målsättning att minska
bemärkelse belyser Ericssons ledtiden med 50%, tillverkvärderingar Professionalism, ningskostnaden med 50% och
medmänsklighet och uthållighet. antalet komponenter med 50%.
Redan den 1 juli 1991 ska det
pan-europeiska digitala mobil- Radiobasstationer
telefonisystemet vara i drift. Det omfattar utveckling av
Tyskland har idag många invå- strömförsörjning för radiobasnare och många bilar men ett då- stationer. I detta ingår likriktare,
ligt fungerande mobiltelefoninät. omriktare, IDM, Intern DisMannesmann Mobilfunk teck- tributions Modul, 1CM, Inter
Connection Monade i maj avtal med
Ericsson och Sie- Den snabbast växande dule, BFU, Battery
mens för leverans marknaden inom tele- Fuse Unit, hy Ha och
och installation av kommunikation år batteristativ samt
telekommunikations- mobiltelefonin. 1 9 8 7 DC/DC omvandutrustningar. Be- fanns det knappt en lare.
abonnenter.
ställningen omfattar miljon
I detta framtidsIdag har ca 9 miljoner
framförallt radio- människor mobiltele- projekt ligger den
basstationer och fon, varav 4 0 % ringer samlade kunskamobiltelefonväxlar. genom ett Ericsson- pen från Ericsson
system. Ar 2 0 0 0 gis- Components tre
sar man att 75 miljo- divisioner, kraft,
Mobiltelefon
Nätet i Tyskland ska ner människor har mo- mikroelektronik
och utveckling.
byggas enligt den biltelefon.
Det har satt fart
överenskomna standarden för Europa - ETT Europa- på kunskapsutbytet mellan divisystem - GSM och blir ett av de sionerna.
största näten inom GSM. Prak- Man blir påverkad av stämtiskt innebär det att du kan resa ningen, arbetet är informellt och
genom Europa i framtiden och kamratligt och samarbetet funganvända samma mobiltelefon och erar mycket bra, säger de annås på samma nummer var du än ställda. Projektet har klara tidsbefinner dig i Europa.
planer och mål, klara direktiv.
Mobiltelefonisystemet är upp- Formaliteterna och byråkratin får
byggt av ett nät av AXE-växlar stå åt sidan. Det mesta bygger på
med s k radiobasstationer an- direktkontakt och intimt samarslutna. Till båda dessa delar, AXE- bete. Det stärker banden.
växeln och radiobasstationen levererar Ericsson Components
Inger Bengtsson
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På Magnetic ar det internationella inslaget stort. Har ses fr v: Jerzy Banach från Polen
som år utbildad elektronikingenjör och arbetar med provning och service, Marjatta
Tonemar från Tammerfors som arbetat sex år hos Ericsson och monterar kretskort,
vidare Obby Nyoni Zimbabwe elektronikutbildad provare som flyttade till Sverige 1 9 8 2 ,
därefter Patricio Cuevas Chile, som arbetat inom ERA sen 8 4 och nu sysslar med

kundsupport och undervisning, sen Kok Yoke Fong från Malaysia som utfor slutprovning,
Johan Costa från Portugal som snart arbetat två år på Magnetic som elmontör, sen Josip
Cernjul från Kroatien som arbetar på ritkontoret och varit fyra år på Magnetic och längst
till höger Joze Kovacic, Slovenien, konstruktör som arbetat både på ERA i Kista och
Magnetic och tycker att han nu har ett stimulerande jobb på utvecklingssidan.

"Internationellt" dotterbolag i Bromma
Magnetic, Ericssons
dotterbolag som tidigare
tillverkade basstationer
för nordiska
mobiltelefonsystemet
NMT, har bytt kostym.
Det blir alltmer internationellt. Inte bara att
personalen har brokig
bakgrund, huvudmarknaden just nu är fjärran
östern.
Magnetic har vuxit kraftigt efter
omläggningen för två år sen. Då
tog Radiosystem över hela marknaden för NMT-systemen och
Magnetic nådde bottennoteringen
25 anställda.
Nu är man uppe i 60 personer
och har börjat hitta sin framtida
nisch, basstationer för landstäckande personsökarsystem, sk wide
area paging.
Ett led i den offensiva satsningen är att man tillsatt en ny
marknadschef, Claes Williander.

Magnetics marknadschef Claes
Williander.

Hårda villkor

Kok Yoke Fong, från Malaysia vid slutprovningen av en basstation till Taiwan.

- Vi har haft det tufft, det vill jag
inte förneka, säger Magnetics chef
Bertil Bogren. Men vi börjar hitta
nischerna; wide area paging, TVslavsändare och reportageutrustning. Där svarar idag personsökarsystemen för drygt 80 procent.
Taiwanprojektet blev Magnetics avgörande test. Ett mycket
tufft tidsschema för att producera
basstationer till världens hittills
största landstäckande personsökarsystem hölls med råge. Den
sista leveransen gick till och med
ett par månader före avtalad tid!

- Vi var jäkligt stolta vid invigningen. Den 30 mars klockan 0.00
togs systemet i drift, men visst
fanns det kritiska punkter dessförinnan.
Efter att ha arbetat under en
oerhörd tidspress har man nu det
lite lugnare på Magnetic, men
Bertil Bogren räknar med en
fortsättning på Taiwanprojektet.
Nya beställningar.. Systemet där
har en exceptionellt kraftig tillväxt, från starten april 90 har det
redan fått bortåt en halv miljon

abonnenter! Att jämföra med
Sveriges 34 000 på fem år.

Utveckling
- Vi har jobbat fram ett koncept
på fortsättning av wide area paging
inom Ericsson och vi ska inrikta
oss på det nya systemet i Europa.
ERMES, det all-europeiska
personsökarsystemet, säger Bertil Bogren. Marknadssituationen
är positiv, i första hand i fjärran
östern och sen Europa.
Annars har Magnetic den se-

naste tiden levererat wide area
paging till Sverige och Norge.
(Man hade också ett sk letter of
intent med Kuwait, men...) Det
finns mycket att göra på utvecklingssidan, som inte alls är
lika känslig för den direkta
ordersituationen.
Den nytillträdde marknadschefen Claes Williander, civilingenjör från Linköping med
marknadsföringsinriktning, har bl
a arbetat med satellit-TV-verksamhet. Han ser Magnetic som ett

företag som börjar ta form och där
den tredje svenska TV-kanalen
kan innebära ett spännande projekt.
Det handlar om TV-slavsändare, de 500-talet sändare som
kompletterar Kaknästomet och de
övriga 10-20 stora centralsändarna.
I "pipelinen" ligger också en
nästan färdig efterföljare till
reporterutrustningen. Den nya ska
inte vara frekvensmässigt bunden
och kan då bli en produkt för en
vidare marknad.
-Perspektiven vidgas, säger
Claes.
I motsats till Taiwan-stationerna, där arbetet sker i nära samarbete med Ericsson, är slavsändarna och reportageutrustningen helt egna produkter.
Det är svårt att sia om framtiden, men Magnetic är en lagom
stor grupp, som kan samlas i
matsalen på månadsmöten då alla
får ta del av planer och rapporter.
Lars Cederquist
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Marie - sekreterare i Kista:

Fick annorlunda
jobb i Tyskland
Att sekreterare åker ut
och jobbar på något av
utlandskontoren hör inte
direkt till det vanliga.
För Marie Beck-Friis
blev det dock möjligt när
Ericsson Mobilfunk drog
igång verksamheten i
Diisseldorf.
Marie hörde till dom
första som i början av
juni åkte ned. Under ett
par veckor skulle hon
hjälpa till att ordna med
bostäder och hyrbilar.
^ ) o m två veckorna har
^ n u hunnit bli fyra månader, och det har just
blivit klart att hon kommer att stanna till
december.
Det hela startade egentligen då
Marie deltog som värdinna på telekommunikationsmässan, CeBIT.90, i Hannover i våras. Där
lades hennes goda kunskaper i
tyska språket på minnet, så när
det blev dags för Ericsson Mobilfunk att starta verksamheten blev
hon helt enkelt tillfrågad om hon
ville åka ned för att under några
veckor hjälpa till med att ordna
bostäder och hyrbilar till de öv-

riga, som skulle stanna kvar. Det
ville hon.
- Det är både mycket roligt och
lärorikt att för en tid vistas utomlands och arbeta. Mer skinn på
näsan har jag nog också hunnit
skaffa mig under tiden här nere,
säger Marie.
På ERA i Kista är Marie personalsekreterare på divisionen för
mobiltelefonsystem.

Sekreterarkonsulter
Ett kontor öppnar man inte i en
handvändning och det visade sig
snart vara en mängd övriga saker
att ordna förutom hyrbilar och
bostäder. Maries uppdrag blev
snabbt förlängt, och uppgifterna
fler.
- Så fort vi fick kontorslokalerna blev det en mängd nya uppgifter
att lösa. Som att kontakta målare,
elektriker och snickare. Beställa
hem möbler, telefoner, kopierings- och faxapparater. Dessutom
har vi nu en sekreterarfunktion
med tills vidare tre inhyrda konsulter. Med tjejerna har jag ägnat
en del tid för att gå igenom och
lära ut våra Ericsson-rutiner. Så
visst har här varit fullt upp, och
ibland ganska tufft eftersom man
i ett främmande land inte alltid
vet hur man ska bära sig åt eller
vart man kan vända sig, säger
Marie.

Att Ericsson Business har
kontor bara fem minuters promenadväg från Ericsson Mobilfunk tycker Marie har varit
en stor fördel. Dit har hon kunnat ringa och be om hjälp när det
varit svårt att veta hur man ska
bära sig åt, och dom har ställt upp
på alla sätt.

Alla hjälps åt
- Dessutom hjälps vi åt mycket
internt. Gränserna för "dina och
mina" arbetsuppgifter blir mycket
mindre här än hemma. När t ex en
möbelleverans har anlänt så hjälps
samtliga åt med att montera ihop
möblerna tills jobbet är klart. Sånt
känns kul, menar Marie.
Just möbler är just nu vad alla
här går och väntar på ska komma.
Marie har en stor del av sitt kontorsmaterial liggandes på golvet.
Meningen var att Marie skulle
återvända till Sverige i slutet av
september, men i sista stund blev
hon tillfrågad om hon kunde tänka
sig att stanna till december.
- Visst tar jag chansen att
stanna, ett sånt här tillfället kanske aldrig kommer igen, säger
hon.
- Och så trivs jag ju så bra här
både med arbetskamrater och det
jobb jag gör, trots röran och stressen emellanåt.
Helena Andersson

Marie Beck-Friis är sekreteraren som sedan starten varit med och
byggt upp Ericsson Mobilfunks kontor i Diisseldorf. Har läser hon
lokaltidningen i väntan på den stundande möbelleveransen.

Läkare ska arbeta som läkare
Över en halv miljon
immigranter i Australien
har underkvalificerade
rbeten där de inte får
användning för sin
utbildning. 140 000 nya
personer flyttar till
Australien varje år och i
staten Victoria har man
nu satsat kraftigt på att
bättre ta till vara
immigranternas kunskaper.
Ericssons personalchef
i Australien, Colin
O'Reilly, har i drygt ett
halvår suttit som ordförande i kommittén, som
just avslutat första steget, att kartlägga det
gamla systemets brister.
Australien har haft en stark immigration sen början av 50-talet. Som
exempel kan nämnas att Melbourne är världens näst största
grekiska stad efter Aten! Med
300 000 greker.
De största invandrargrupperna
är släktingar och flyktingar.
Ericsson i Australien, EPA,
speglar världsdelen i miniatyr. Där
arbetar 2700 personer. A v 72 olika
nationaliteter! Australiensareoch
engelsmän står för drygt 50 procent och från Sverige finns 70 på

kontrakt och 30 på heltid.
Problemet med högkvalificerade immigranter som arbetar på
helt fel platser är visserligen inte
något typiskt för Ericsson, men
självfallet skulle även EPA tjäna
på att invandrarsystemet blev
smidigare och snabbare.
Kommittén arbetar med delstaten
Victorias problem.

Colin O'Reilly kan berätta om
tragiska fall han stött på, där t ex
advokater och läkare i åratal arbetat med okvalificerade uppgifter.
För att de av olika anledningar
inte kunnat få sina tidigare meriter accepterade.
Bland annat en peruan som arbetat nattskift som städare på
Ericssons fabrik och pluggat på

dagarna. Trots att han arbetat som
revisor i Chile i många år.
Motgångar som ofta drabbar
familjerna mycket hårt och där
självkänslan snart tunnas ut.

Förslag
Kommittén, som bestått av representanter för tre instanser: regering, fack och anställda (och Colin
som opartisk ordförande), har nu
kommit fram till några viktiga
orsaker till bekymren och förslag
på botemedel.
För det första måste invand-

Colin O'Reilly
på Ericsson i
Australien
hjälper
immigranterna
till rätt jobb

Ericssons personalchef i Australien, Colin O'Reilly, har arbetat som
ordförande i kommittén som försöker bättre tillvarata immigranternas kunskaper. Colin är sen 2 5 år anställd hos Ericsson och blev
1 9 8 4 personalchef efter en bred bakgrund.

rårna lära sig språket, dvs engelska. En del har bott i 20 år i
Australien utan att lära sig engelska. Dessutom ska språket knytas
till den blivande arbetsplatsen så
att man lär sig de termer man
behöver kunna.
För det andra ska immigran-

terna informeras om hur de ska
bete sig för att få sina meriter
erkända. Det gäller 400 olika yrken och varje yrke ska få en speciell anvisning.
Den som planerar att emigrera
till Australien ska redan i hemlandet kunna läsa sig till hur han
ska bete sig.
För det tredje måste beslutshastigheten hos myndigheterna öka
ordentligt. Idag går det mycket
långsamt, en del personer får vänta
sex månader eller mer på besked.
Under tiden arbetar de med
mycket okvalificerade jobb. Colin
kan berätta om en fransk tandläkare som arbetat i sex år utan att
kunna få utöva sitt egentliga yrke.
(Där kan det också förekomma
lokalt motstånd av yrkesmän som
inte vill ha ökad konkurrens)
För det fjärde ska man försöka
ersätta papperskompetensen
(formella meriter) med praktiska
prov där man får visa vad man
kan. Om provet är OK så är det
klart, är det däremot inte godkänt
ska försökspersonen inte behöva
göra om hela provet utan bara de
bitar där han/hon inte klarat sig.

Bryta barriärer
Målet är nu att bryta ner
barriärerna en efter en. Sexton
man ska fortsätta processen som
nu går in i sitt andra skede som
beräknas pågå i tre år.
Lars Cederquist

11

NR 7/1990

HISTORISKT
PRESSKLIPP
Ringa från bilen

Passionerad radioentusiast sen tolvårsåldern är Rainer självklart
med i ERAs radioklubb.

Rainer Arndt trivs på sitt jobb som inköpssamordnare på BR.
Rainer kom från Tyskland till Sverige 1970 och gick, efter att
bland annat ha jobbat åtta år inom försäljning och marknadsföring
av halvledare, över till Ericsson i januari 1989.

Jag tänker
stanna länge
på det
här jobbet

En aktiv inköpare med
skinn på näsan
Kan drömjobbet vara att
arbeta som
inköpssamordnare på
affärsområdet radiokommunikation?
Kanske det. I alla fall
om man heter Rainer
Arndt och gillar ett jobb
där man sällan har
tråkigt, där man får
träffa mycket folk och
där man stundtals hamnar i tuffa och delikata
situationer.
- Jag känner mig hemma här, jag
kan radio j a g har dessutom radio
som hobby, jag får resa mycket,
jag talar flytande engelska och
tyska (är född i Berlin för 43 år
sen) och tycker om att organisera
och planera, säger Rainer Arndt
utan falsk blygsamhet.
Blygsamhet är nog inte heller
rätt egenskap för den som ska
samordna BRs inköp mot leverantörerna. En tufft jobb, inte bara
utåt utan lika mycket inåt mot de
egna inköparna.

Som ett äktenskap
- Att arbeta ihop med en leverantör är nästan som att gifta sig, det
gäller att utveckla relationer under lång tid. Vi kan ha mycket
nära kontakt, leverantörerna ska
veta vad vi vill ha nu och i framtiden. Vi besöker dem regelbundet och försöker presentera en
samlad bild av vad affärsområdet
kan vilja ha i framtiden.
Kontakterna handlar också om
personkemi, det går inte att
komma ifrån. En del kommer man
mycket nära, andra...

Rainer jämför sig med den
gamla typen av inköpare som satt
och väntade på att leverantören
skulle komma och visa vad han
kunde erbjuda. Själv tillhör han
en annorlunda, modernare aktiv
typ. Den som tar initiativet och på
det sättet får ett visst övertag.

Katalysator
Rainer Arndt svarar också för
samordnandet av inköp av samtliga digitala signalprocessorer
inom BR. Det är nyckelkomponenterna inom de nya digitala
mobiltelefonsystemen GSM,
ADC och NTT. Han jobbar sida
vid sida med tekniker och projektledare inom BR, men umgås
också med Ericssonkoncernens
övriga affärsområden.
Inom BR är Rainer sammankallande för en samordnings-

grupp, Standard-IC. Gruppen består av divisions-, fabriksinköpare
och komponentingenjörer och
träffas regelbundet. BRs inköpsorganisation har decentraliserats
och resurser har stegvis flyttats
över dit, där arbetet egentligen
utförs. Det å andra sidan förutsätter att någon central enhet
försöker hålla ihop det hela, koordinerar och tänker strategiskt.
Ericsson är idag den dominerande halvledarförbrukaren i
Sverige (förbrukar mer än 50 procent).
- Vi måste agera samfällt, så att
vi visar en enhetlig linje utåt mot
våra leverantörer, säger Rainer.
- Jag hanterar ett tjugotal
halvledarleverantörer, varav ett
par riktiga jättar. Med de flesta
bland dem sluter jag årsavtal. En
viktig strategisk uppgift jag och

mina kollegor har är att städa bland
leverantörsfloran, dvs minska
leverantörsantalet på sikt. Till
syvende og sidst handlar det ju
om att vi skall spara (tjäna) in
pengar.

Kallt huvud
Rainer berättar sen flera exempel
på situationer där det verkligen
gällt att hålla huvudet kallt. Att
balansera mellan två ytterligheter
osv. (Ordet "påtryckningar"
nämns...) Men ERA Nyheter är
nog inte rätt forum för sådana
detaljer.
- Du vet, det är mycket pengar
involverat.
- Mitt jobb innehåller en hel del
inslag av "politik och diplomati",
sammanfattar han.
Klart är emellertid att man måste
vara ganska stark och ha skinn på
näsan i det här jobbet.
Rainer ser ut att klara det. Han
ger ett vitalt intryck och man blir
inte förvånad när han berättar att
han joggar mycket och jympar
regelbundet.
Han trivs ute i naturen och han
och familjen har nyss flyttat till
ett hus i skogen tio mil från
Stockholm. Det tar en dryg timme
att köra till Kista och under den
timme kan det hända att han har
kontakt med sina amatörradiokolleger runt halva Storstockholm. Radioentusiast sen han
som tolvåring fick en experimentlåda i julklapp.
Om det är något han önskar?
Det skulle i så fall vara ett närmare
samarbete
med
marknadsavdelningar och en ökad
förståelse från alla involverade
på ERA; Inköp aren viktig resurs.
Lars Cederquist

"Nästa år går det att ringa från
bilen - Telegrafverkets försök lovande" är rubriken på en artikel i
tidningen Motor januari 1951.
- Det har verkligen hänt en del
sedan dess, konstaterar Jan Melin, som sänt pressklippet till ERA
Nyheter.
Någon gång i slutet av året eller
början av nästa år (-52) kan man
beräkna att de första radiotelefonanläggningarna i privatbilar
kan levereras, står det i artikeln.
Där berättas om försöken som
varit mycket lovande och som
skett i samarbete mellan Svenska
radiobolagets experter och telegrafverkets egna tekniska experter.
"Våra undersöknigar påbörjades på försommaren 1950 med en
del förberedande fältförsök och
sedan gällde det att få fram
lämpligaste antennkonstruktion
för att nå så stor effekt och räckvidd som möjligt. Strax före n^d^am
hade vi kommit så långt a t r ^ r ^ ^
kunde börja med de praktiska
proven och nu kör vi en av
telegrafverkets bilar försedd med
radiotelefon och utprovar trafiken
med det permanenta nätet sys
matiskt så vi får kännedom om
hur systemet verkar under olika
förhållanden.... "
I artikeln berättas att reläerna
till den sändare man använde vid
trafiken mellan bilradiotelefonen
och abonnenterna på permanenta
nätet var placerade på telefonstationen i Lidingö medan själva
sändaren, som var fjärrstyrd, var
placerad i Lidingö vattentorn.
Provtrafiken skulle vara färdig
under årets lopp... "Sedan kommer det ju att hänga en del på
leveranstiderna, när privatbilisterna kan beräkna att få sina apparater - den automatiska utrustningen är ju rätt komplicerad ock.
man vet ju inte hur leveransfiÄ^ä
hållandena kan vara omkring nästa
årsskifte."

MODERNA
PRESSKLIPP
Klent intresse för
Telepoint
Enligt en utredning lär det vara
klent med intresset för Telepoint
i England. Telepoint dvs den förenklade versionen av mobiltelefoni, lanserades i England förra
året och fyra operatörer är utsedda.
Man förutspådde att det år 2 000
skulle finnas 12 miljoner användare men hittilss har det varit klent
med intresset. Av de fyra operatörerna är det idag tre som lanserat själva telefonen. Det dåliga
intresset beror på dålig marknadsföring.
(Sunday Times 9 sept)

GSM byter namn
The European Telecommunications Standards Institute (ETSI)
har beslutat att ändra namnet på
det paneuropeiska digitala mobiltelefonsystemet dvs GSM. Tidigare stod det för Groupe Speciale
Mobile, nu är GSM förkortning
av Global System for Mobile
Communications.
(Mobile Telecommunications
News)
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KISTA
Vart gick
din senaste
tjänsteresa?
Tomas Hartman, Radiofabriken,
Kumla
Tävlingsledaren Sven Malmström gratulerar Tomas Brännlund till
guldmedaljen. På bilden syns också Jörgen Andersson, A/UPK, som
kom på andra plats.

Tennismästarna
Så här såg det ut då Tomas Brännström, T/U spelade finalmatchen i
M i Kista, Bilderna är tagna av ERA Nyheters egen tennisfotograf
Jörn

För en tid sedan spelades KM i
tennis i Kista. Finalen gick mellan Tomas Brännlund och Jörgen
Andersson (6-0,6-2). Matchen om
tredje pris vanns av Björn Seger.
Han spelade mot Claes Meltzer
och resultatet blev 6-3, 6-2.
Ytterligare ett tennisresultat kan
meddelas. Det gäller KCM (Koncemmästerskap) som arrangera-

des i Karlskrona. Segrare i Veteranklassen blev Lars Tjörnemar,
ERA, B-divisionen, Kista.
Tennissektionen har ett 50-tal
medlemmar och av dessa brukar
24 ställa upp i K lubbmästerskapet varje år. Den som vill veta mer
om tennissektionen kan kontakta
Sven Malmström, ERE eller Lars
Tjörnemar, ERA.

Studiecirkel

Naturligt/
övernaturligt
ii
^Jfemm

Sommarens
Seglingar
för ERA-BEAB-EKA avgjordesförsta helgen i september. Vann gjorde
Björn Kaliberg, BEAB (fd ERE) i båten Högtryck. På andra plats kom Lars-Erik Röjeråsfrån Ericsson
Components. Bästa kvinnliga rorsman var Anita Henriksson, B-div, ERA. I tävlingen totalt kom hon på
fjärde plats. Foto: Björn Seger

Verkstadsklubben vid ERA
och ERE i Kista planerar en
studiecirkel om paranormala
fenomen. Cirkeln vänder sig
till alla anställda, både tjänstemän och kollektivanställda.
Studierna pågår ca 10 veckor.
Studiedag blir måndagar kl
16.30-18.00.
Är du intresserad, tag kontakt med Evert Jons: m, L/
PRE, tel 707 84.

Radiosystem får
Malaysia-order

GÄVLE
Etthundratusen
firades
I början av augusti tillverkades
den 100 000:e kanalen i Gävlefabriken. Den är producerad för
AMPS-systemet och levereras till
mobiltelefonsystemet i Taiwan.
För att fira denna milstolpe ordnades en familjedag den 1 september. Ungefär 1 500 Ericssonanställda med familjer hade en
trevlig dag i Furuviksparken med
sol, tipspromenad, skattjakt, pick
nick-lunch och uppträdande.
Fabrikschefen Anders Norin
hälsade alla välkomna från stora
scenen och här uppträdde också
gymnastikflickorna från fabriken.
1 5 0 0 Ericssonanställda med
familjer samlades i Furuviksparken. Vid entrén möttes
besökarna av de tre "Ericssontrollen" Anne-Lie Ojamäe,
Johnny Kirner, Ewa Kängas
samt Lars Åhlén och Börje
Isaksson. Foton: Tommy
Landberg

V l S S t e U U a t t den 1 augusti i århade fem procent av den svenska befolkningen en mobiltelefon.
Det placerar Sverige i toppen bland de länder i världen som har ett mobiltelefonsystem. Ca 40 procent
av världens alla mobiltelefoner är anslutna till ett Ericssonsystem. Ericsson mobiltelefonsystem är sålda
till 41 marknaden i världen.

Radiosystem ska leverera 1 600
kanaler till mobiltelefonnätet i
Malaysia. Det gäller kanaler till
NMT 450. Det är Radiosystems
tredje order till Malaysia. Totalt
har företaget levererat 3 400 kanaler sedan den första leveransen
1988.

PRESSKLIPP
Mobil data
Intresset för mobil data ökar i takt
med att system som GSM och
CT2 (persontelefoni) blir allt
kändare. Införandet av mobil datakommunikation har dock två
problem, tillförlitlighet och
flexibilitet. Data överförs på nät
gjorda för överföring av tal och
det ställer till problem genom att
man måste använda modem.
I början av året fick fem operatörer licens för öppna nationella
mobila datanät. Inom tre år måste
de fem operatörerna ha täckt 40
procent av England. Enligt beräkningar ska det finnas 1,5 miljoner användare i slutet av 1990talet.
(Mobile Telecommunications
News)

- I början av september var jag
Tyskland för att titta
på montageutrustning för udda hålkomponenter. Jag
variDusseldorfoch
Berlin och var borta
två dagar. Det brukar bli en eller
två tjänsteresor utomlands per år.

Monica Dahlgren, B-divisionen,
Linköping

- De allra flesta
tjänsteresorna går
till Stockholm och
Kista, för det mesta
blir det några gånger i månaden. Senast var jag uppe i
Stockholm över dagen för att besöka Sekreterarstämman. Det var ett intressant
besök. Vi var två sekreterare här
från Mjärdevi som åkte.

Lennart Eriksson, Kista

- Jag har just kommit tillbaka från
Linköping, Mjärdevi. Eftersom jag
jobbar med byggoch fastighetsfrågor
blir det naturligtvis
många resor till
Gävle och Kumla. Under förra
året var jag i Linköping i genomsnitt en gång i veckan.

Gunilla Nybacka, Gävlefabriken

- Den 3-5 septem- •
ber var jag i Älvkarleby , som ligger un- M
gefär 2,5 mil från J
Gävle. Där var jag 9
med på k u r s e n !
4L
"Kvalitetsdialogen", n
Jag hade hört att den
skulle vara så rolig och jag förstår
att den säkert är nyttig men jag
tyckte den var svår.

Jan Signed, Controllerstaben för
BR, Kista

- Jag arbetar bl a
med ekonomistyrning och att förbereda avtal och styrelsemöten. Senaste resan gick till
Singapore, Hong
Kong, Malaysia,
Thailand och Taiwan. Jag var
borta fyra veckor och besökte
några av länderna flera gånger.
Det blir mycket resande i tjänsten
och det var tredje gången i år som
jag var i Fjärran Östern, som är en
mycket spännande del av världen, där det händer mycket.

0*k
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ERICSSON RADIOSYSTEMS A B
DIT

1 6 4 8 0 STOCKHOLM

Taxi behöver Mobitex

Papperet
gör inte
tidningen

D

u som är regelbunden läsare av den
i här tidningen har
säkert märkt att den
förändrats på senare
tid. Efter några månaders mellanspel
med en exklusivare tryckteknik, produceras tidningen nu återigen i s k
miloffset på ett vanligt tidningstryckeri. Ingen kan sticka under stol
med att den förändringen inneburit
en sämre tryck-kvalitet, det är jag
den förste att medge. Men samtidigt
skyndar jag mig att hävda, att fördelama med återgången till traditionell
tryckteknik mer än väl uppväger
nackdelarna.

- Ett utmärkt system för trafikledning,
säger Björn Norell, VD för Taxi Våsterås.

Taxi Västerås kommunicerar
sen ett och ett halvt år per
mobildata, Mobitex. Tyst och
snabbt letar datorn ut rätt bil
och skriver ut ordern på en
remsa åt taxiföraren. Chaufförer, körcentralen och ledningen
är mycket nöjda.

TILL K
SIST "

- Vi skulle aldrig kunna gå tillbaka till
pratradion, säger Björn Norell, VD för
Taxi Västerås. Vi har haft det här systemet
sen mars 89 och vi ser bara fördelar.
Taxi Västerås drivs i bolagsform där 45
åkare med 94 bilar är utrustade med mobildata. Installationen skedde mars 89 och
man gick i full drift direkt. Man hade innan
dess kört två prov och lagt ner mycken tid
på utbildning.

AV LARS
GÖRAN HEDIN

Effektivare
Fördelama med Mobitex är uppenbara. På
körcentralen går arbetet effektivare och
betydligt snabbare. Cirka tio sekunder för
en beställning mot tidigare 30. När kunden
lägger på luren har telefonisten redan slagit
in alla fakta på datorn som tagit över i
jakten på lämpligaste bil.
Mindre stress i växeln och nöjdare kunder är resultatet.
För chaufförerna heter fördelama mindre spilltid, dvs flera körningar, tystare arbetsmiljö och nöjdare kunder.

Suveränt
- Jag är bara positiv till Mobitex, det är ett
suveränt system, säger Kerstin Boholm,
som arbetat i tio år på Taxi Västerås. Både
som chaufför och i växeln.
Jag slipper jäkta till och från stationen,
jag behöver inte åka någonstans efter avslutad köming utan meddelar var jag är och
väntar på en lämplig order. Men man lär sig
snart var kunderna finns och kan söka upp

Ett suveränt system, säger Kerstin Boholm, som kört taxi drygt tre år.

prata med passagerama när kommunikationen blivit tyst.
Någon nackdel?
- Skulle möjligen vara att det kan bli lite
långtråkigt om man har lite jobb nån gång
och inte hör tjejerna på växeln.
- Det var ett nödvändigt steg för oss att
gå över från manuell till datorstyrd hantering, säger Björn Norell. Vi satsar på att
göra taxiresandet attraktivt. Då duger det
inte med 'Taxi var god dröj", långa väntetider eller förbeställda bilar som inte
kommer.
Sen 1977 har antalet körningar fördubblats. Bland annat har färdtjänsten, som står
för cirka 25 procent, vuxit kraftigt. ABB är

också en stor kund. Ändå är över hälften
kontantkörningar, något som enligt Björn
är unikt. Det betyder i klartext: I Västerås
åker vanligt folk taxi. Allt handlar om att
det finns bilar på rätt tid och rätt plats.
Björn Norell är nöjd. Han ville ha ett
driftsäkert system och det tycker han att
han fått.
Lars Cederquist

/ början av 80-talet körde svensk
taxi halva sin tid utan passagerare. Det motsvarade ett varv
runt jorden utan betalning per
år. Och per bil!

Så fungerar taxisystemet

- När kunden lagt på luren har datorn
redan letat upp en bil, säger Bodil
Eriksson på Körcentralen.

ett område där chansen är större om man
skulle hamna långt utanför stan. Kör jag
någon gång till en taxistolpe är det för att
träffa en kollega.
Kerstin har också märkt att kunderna
blivit nöjdare. Det är lättare att ta sig tid och

Västerås kommun har delats in i flera distrikt. Chauffören meddelar vid slutet av
varje köming till datorn i vilket distrikt
han/hon befinner sig.
När en ny kund ringer efter en bil knappar
körcentralen in adressen på datorn som
omedelbart väljer ut den lämpligaste bilen
och ger den en skriftlig order. Finns det inte
någon bil i distriktet väljs någon från närmaste område.
Systemet är lämpligt för olika typer av
bokning, som förhandsbeställning, fasta
resor, bokningsterminal på hotell mm. Datorn är pålitligare än pärmar och lappar när
det gäller sånt.

Taxi 2000
Ericsson, som levererat utrustningen till
bilarna som kör mot Televerkets Mobi-

texnät, kallar systemet Taxi 2000.
- Vi har nu på prov nya Mobitexterminaler som ska levereras under hösten till
taxi i Halmstad, Eskilstuna och Kuopio
(Finland), berättar Sören Borg på Ericssons
Mobitexdivision. Övriga städer som tidigare är anslutna med äldre terminaler är
Örebro och Västerås.
Mobitexnätet i Sverige är idag så gott
som heltäckande. Ericsson är marknadsledande på svenska taximarknaden. Till
taxi levererar Ericsson terminaler, mobilradion och systemenheten (som man gör
själva) plus övrig utrustning som köps.
Typ högtalare, mikrofon.
Kommunikationsutvecklingen går fort.
Så sent som i början av 60-talet kom
kommunikationsradion. Innan dess var det
telefon vid taxistolpe.

Först och främst har det nu blivit
möjligt för oss som arbetar med
Kontakten och affärsområdestidningarna att göra dem mycket mer
aktuella än tidigare. I praktiken har
pressläggningstiden nära nog halverats.
Nästa fördel med teknikbytet är att
det nu blivit möjligt att leva upp till
en av de grundförutsättningar som
sedan länge gällt för Ericssons
interntidningar - att de ska spegla
verksamheten inom hela koncernen
och på så vis hjälpa till att bygga
broar mellan affärsområdena. Nu kan
vi nämligen i långt större utsträckning än tidigare byta material mellan
de olika affärsområdestidningarna
och koncemtidningen Kontakten.
Sedan förra numret har också tidningarna blivit avsevärt tjockare än
tidigare. För Kontakten och den engelska Contact handlar det om en fördubbling från 12 sidor i våras till
dagens 24 sidor. Detta har kunnat ske
utan ökade kostnader eller ökat personalbehov, genom att vi nu låter
mer affärsområdesmaterial - artiklar
från vardagen ute i Ericssonkoncernen - gå in i Kontakten. På så vis
får Kontakten-läsarna en avsevärt
bättre "kontakt" med vad som händer på olika håll inom vår världsomspännande arbetsplats. Och som en
följd av detta får också våra internationella Contact-läsare samma vidgade Ericsson-vyer.
Bytet av tryckteknik har mer än
halverat våra tryckkostnader, trots
att Du som läsare fått mycket mer att
läsa. Det innebär dels att vi från
tidningssidan bidrar efter vår förmåga till att hålla igen på kostnaderna, samtidigt som det ändå frigörs
resurser för att göra fler och ännu
bättre reportage till tidningen.
Jag hoppas att alla ni läsare ska
känna er bättre hemmastadda med
våra tidningar nu när de återigen
"känns" som riktiga tidningar och
när de nu kommit er närmare rent
innehållsmässigt. Du som är missnöjd ska inte tveka att höra av Dig
med Dina synpunkter!

