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går
för Ericsson i världen
får bilden från Lidingöstafetten symbolisera.
Läs om loppet på sid 22
Foto: Maria, Nyhetstjänst

Möt blivande
Telecomchefen!
Vid årsskiftet tar Håkan
Jansson över ledarskapet
inom Ericsson Telecom och
affärområde telekommunikation. Efter ett mellanspel
på radiosidan är han därmed tillbaka till publik telekommunikation.

.
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Sid 9

Friska
Gotlänningar
Sjukfrånvaron är ett omdebatterat problem i Sverige.
Hos Ericsson varierar den
kraftigt bl a mellan olika anläggningar. Ericsson Telecom i Visby är ett exempel på
verksamheter där frånvaron
är jämförelsevis låg.
Sid 16

Vi reder ut
begreppet
Persontelefoni

Genombrottet
Svensk-amerikansk
Mobitexfest/Sista sid

I början av oktober blev det klart att Ericsson tagit hem en
rekordorder från USA. Mobiltelefonutrustning till New York.
Värd en miljard till att börja med, men i förlängningen
mycket mer då det planeras ett sammanhängande
mobiltelefonnät över hela USA. / sid 3

Just nu talas det mycket om
persontelefoni både inom
Ericsson och i världen runt
omkring oss. Detta nya "modeord" förknippas oftast med
den nya generationen av
trådlösa telefoner. I verkligheten kan persontelefoni vara
mycket mer än så och det
finns många olika sätt att
åstadkomma vad som menas
med persontelefoni - att telefonnumret blir personligt så
att en person kan nås via telefon varhelst han eller hon
än befinner sig. Ericsson arbetar intensivt med projekt
inom området - projekt som
baseras på flera olika utvecklingsvägar.

Ericssons framtid • Sid 6-8

TEMA sidan 10 -15
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KOMMENTAREN

ERA INFÖR 90-TALET
V

id "Ericsson World Management
Seminar" i tyska Sonthofen och i
Linköping för några veckor sedan presenterades Ericssons nya organisation
inför -90-talet. Grundprincipen för omorganisationen är att kunden ska stå i
centrum.
De förändringar som börjar genomföras från årsskiftet innebär att koncernen får en organisation "utan gränser"
med globala affärsområden å ena sidan
och lokala företag och deras kunder å
andra sidan. I fortsättningen blir ett affärsområde en marknadsorienterad produkt-och systembaserad organisation.
Denna får ansvar för marknadsföring,
utveckling och leverans av de egna
produkterna. Huvudbolaget för ett affärsområde kommer också att kunna
agera som ett lokalt bolag i vissa fall, det
gäller t ex för Ericsson Telecom och
Ericsson Radio Systems. Det betyder att
ERA kommer att uppträda som ett lokalt
företag parallellt med att det är huvudkontor för affärsområde Radiokommu-

nikation. Vi kommer också att ha huvudansvaret för de internationella nyckelverksamheterna.

F

ör oss på ERA betyder de nya principerna att vi måste se över vår organisation så att den passar in i det framtida
Ericsson. Några dramatiska förändringar
lär dock inte bli följden av de nya principerna. ERA är redan ett kund- och
marknadsorienterat företag och i praktiken väl etablerat som huvudbolag i affärsområdet Radiokommunikation.
Denna roll blir nu ytterligare befäst i och
med de nya riktlinjerna för Ericssons
organisation. Arbetet med en ny organisation för ERA har redan börjat och fackliga förhandlingar har inletts.

V

id skapandet av den nya organisationen är det naturligtvis viktigt att
hänsyn tas till förändringarna i verksamheten. Således måste man notera att så
mycket som 90 procent av verksamheten
inom ERA är mobiltelefonsystem. Bola-

gets andra verksamhetsområde försvarskommunikation ligger inom en
marknadsnisch som idag visar upp en
svag tillväxt. Konsekvensen härav är att
åtskilliga tekniker på G-divisionen redan idag arbetar med utveckling av digitala mobiltelefonsystem, där vi ser en
stark expansion i framtiden.
Vi har dock ingalunda gett upp våra
planer inom försvarskommunikation.
Man skall komma ihåg att marknaden
fortfarande finns där och att vi har utvecklat mycket avancerade och konkurrenskraftiga produkter. Därför skall vi i
den nya organisationen se till att våra
möjligheter på detta område tillvaratas
även i fortsättningen.

1

egenskap av moderbolag på BR
kommer affärsområdets stabs- och
servicefunktioner att tillhöra ERA. Det
betyder att medarbetarna på dessa funktioner ska "serva" både BR och ERA. I
samband med omorganisationen ska vi
samtidigt se över stabs- och service-

funktionerna för att få tydligare
gränsdragningar. Vissa personer kommer att ha "två hattar", en "BR-hatt" och
en "ERA-hatt" och det gäller att veta
vilken hatt man ska ta på sig vid vilket
tillfälle. De olika rollerna ska klart framgå
av vår nya organisation.

A

tt ett företag måste ändra sin organisation är naturligt eftersom den värld
vi lever i också förändras. På ERA och
speciellt inom mobiltelefoniverksamheten har vi förändrat organisationen
vid upprepade tillfällen under de senaste
åren som en följd av vår snabba tillväxt.
Det viktiga nu är att vi skapar ett ERA
som får en ännu tydligare kund- och
marknadsinriktning, våra marknader ligger till 95 procent utanför Sverige. Det är
också nödvändigt att vi grupperar våra
resurser för att klara de tuffa och spännande uppgifter vi har framför oss på 90-talet.

I Budapest
Den 15 oktober invigdes Ericssons mobiltelefonnät i Budapest,
Ungern. Det var det första nätet i
Östeuropa, eller Centraleuropa
som man numera säger.
Invigningen skedde efter en
exceptionellt kort installationstid,
mindre än åtta månader från det
man signerade kontraktet. Beställarna, ungerska televerket och deras amerikanska samarbetspartner US West, kommer att till en
början kunna knyta 2000 abonnenter till nätet, men hoppas att
redan under 1991 öka till 20 000.
Ericsson leverar hela mobiltelefonnätet och en tredjedel av telefonerna.
- Vi kunde ta nätet i drift så
snabbt eftersom ungerska televerket och Ericsson samarbetat
tidigare med AXE-växlar och tack
vare att US West bidragit en hel
del med tekniskt kunnande, säger

Mats Arnamo, som svarar för östeuropamarknaden på ERA. Detta
plus maximal ansträngning från
oss gjorde att vi kunde gå igång på
rekordtid, tre månader tidigare än
utlovat! Mats Arnamo betonar
också att mobiltelefonnätet i
Ungern kommer att bli av största
vikt för Ericsson som en referens
när andra central- och östeuropeiska länder planerar att skaffa
mobiltelefonnät.
Nätet, ett NMT 450, betyder ett
genombrott för modern mobiltelefoni central- och Östeuropa samt
en ytterligare förstärkning av Ericssons position i Ungern.
Ericsson har tidigare leverat en
internationell växel till Budapest,
som är i drift sen mars 1989. Nyligen blev det också känt att Ericsson kommer att få en order på en
"turn-key" leverans av ett i landstäckande telefonnät i Ungern.

Allan Jansson (på knä), ansvarig för radioinstallationerna i Budapest,
demonstrerar en installation i telekommunikationstornet för Jonas
Darke (projektledare för Ungernprojektet) och en ungersk
radiotekniker.

Snart fördubblat
Mobiltelefonnätet i Kanada är
ett av de snabbast växande. Det
togs i drift i juli 1985 i Toronto
och Montreal. Idag finns det
250 000 abonnenter i Cantels
nät som har drygt halva marknaden. Varje månad tillkommer
7000 nya abonnenter och i slutet

Nyheter

Chefredaktör: Gunilla Tamm, tfn 08-757 20 38
Reaktion Kista: Gunilla Tamm, Lars Cederquist,
tfn 08-757 05 72, Helena Andersson, tfn 08-757 05 21,
Ericsson Radio Systems AB, 164 80 Stockholm
Lokalredaktörer:

Gävlefabriken: Barbro Albrektsson, tfn 026-15 60 89
Kumlafabriken: Ivar Magnusson, tfn 019-842 59
Linköpingsfabriken: Dick Johnsson, tfn 013-28 70 91

av 1992 väntas systemet ha en
halv miljon användare, dvs
dubbelt så många som idag.
Nätet täcker nära 80 procent
av Kanadas befolkning och
Toronto är en av de snabbast
växande mobiltelefonstäderna
i världen.

Kurt Hellström

På rekordtid
i Mexico
Mexicos telefonbolag, Telmex,
undertecknade nyligen ett kontrakt, värt över 400 miljoner kronor med Ericsson i Mexico, för
utökning av mobiltelefonnätet.
Utökningen gällde både huvudstaden och t ex städerna Guadaljara och Monterrey, som är huvudstäder i Jalisco och Nuevo
Leon, två av Mexicos viktigaste
indu striområden.
Marknaden bedöms som mycket stor på sikt och leveransen har
skett på rekordtid. Ericsson levererar turnkey (nyckelfärdiga)
projekt, och där ingår växelsystem, radiobasstationer, nätbyggnad mm. Ericsson har mer än
4 600 anställda i Mexico, uppdelade på två industrikomplex. Med
över 1 000 ingenjörer och tekniker. Export sker framför allt till
latinamerika.

Täcker hela
Singapore
ERA har fått kontrakt på att leverera det nya mobiltelefonsystemet till Singapore.
Systemet, som är av analog
E-T ACS-standard, ska i första
skedet klara 30 000 abonnenter
och täcka hela Singapore, inklusive öarna, tunnelbanan och vägtunnlar.
Den första fasen som installeras under 1991 har ett ordervärde
på 205 miljoner kronor.

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
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En Amerika-dröm
som blev verklighet
Den tredje oktober var
det en toppnyhet i svenska etermedia. Ericsson
ska leverera mobiltelefonutrustning till McCaw Cellular Communications och LIN Broadcasting Corp, USAs
största mobiltelefonoperatör. Utrustningen ska
användas för att bygga
ut och kvalitetsförbättra
systemen på McCaws
största marknader.

Ericsson
vinner i
New York
- Motorolas
hemmaplan
I ordern ingår även leverans av ett
digitalt växelsystem, som ska ersätta det nuvarande systemet i
New York - New Jersey-området. Beställningen är i första
etappen värd ca en miljard kronor
men i förlängningen kan det bli
betydligt mer.
- New York - New Jersey är
inte bara ett stort område det är
också mycket prestige i den beställning som vi fått. Våra amerikanska konkurrenter har fått ökad
respekt för Ericsson, säger Åke
Lundqvist, en av nyckelpersonerna bakom den stora ordern.
Samtidigt med New York-ordern tillkännagav McCaw att de
ska byta ut mobiltelefonväxlarna
i Pacific Northwest och installera
samma Ericsson-växlar som i
New York - New Jersey-området. Mobiltelefonabonnenterna i
Washington och Oregon får då
samma fördelar som abonnenterna
i New York - New Jersey dvs hög
talkvalitet, fler nättjänster och
ökad datasäkerhet.

Hela kontinenten
I ett pressmedelande säger Craig
O. McCaw, ordförande och högste chefen i Mc Caw Cellular
Communications:
- Detta tillkännagivande bekräftar McCaws och LINs åtagande inte bara när det gäller
mobiltelefonsystemet i New York

Från noll
till 30
procent i
USA på
sex år
Historiken över
Ericsson och mobiltelefonin i Nordamerika är kort, intensiv
och mycket guldkantad.

het är det nödvändigt att vi har ett
fungerande testsystem i gång under -91, säger han.
Ericssons styrka när det gäller
mobiltelefoni är dels AXE växeln, som är hjärtat i varje system
men också stor kunskap om total
planering av systemet. Att ha
duktiga radiotekniker är nödvändigt.
- Förhållandet till kunden är
viktigt. Vi är öppna mot kunden,
talar om vad som är möjligt och
de löften vi ger måste vi absolut
hålla. Det är roligt att samarbete
med McCaw, säger Åke. Det är
inte bara den största mobiltelefonoperatören utan också en av
våra första kunder i USA och ett
företag med visioner.

1982 meddelade flera blivande mobiltelefonoperatörer att de tänkte använda det
då tämligen okända svenska
Ericsson som systemlevernatör.
1984 invigdes mobiltelefonsystemet i Buffalo, det
första Ericsson-systemet i
USA. Det följdes snart av
system i Chicago och Detroit och idag är hela området runt de stora sjöarna täckt.
1985 fick Ericsson efter
hård kamp kontrakt på ett
mobiltelefonsystem till San
Francisco. Det blev inbrytningen i Kalifornien. Året
efter kom en beställning på
ett system, som skulle täcka
hela Los Angeles-området.
Sommaren -85 introducerads mobiltelefoni i Kanada
och ända sedan dess har
Ericsson varit huvudleverantör till den stora privata
operatören Cantel. Det
kanadensiska systemet har
idag över 500 000 abonnenter varav hälften är Ericssons.
Under de sex år som gått
sedan starten i Buffalo har
Ericsson erövrat delstat efter delstat. Kronan på verket
var den stora beställningen
till New York - New Jersey
för några veckor sedan. Idag
finns det Ericsson-system i
19 delstater och vi har 22
procent av den totala mobiltelefonmarknaden i USA.

Korridor på Östkusten

Digitalt

Efter New York- New Jersey, och
de andra stora områden som redan täcks av Ericssons mobiltelefonsystem, finns det egentligen
något kvar på USA-marknaden?
- Oh, ja, Nordamerika är stort,
skrattar Åke. Ett intressant område är från New York och den
korridor som går längs östkusten
upp till Boston. Snart börjar också
de nuvarande analoga systemen
bytas ut mot de digitala, så nog
har vi jobb i USA för lång tid
framåt, slutar han.

Antalet abonnenter växer
mycket snabbt och i områden som Los Angeles, Chicago och New York går det
snart inte att bygga ut systemen mer. Lösningen ligger i
ett digitalt system.
Redan på 1970-talet började ERA utvecklingsarbete
med digital radioteknik.
Hösten -88 var det dags för
systemoperatörerna i USA
att börja titta på den digitala
framtiden. Det gällde att
välja standard. Ericsson
fanns med och demonstrerade ett system enligt TDMA.
Valet stod mellan TDMA
och FDMA (Tids- respektive
frekvensdelat system). Att
det blev TDMA som valdes
till standard var en stor
framgång för Ericsson. Det
är en mycket bra bas att stå
på inför framtiden i USA,
det visar inte minst de senaste
stora beställningarna.
Ericsson och den nordamerika mobiltelefonin är en
verklig "success story" och
den är inte slut än.
GT

Ericsson har sakta men säkert erövrat USA-marknaden för mobiltelefonisystem. Genombrottet New
York och New Jersey är den kanske allra mest prestigefyllda av alla viktiga USA-order hittills.
Framgångarna på systemsidan ger också medhjälp till försäljningen av HotLine-telefoner i USA.

- New Jersey utan också skapandet av ett sammanhängande, högkvalitativt mobiltelefonnät, som'
sträcker sig över hela den nordamerikanska kontinenten."

GE-samarbetet viktigt
- Arbetet med den här stora ordern började på allvar för ett år
sedan. Då besökte McCaw Stockholm och vi diskuterade hur de
skulle kunna bygga upp ett
"seamless network" dvs ett mobiltelfonnät, som ska täcka en stor
del av nordamerikanska kontinenten. New York- New Jersey
var en del i de diskussionerna,
berättar Åke Lundqvist.
På en fråga om vad samarbetet
med General Electric haft för betydelse för den senaste framgången i USA, svarar han:
- Genom vårt joint venture-bolag med GE räknas vi som amerikanska. Med vårt stora uppdrag
stärker vi amerikansk industri och
skapar balans mot Motorola, som
varit dominerande. Inom Ericsson GE Mobile Communications
har vi byggt upp resurser i USA
vad gäller tillverkning och satsar
nu på vårt utvecklingscenter i Raleigh.

Duktiga på stora system
- Vår styrka ligger bl a i att vi är
duktiga på att bygga stora system.
Det visar mobiltelefonsys-

temen i Los Angeles och Chicago. Våra AXE-växlar klarar
stora system bättre än Motorolas.
Att vi nu slår Motorola på hemmaplan d v s New York är mycket
prestigeladdat, säger Åke.
- För oss som varit med från
början är New York-beställningen
en dröm som nu gått i uppfyllelse.
När Ericsson -82 beslutade att gå
in i USA med mobiltelefoni, var
det inte många som trodde på oss.
New York verkade närmast
ouppnåligt och det var ett internt
skämt att vi skulle ta New York,
så fjärran verkade det då, säger
Åke och fortsätter:
- Bakom den senaste stora ordern i USA och New York ligger
mycket arbete av Manfred Buchmayer och hans team på Ericsson
Radio Systems Inc, ERU, i Richardson.

Testsystem nästa år
Nästa år blir viktigt. Då gäller det
att visa att Ericssons system kan
samarbeta med de omkringliggande mobiltelefonnäten. Vissa
standard måste
också uppfyllas.
Åke betonar
att det är avgörande att få
fram det digitala systemet i tid.
För vår
jrovärdig-

Gunilla Tamm

KORTA FAKTA
McCaw Cellular Communications, Inc. är USA:s
ledande mobiltelefonioperatör med ägardel i över
1 0 0 marknader över hela landet med 1 0 6 miljoner
potentiella kunder. Ungefär 8 0 procent av de
potentiella kunderna till McCaw och LIN Broadcasting Corp (som är till 5 2 procent ägt av McCaw)^
finns i landets 3 0 mest tättbefolkade områden.
McCaw Cellular driver större regionala system \\
Kalifornien, Florida, Texas, Pacific Northwest,
Midwest, Klippiga Bergen, Northeast och erbjuder
f n sina tjänster främst under namnet Cellular One.
LIN Broadcasting har betydande intressen i mobiltelefonsystem i New York, Los Angeles, Dallas
och Houston, samt driver sju nätanknutna stationer.

Ericsson GE Mobile Commu
nications, som har huvudkontor i Paramus, New Jersey, ägs
till 6 0 procent av Ericsson och
till 4 0 procent av General
Electric. Företaget har 5 0 0 0
anställda över hela världen och
I tillverkar mobiltelefoner,
landmobila radioutrustningar
och system samt Mobitex, mobildatasystem för den interna'
Åke Lundqvist och hans medarbetare inom tionella marknaden. Företaget
Ericsson GE Mobile Communications har
arbetar även med mobiltele
vunnit en viktig seger i och med genomfonsystem på den nordameri
brottet i New York.
kanska marknaden.
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Kumlafabrikens chef:

Volymerna måste öka
- Vi måste kunna sänka
våra tillverkningskostnader drastiskt under
nästa år, säger Bengt
Undén, chef för Kumlas
radiofabrik. Vi räknar
med en kraftfull ökning
nästa år och vi ska göra
detta med ungefär samma personalstyrka. Inom
de nuvarande väggarna.
Men det kommer att gå,
vi fungerar väldigt bra
som ett lag just nu.
I BRs (dvs affärsområde radiokommunikation) Kumlafabrik
tillverkas mobiltelefoner och terminaler till landmobilradiosystem samt Mobitexterminaler.
Fabriken var länge kluven i två
delar; mobiltelefoner och radioterminaler och lydde under en
komplicerad organisation med
flera chefer. Sedan första maj i år
är dock hela radiofabriken samt
mönsterkortfabriken (som liggeri
närheten) samlade under en chef,
Bengt Undén. Med över tusen
anställda varav 200 tjänstemän.
Huvudprodukten är mobiltelefoner, HotLine. Man tillverkar ett tiotal olika modeller för
olika system. Tendensen är att
mobiltelefonsidan ökar starkt medan landmobilradiosidan procentuellt minskar.
- Det här betyder inte att vi

släpper mobilradioproduktionen,
betonar Bengt Undén. T ex ska
C700-terminalen fysiskt integreras i mobiltelefonverksamheten,
den gamla uppdelningen där det i
princip gick en gränslinje tvärs
igenom fabriken ska alltså elimineras.

Nytt ansikte
Fabriken har inte bara genomgått
en organisatorisk förändring, den
har under sommaren byggts om
och till. Fått en ny entré, nya
flaggstänger, en ny reception med
växel mm.
Dessutom förvandlas Kumlafabriken raskt från en lokal tillverkare till en internationell fabrik
som ingår i en stor koncern. Det
som ligger bakom är naturligtvis
Ericssons samarbete med GE
(General Electric) och den allmänt ökande satsningen utomlands.
Det blir allt viktigare att man
behärskar engelska ,ständiga
telefonkontakter med USA, det
kommer folk från GE, höga chefer, operatörer m fl. Lynchburg fabriken har också haft ett projektteam där och på motsvarande
sätt ska Christer Andersson nu
under ett år vara Kumlas man i
Lynchburg. Lynchburgfabriken
ska starta en egen tillverkning av
pocekttelefoner. Uppstartningen
av produktionen har skett i Kumla
varefter en tekniköverföring sker
till USA.

-Samarbetet i projektet har gått
förvånansvärt bra, säger Bengt
Undén. Vi har ju trots allt olika
kulturer, men vi har haft mycket
att ge varandra. Man kan generellt
säga att vi är bättre på automatisering medan de är starka på
vardagsrationalisering och styrda
flöden.

Växer fort
Produktionen har som sagt vuxit
mycket fort den senaste tiden. Det
handlar om en generell ökning på
marknaden, ett allmänt tryck.
Speciellt när det gäller mobiltelefoner.
Bengt Undén ser lite fundersam ut när han tänker på att det
nästa år ska öka lika mycket som
i år. Med oförändrad personalstyrka. Prispressen på produkterna
kräver helt enkelt avsevärt lägre
tillverkningskostnader.
- Men vi har haft en fantastiskt
bra produktivitetsökning i år, säger han och framhåller att hela
personalen gjort ett mycket bra
lagjobb.
Samtidigt har det skett mycket
på den tekniska sidan. Flera processer har automatiserats och
samarbetet mellan produktionen i
Kumla och konstruktörerna i Lund
har blivit bättre. En produkttekniker från Kumla, Hans Ingvar
Johansson, sitter t ex i Lund och
man kör bildinfo över telenätet.
Lars Cederquist

Fabriken har genomgått ett "ett jättelyft" och blivit mer kundorienterad, säger Bengt Undén.
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MARKNAD
FÖRSVARSKOM.
0 Lenn<sman
I början av oktober tillkännagavs
första steget i Ericsson Radios
nya organisation.
Enligt schemat ovan. De gamla
divisionerna B (mobiltelefonsystem) och G (försvarskommunikation) försvinner och ersätts av en
funktionsorganisation med produktion, radioteknik mm. Enda
undantaget är marknadsfunktionen där förs varskommunikatikon
har en egen enhet.
En viktig del i organisationen
är också ledningsfunktionerna,

MARKNAD +
PRODUKTLEDNING
t f K H<sllströia

SYSTEMTEKNIK
G 1Sr i)csson

bantade staber som utgör VDs
"förlängda arm".
Den föreslagna organisationen
(som visas här ovan) har utformats av en processgrupp med representanter för ERAs ledning och
facket. Målet är att den nya organisationen ska kunna träda i
kraft redan den 1 november och
man kommer under oktober att
arbeta med att utforma detaljerna
inom varje enhet.
Organisationen innebär i korthet följande:

RADIOTEKNIK

OPERATIONS

U Mimer

S Öfveirholm

Ericsson Radio Systems AB är
moderbolag för affärsområdet BR
samt svarar för den operativa ledningen av affärsenheterna Mobiltelefonsystem och Försvarskommunikation.

Egna enheter
Radiosystem och Magnetic är
även i fortsättningen egna juridiska enheter med i stort sett nuvarande affärsinriktning.
ERA-ledningen utgör även
ledningen för affärsenheten Mo-

biltelefonsystem. Marknadsfunktionen för Försvarskommunikation svarar för ledningen för affärsenheten RDEC inklusive enheterna i Norge och Spanien.
Funktions- och supportenheter
ska i största möjliga utsträckning
decentraliseras. ERAs ledningsfunktioner kommer även i fortsättningen att ha ett övergripande
ansvar över hela affärsområdet
BR. Supportenheterna arbetar i
huvudsak mot BR/Kista.
Tekniken delas upp i två paral-

PRODUKTION
B Bosti:öm
lella enheter. En med ansvar för
system och en med ansvar för
radio.
Produktionen för ERA organiseras under en gemensam ledning
med volymproduktion i Linköping och Gävle. I Kista återstår
prototyp- och förserietillverkning,
systemmontering och test för nya
system. RSAs volymtillverkning
sker i ERAs fabrik i Linköping.
Affärsområdets ansvar för säkerhetsfrågor organiseras inom
kvalitetsfunktionen.
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Nu pratar datorerna
över Atlanten
att arbeta. Tidigare har man inte
haft konstruktion och tillverkning
på skilda håll, säger Kjell-Ingvar.
Nu har man anammat Ericssons
filosofi "Design anywhere - build
anywhere". Aven mellan ECUs
utvecklingscenter i Raleigh, North
Carolina och Lynchburg finns det
VAX-kommunikation.

Memo
- Även IB M-kommunikationen
med våra kolleger på andra sidan
Atlanten har kommit igång. Det
berättar Ulf Jalsing, ansvarig för
IBM-kommunikationen inom vårt
affärsområde. Memo är tillgängligt i Paramus och Lynchburg och
finns sedan tidigare på ERU, Richardson, Texas. Lynchburg har
nu också kommit med i Ericsson
corporate network.
Inom GE finns ett internt nät,
som kan liknas vid ett eget litet
telenät i det stora nätet. Där är
taxorna betydligt lägre och det
gäller både samtal och dataöverföring. Detta "Dial-comm" får nu
även vi tillgång till.
- Under året blir det en fast linje
för "Dial-comm" mellan Lynchburg och Kista. Raleigh och
Lynchburg har redan denna förbindelse. Från Lund kommer det
det också att bli möjligt att logga
in sig till Lynchburg/Raleigh.

Lynchburg knutpunkt
Illustration: Gunnar Englundh

Tidigare tog det en och en halv
dag för information från Kista
eller Lund att nå ECU i Lynchburg - nu går det på 30 sekunder.
I somras blev det nämligen möjligt för datorerna på ECS/ERA i
Sverige att kommunicera med
datorerna i Lynchburg. Det var
inte bara en viktig milstolpe utan
även ett konkret exempel på samarbetet med GE.
' De första diskussionerna om att
försöka knyta ihop Ericsson GE
Mobile Communications i

Lynchburg med ECS/ERA i Kista
började redan på vårvintern och i
slutet av april kom arbetet igång
på allvar. Man beslutade då koppla
in IBM- och VAX-kommunikation.
- Det var nödvändigt att kunna
kommunicera med VAX för att
klara projektet # One. Det gällde
bl a utveckling av programvara,
berättar Kjell-Ingvar Karlsson,
som är ansvarig för VAX- och
UNIX-kommunikationen på vårt
affärsområde. Projekt # One är

det första samarbetsprojektet
mellan F-divisionen på ECS och
ECU, Lynchburg. Det gäller den
nya P 400, en handburen LMReller som det också heter PMRprodukt. PMR står för Private
Mobile Radio.
I mitten av juni var VAX-kommunikationen igång mellan Kista
och Lynchburg. I dag kan alla
andra V AX-datorer på ECS kommunicera med Lynchburg.
- För teknikerna i Lynchburg
har det här inneburit ett nytt sätt

För datakommunikationerna inom
Ericssons joint venture-bolag med
GE blir Lynchburg alltmer en
knutpunkt.
- Det har varit en del bekymmer att få igång datakommunikationerna men nu fungerar det
fint, säger Kjell-Ingvar och Ulf.
Det geografiska avståndet mellan Sverige och USA må vara
långt men för konstruktören vid
sin dataskärm är det idag inte
längre till Lynchburg än till Lund.
Gunilla I amin

Ringup-kedjan satsar på HotLine
RingUp är namnet på en
nybildad kedja för återförsäljare av mobiltelefoner. Kedjan som består
av drygt 20-talet företag
är störst i Sverige inom
branschen. RingUpkedjan, som finns över
hela landet, kommer att
marknadsföra mobiltelefoner från Ericsson.
- För oss är det här en satsning för
framtiden. Under de senaste åren
har det bildats tre, fyra återförsäljarkedjor för mobiltelefoner.
Därför var det viktigt för oss att
komma igång nu. Det berättar Rolf
Lie från Lies Mobilradio AB i
Västerås, ett av de företag som är
med i RingUp-kedjan.
- Redan för tre år sedan bildade
vi en arbetsgrupp och nu anser vi
att det är dags att förverkliga idéerna. Vi vill gärna vara starka
inför starten av GSM, som kommer att betyda en mycket stor

marknad. HotLine är inarbetat sedan de allra första modellerna
som namn och genom att RingUp- kom ut på marknaden.
- -90-talet blir nog den mobila
kedjans logo går i samma stil,
känner kunderna igen sig, säger kommunikationens tidevarv och
på den stora marknad som finns
Rolf Lie.
Förutom mobiltelefoner, som vill vi vara med. Med Ericsson i
han sålt sedan de första kom ut på ryggen vågar vi satsa och därför
marknaden, säljer Rolf landmo- är RingUp-kedjan en idé, som jag
bil radio-produkter. Företaget har tror mycket på, säger Tore Pihl.
också en komplett serviceverk- För några veckor sedan hade man
Öppet Hus med "kick off för den
stad.
Av modellerna i HotLine-fa- nya kedjan.
- Vi som är med i RingUp är
miljen är kombin den modell som
Rolf Lie hittills sålt mest av. alla väl etablerade på våra orter
Pockettelefonen Olivia vinner och vi hoppas nu att kunna växa
dock terräng och efterfrågas nu genom att fler seriösa återförsäljare på ännu fler platser i Sverige
allt mer.
- HotLine-telefonerna är inte ansluter sig, säger Tore Pihl och
de billigaste på marknaden men avslutar:
- Jag tror på Ericsson och Hotkunderna vet att de får en telefon
med kvalitet och tillgång till ser- Line och Ericsson tror på oss återvice och det är viktigt, säger Rolf försäljare i RingUp-kedjan. Den
gemensamma logon knyter ihop
Lie.
oss men det betyder inte att vi ger
Etablerade återförsäljare upp vår egen profil. Det är viktigt
KR-Service Tore Pihl AB är ett att våra kunder fortfarande känföretag i Halmstad med 16 an- ner igenom oss som KR-Service
ställda, som sålt mobiltelefoner Tore Pihl AB.

Tuff marknad
- Marknaden för mobiltelefoner
växer samtidigt som konkurrensen blir allt hårdare. Att de lokala
återförsäljarna sluter sig samman
i en kedja, tycker vi är bra och ger
marknadsföringen större genomslagskraft. Det säger Jan Arenbring, ansvarig för affärsenheten
Mobiltelefoner NMT på Ericsson
Radio Systems Sverige AB„ RSS.
RingUp blir den största kedjan
för mobiltelefonförsäljning i
Sverige. Alla medlemmar i kedjan är mycket ansedda företag,
som sålt mobiltelefoner sedan de
första apparaterna kom på marknaden.
Gunilla lamm

Lille Mor
Enroth,
ny utnämnd chefsassistent
- Tack fint. Att ha blivit utnämnd
till chefsassistent till vår ekonomidirektör Sten Fornell, är roligt
och känns som en uppskattning
från företaget.
- Hur länge har du arbetat på
Ericsson?
- I drygt tio år. En tid som gått
mycket fort men det känns ju så
när man trivs, har mycket att göra,
trevliga arbetskamrater och tycker
att jobbet är roligt. Jag började
som sekreterare på LMEs revisionsavdelning -80 och -83 då
affärsområdena bildades kom jag
över till controllerstaben för BI
på EIS. Där var jag till -88, och
efter ett kort mellanspel på BB
och EBC, kom jag till BR och
ERA i augusti samma år.
- Berätta lite om dina arbetsuppgifter?
- Det handlar främst om utredningar i samband med ekonomi
och administration men det har
också varit många organisationsfrågor. Andra uppgifter är att koka
kaffe, sortera post och inte minst
att visa våra besökare på Direktionen tillrätta och ge dem den
service som behövs. Jag har arbetat med Sten Fornell sedan -82.
Det är och har varit både lärorikt
och roligt. Sten är bra på att delegera och kanske är jag inte så dum
på att ta på mig spännande uppgifter, som jag känner att jag klarar av.
- Vilken del av jobbet är roligast?
- Det är utan tvekan samarbetet
med GE, som givit mig många
nya kontakter bl a i USA. Arbetet
som sekreterare till Sten Fornell i
hans roll som VD för ECS har
också medfört ett stort ansvar.
- Vad gör du helst på fritiden?
- Att få samla familj och vänner
på fritidsstället på Tranholmen
betyder mycket för mig. Jag gillar
även att åka ut i skärgården för att
sola och bada eller ta en härlig
vinterpromenad. God mat och god
teater lockar också.
GT
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Ett årtionde
av förändringar
% / år mission är att inter• nationellt bidra till den
sociala och ekonomiska utvecklingen. Det kan vi göra
genom att förstå användarnas
behov av telekommunikationer; genom att studera
speciella krav hos våra kunder; genom att utveckla, producera, installera och underhålla system och utrustning
för telekommunikationer och genom att göra allt detta
bättre än våra konkurrenter!
Det finns ett väl dokumenterat samband mellan utvecklingsnivån hos ett lands
telekommuniaktioner och
samma lands ekonomiska
och sociala utveckling. Telekommunikationer är en del
i den infrastruktur som krävs
för ekonomisk tillväxt. Ekonomisk tillväxt och social
utveckling skapar i sin tur
behov av ännu mer telekommunikation - utökad service
och förbättrade hjälpmedel.
Telekommunikationer spelar
en alltmer viktig roll för individer, företag och andra
organisationer i det moderna
samhället.

E

ftersom vi själva är en
del av detta samhälle
och eftersom samhället självt
förändras dramatiskt, måste
vi inom Ericsson också vara
förberedda på de förändringar som väntar oss under
90-talet. Och vi ska inte enbart anpassa oss väl till dessa
förändringar, utan vi skall ta
ledningen inom utvecklingen
av telekommunikationerna
under det kommande decenniet! Ericsson ska fortsätta
att vara den ledande internationella leverantören av
teleutrustning under hela 90talet - ett decennium av förändringar, dynamik, risker,
hot och - möjligheter.
ärldens telemarknad
kommer att fortsätta att
\
växa under 90-talet. Marknaden är idag värd ca 500
miljarder dollar per år och
den väntas växa med 10 proc
per år, räknat i dagens penningvärde. Teletjänster svarar för närmare tre fjärdedelar av hela marknaden och
deras andel väntas växa dubbelt så snabbt som marknaden för teleutrustning, vars
årliga ökning väntas bli 5
procent.
Avreglering, liberalisering
och privatisering leder till en
hårdare konkurrens bland
VÅRA kunder i deras kamp
om att göra affärer med SINA
kunder - slutanvändarna.
Den snabba utvecklingen
inom mikroelektronik och

fiberoptik kommer också
fortsättningsvis att bidra till
det ständigt fortgående trycket på utrustningens pris.

S

er man till antalet
abonnenter i världen,
väntas deras antal fördubblas från dagens 500 miljoner
till en miljard. De segment
av marknaden för teleutrustning som tros öka mest, relativt sett, är radiobaserade
nätverk och datanät. Detta är
goda nyheter för Ericsson.
Utvecklingen passar väl till
vår verkliga styrka; växel-,
radio- och nätverkskompetensen!
Som den ledande internationelle leverantören, ska vi
fortsätta att vinna marknadsandelar inom våra viktigaste
verksamhetsområden. Vi har
satt upp tuffa mål för oss
själva. Till 1996 ska AXE
bli det bäst säljande systemet på världsmarknaden för
digitala lokala linjer. Ett annat mål är att göra Ericsson
till etta bland världens radioföretag, med 25 proc av den
totala världsmarknaden för
alla cellulära system - inräknat dagens cellulära nät
och de olika nya trådlösa nät
som är på gång. Naturligtvis
ska vi fortsätta att vara bäst i
klassen med vår 40-procentiga andel av världsmarknaden för publika cellulära
system. Vi ska också ange
takten för utvecklingen av
mobila företagsnät, baserade
på vår företagsväxel MD110.

H

ur ska vi nå alla dessa
mål? Jag kan se
framför mig byggandet av
ett gränslöst Ericsson inför
förändringens 90-tal gränslöst i fråga om våra
globala affärer, gränslöst i
fråga om kreativt samarbete
mellan våra olika affärsområden, gränslöst i fråga om
fruktbart samarbete mellan
affärsområdena och våra lokala bolag, och gränslöst i
fråga om att erbjuda kunderna service som en enda stark,
kompetent och professionell
industriell enhet.
Allt detta kommer att förändra Ericsson till att bli en
marknads- och servicedriven
entrepenörliknande organisation, som frodas på en
marknad med fri konkurrens
och som har förmågan att
snabbt anpassa sig till de
ständiga förändringarna på
marknaden.
Låt oss tillsammans göra
Ericsson ännu bättre! Ericsson ska leda loppet under ett
årtionde av förändringar!
Lars Ramqvist

Nya möjligheter
Marknaden för telekommunikationer kommer att
förändras mycket under åren fram till sekelskiftet.
Avregleringen, liberaliseringen och privatiseringen
fortsätter. Telemonopolen upplöses. En helt ny situation möter Ericsson och de andra stora internationella leverantörerna av teleutrustning.
Lars Ramqvists analys av den framtida marknaden
understryker behovet för Ericsson att anpassa sig till
de förändrade villkoren. Han ser inte i första hand
förändringarna som framtida svårigheter utan mer
som nya affärsmöjligheter för vårt företag.
Avregleringen av telemarknaderna världen över tog fart under 80talets senare del. Under det kommande årtiondet kommer denna
viktiga förändring att fortgå. Det
avskaffande av telemonopolen
som redan blivit följden i många
länder sätter helt nya spelregler
för den framtida konkurrensen i
branschen.
Både "operatörer" - de företag
som driver de olika telenäten och tillverkare står inför en djupgående förändring av sina arbetsvillkor.
- För oss innebär denna utveckling nya villkor och nya möjligheter - en hel uppsättning av nya
utmaningar som vi måste möta,
konstaterar Lars Ramqvist.

på framtidens marknad
det globala telenätet. Det tog mer
än ett århundrade att nå upp till
denna siffra, men flera experter
tror att siffran fördubblas fram till
år 2000.

jag påminna om att vi fortsätter
att vidhålla vår policy att inte engagera oss som "operatörer". Vi
har inbjudits att delta i konsortium som drivercellulära nät, men
avböjt. Ett sådant drag skulle definitivt ha stört våra affärsrelationer till andra kunder.

Radio växer mest
- Prognosmakarna är inte helt
eniga, men mot bakgrund av att
de starka marknadskrafterna nu Stark position
kommer att spela en än större roll, Ericsson har en stark position på
tror jag att vi kommer att ha en marknaden idag. Inom publik temiljard teleabonnenter
lekommunikation inredan före slutet av
stallerades mer än 5,4
detta århundrade, förmiljoner
digitala lokala
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"Vårt
utspår Lars Ramqvist.
AXE-linjer förra året.
viktigaste
Detta motsvarar 14
Ser man i detalj på
mal är att
procent av hela världshur marknaden väntas
marknaden och innebli den
marknadsstrukturen också kan växa, förväntas avsebär faktiskt att AXE är
skapa vissa intressekonflikter som värda bidrag till tillledande
ett
av de två mest bästvi måste lära oss att hantera med växten från cellulär
leveransäljande
systemen i
mobiltelefoni
och
största finess!
tören
världen. I år kommer
90-talets spelregler är helt nya. särskilt då de nya trådinom våra
vi att installera mer än
Hittills har Ericsson varit mycket lösa systemen för perkärn6 miljoner linjer och
framgångsrikt när det gällt att an- sontelefoni, liksom
därmed göra tillvaron
från ett annat användområden"
passa sig till och dra nytta av
ännu tuffare för våra
ningsområde
för
raförändrade marknadsvillkor. Men
konkurrenter.
diotekniken, det som
fler förändringar är på väg.
Inom
cellulära
mobiltelefontelefolket
kallar
"local
loop"
Utvecklingstakten inom miksystem
fortsätter
vi
att
behålla vår
radioteknik
som
ersättning
för
roelektronik och programvara
marknadsledande position i värlkommer också i fortsättningen att tråddragning den sista biten ut till
den, med ca 40 procents andel av
få stor betydelse för marknaden. abonnenten.
världsmarknaden.
Den kommer naturligtvis också
Det som gör dessa tjänster så
att påverkas starkt av sådana tek- intressanta är att de alla karaktäriVåra system för företagskomnikområden som radioteknologi seras av "mobilitet", inte bara i munikation, baserade på MD110
och fiberoptik. Tekniskt utveck- den meningen att man kan tala i och Eripax, har gradvis ökat sina
telefon medan man kör marknadsandelar. I Europa är
lingsarbete kommer
bil eller vandrar nerför MD110 ledande. Med 3,6 milj
också i fortsättningen
Drottinggatan. Den allt linjer installerade denna växel 9
att vara en av de hu"Vid sekel
överskuggande egen- proc av världsmarknaden. Eripax
vudsakliga konkurskiftet
skapen är att telefon- går också bra och är faktiskt numrensfaktorerna inom
kommer
numret kan följa abon- mer två i Europa för s k X.25 nät.
teleindustrin. Eftersom
det
att
nenten, varhelst denne
Våra system, baserade på AXE,
tekniken
också
bidrar
- Flexibilitet och kvalitet ska bli våra kännetecken under 90-talet,
än befinner sig - man cellulär radioteknologi och MDfinnas en
till ökad kostnadsefframhåller Ramqvist.
kan alltid bli nådd med
110 är verkligen starka i dagslämiljard
fektivitet främjar den
ett enda telefonsamtal. get. Vår komponenttillverkning
också vår konkurrensteleFörändringarna in- är en viktig del i vårt systemabonneteleförvaltningar hade greppet om på. Olika operatörer konkurrerar förmåga och våra möjom marknaden ställer bygge. Vi har också etablerat oss
ligheter
till
tillväxt.
hela marknaden, kommer istället om de olika kundgruppernas
mang i
stora krav på Ericssons starkt inom kabel- och nätverkden framtida bilden att vara be- gunst. Man talar inte längre om
produkter och organi- samheten, särskilt i Italien, och
världen"
Befästa
tydligt mera splittrad. I Storbri- "teleabonnenter" utan si ut an vänsation. Våra produkter inom försvarssystem. Grunden för
daren är numera ställningen
Itannien, där avregleoch system måste vara konkur- 90-talet är stark och fast.
- Det är självklart att det är ex- renskraftiga inom varje segment
"kund".
ringen inleddes tidigt,
Ericssons affärsidé formuleratremt viktigt för Ericsson att be- av marknaden. Vi måste vara behar t ex företag med
För
Ericssons
del
'Självklart
des
för några år sedan:
egna mobiltelefonnät
innebär dessa föränd- fästa sin ställning i frontlinjen av
redda att tillgodose marknaderna
är det
"Att tillhandahålla avancerade
börjat etablerat sig på
ringar att vi måste den tekniska utvecklingen, un- bättre och snabbare än vad som
extremt
system, produkter och tjänster för
flera nivåer av marknavänja oss vid att tala derstryker Lars Ramqvist.
idag ofta är fallet.
telekommunikationsnät och att
viktigt
för
en. På detta sätt komVärldsmarknaden för telekommed ett avsevärt större
"Time to market" blir ett nyc- tillhandahålla elektroniska förEricsson
mer konkurrensen att
antal kunder - antalet munikationer förväntas växa med
sprida sig påallade fyra
10,5 proc årligen, från455 miljar- kelbegrepp i framtiden. Det inne- svarssystem."
operatörer växer ju
att be- Det här konceptet är fortfanivåerna. Inte ens de
der
dollar 1990 till mer än 1.200 bär att våra produkter och nya
ständigt.
fästa sin
utgåvor måste lanseras på sina rande giltigt. Jag ser ingen anledövergripande systemen
miljarder
år
2000.
Största
tillväxVi
har
de
produkställning i
för skötseln av telenäten
ter och tjänster och den ten väntas inom servicemarkna- respektive marknader på ett myc- ning till några dramatiska förändfrontgår fri från konkurrens
kompetensen som den, medan marknaden för teleut- ket mer aktivt sätt, i stället för ringar. Vårt viktigaste mål är att
linjen"
- där finns det i framtikrävs för att betjäna rustning inte tros växa med "mer" med dagens traditionella meto- vara den ledande internationelle
den också utrymme för
praktiskt tagel alla ty- än 5 proc per å r - från 122 miljar- der, där vi väntar på kundens spe- leverantören inom våra kärnomolika självständiga "operatörer".
per av operatörer - på alla fyra der dollar till 200 miljarder under cifikationer innan vi börjar ut- råden och vi kommer att fortsätta
våra ansträngningar att stärka den
veckla nyheten.
nivåer och i fråga om styrsystem decenniet.
positionen, avslutar Lars RamM a r k n a d e n styr
för nätverken, konstaterar Lars
Vid 90-talets början fanns det Olika kundförhållanden
qvist.
Ramqvist. Men det gäller förstås 500 miljoner telelinjer anslutna
På den nya telemarknaden är det
Som
jag
tidigare
antytt,
måste
vi
marknaden som styr och driver att vara klar över att den nya till "världens största maskin" - också lära oss att hantera flera
olika typer av kundrelationer. I
vissa fall ska vi vara beredda på
mycket nära, strategiska, förhållanden med våra kunder, medan
Tom Klackenberg,
Lars Ny locks (t h),
vi i andra situationer måste hålla
koordination av utlandsekonomichef, ERA,
I nästa nummer av Kontakten
"armlängds" avstånd till kunden
personal och EG-frågor
mobiltelefonsysska vi tadel av hur Lars Ramför att undvika intressekonflikt
på
koncernstab
tem och Lars
qvist ser på Ericssons produkmed andra operatörer på marknaPersonal.
Wahlgren, ETX,
ter och strategier inför 90-talet
den.
Det
blir
helt
klart
en
mycket
Positivt
med
en
inregion Nordså som han formulerade detta
mer komplicerad situation än vad
ternationalisering, det
Amerika.
under Ericsson World Manavi
varit
vana
vid,
understryker
kommer
att
underlätta
- En viss överraskmycket arbete för att
gement Seminar.
Lars Ramqvist.
ning och en ändring
göra Ericsson till en
i rätt riktning. Det
Lars-Göran Hedin
- I det har sammanhanget vill
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och vidmakthålla framtidens nätverk tillräckligt effektivt.
-Skötsel av nätverken kommer
att bli ett av nyckelområdena inom
telekommunikationer under 90-i
talet, förutspår Lars Ramqvist.
Fler operatörer
Om man betraktar telemarknaden
utifrån ett sådant här ni våtänkan
de, inser man snart att möjlighe
tema ökar starkt för olika företag
att etablera sig som "teleoperatörer". Inom denna marknad kan
man särskilja två olika typer av
operatörer-operatörermed licens
och företag som säljer tjänster i
helt fri konkurrens. Radiooperatörer, t ex, måste också i framtiden basera sin verksamhet på licenser - helt enkelt därför att antalet radiofrekvenser i etern är
begränsat.
Där tidigare de olika ländernas

VAD INNEBAR DET NYA BUDSKAPET FOR DIG?
Sigrun Hjelmquist,
kvalitetschef och
Johan Nylund, controller, Ericsson
Components.
- Ericsson tycks ha
kontroll över vad som
händer på marknaden
under 90-talet. Hur
marknaden och
-" *.-,.
strukturen kommer att se ut och hur vi ska
hantera kunderna. Det känns skönt att man
gör en organisation redan nu, och inte
1 9 9 5 konstaterar att "fan" marknaden har
förändrats.
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Ericssons
förmåga till
anpassning
avgörande
faktor

"lägsta nivån" återfinns i telenätets yttersta ändar. Där återfinns
terminalutrustning (telefonapparater, bl a) eller annan lokal utrustning hos kunden.
Nästa nivå kan definieras som
tillgänglighet och transport.
Denna nivå tillhandahåller förÖkad puls
bindelsen mellan kunden och
Avregleringen och dess följder telenätet men också mellan olika
växlar. Kablar, transleder till ökade krav på
"disciplin" på markna- IP
missionsutrustning,
"Anden-framförallt i form
multiplexorer och likpassningsav internationella stannande återfinns på
darder. Detta leder i sin
förmåga
denna nivå.
tur att allt fler tillverVäxelnivån komoch
kare kommer att få
mer därnäst. Där sköts
kvalitet
möjlighet att erbjuda
kontroll av näten och
ska bli
marknaden de olika
där sker "s witchingen"
våra varubyggstenar som passar
-omkopplingen av temärken
in i det framväxande
lefonsamtal, etc.
under 9 0 globala standardiserade
Överst återfinns
telenätet.
talet."
servicenivån. Den
Konkurrensen kompräglas numera av
mer att hårdna om telealltfler tänster och
marknadens tjänsteutbud. Själva funktioner utöver vanlig telefonpulsen i marknaden kommer att service. Naturligtvis består stora
slå snabbare, hastigheten ökar och delar av servicenivån av prokraven på leverantörerna höjs gramvara som ingår i växelnivåns
dramatiskt. För Ericsson är ut- utrustningar.
maningen att betjäna marknaden
- de olika operatörerna och tjäns- Styrning allt viktigare
Alla dessa fyra nivåer kräver systeföretagen - bättre, snabbare och
tem för skötseln av nätverken. I
med högre kvalitet.
- Flexibilitet och kvalitet ska takt med att nätens storlek och
bli våra kännetecken under 90- komplexitet ökar och mer information förmedlas över näten ökar
talet, framhåller Ramqvist.
också kraven på styrning och
Fyra nivåer
överblick. Det är uppenbart att
det kommer att krävas en ny geNär Lars Ramqvist betraktar den
neration av styrsystem som klarar
framtida telemarknaden, delar han
av att administrera, hålla igång
upp den i fyra olika nivåer. Den
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Lena Andersson, personalfrågor, G-divisionen
Ericsson Radio.
- Förstärkningen av
utlandsbolagen kommer
att lägga större kraft
bakom en internationalisering. Det kärvar ett
större mått av samarbete
mellan Sverige-organisationen och utlandsbolagen.

Fortsättning
följer!

är svårt att få klart
för sig konsekvenserna i en hast, men det
är viktigt att vår arbetsro inte störs, vi har
många åtaganden, och att vi styrs mot
förändringen och förstärkningen på ett sätt
som stöttar verksamheten.

enhet. Yngre kvalificerade medarbetare utomlands får en
större chans att arbeta inom hela koncernen, inledningen till ett större utbyte
mellan länderna.

Sex dagar som formade
90-talets Ericsson - VÄND!
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Sex dagar som formade
framtidens Ericsson

Dom kom från hela världen. Topparna inom
Ericsson, drygt 700 delegater med koncernchefen och ordföranden i spetsen. Till
Sonthofen i tyska alperna och till Linköping på Östgötaslätten.
Under parollen "Ericsson for the nineties"
samlades de till något som kallats Ericsson
World Management Seminar. För att lära
känna sin nye koncernchef och för att tillsammans göra ett rejält avstamp in i nittiotalet - ett decennium som kommer att bl
mycket spännande för Ericsson.
Mötena i Sonthofen och Linköping hölls
näst sista veckan i september. Till Sonthofen samlades chefer från alla Ericssons
internationella bolag och de högsta ansvariga inom koncernens svenska verksamhet. I Linköping var det chefer från de
nordiska länderna som samlades.
Den internationella delen av detta Ericsson World Management Seminar pågick i
fyra intensiva dagar, fyllda av föredrag och
presentationer. Här presenterade en rad
ledande personligheter på den internationella telescenen sin syn på Ericsson och på
telekommunikationsmarknaden under de
närmaste åren. Koncernens ordförande,
Björn Svedberg, bidrog med ett par anföranden om världen omkring Ericsson och
CW Ros, vice VD och en av de tre i Verkställande Ledningen, talade om ekonomi
och finanser.
Från de olika affärsområdena gavs redogörelser för det ekonomiska läget idag,
kompletterat med en exposé över aktuella
aktiviteter inom respektive affärsområde. I
ett par tekniskt inriktade föredrag klargjordes var Ericsson står idag i viktiga tekniska
frågor.
Men föreställningen var till större delen
Lars Ramqvists. För många av de församlade var detta första gången de mötte honom i den nya rollen som VD och koncernchef. För Ramqvist själv var det också
första gången han fick chansen att sprida
sitt budskap om "Ericsson in the nineties"
i en så bred krets av ledande medarbetare.
Huvudnumret i Sonthofen - liksom senare i Linköping - blev den avslutande
redovisningen av Ericssons nya organisation och de personförändringar på högsta
nivå som genomförs från den 1 januari (se
artikel i förra numret av Kontakten). De
grundläggande principerna för Ericssons
internationella organisation med ett mer
enhetligt uppträdande på de olika marknaderna illustrerades också av fyra redovisningar från länder där Ericsson i huvudsak
redan arbetar efter de nya riktlinjerna; Australien, Italien, Storbritannien och Taiwan.

Hörsalen på Kurhaus Fiscina i den lilla byn Fischen utanför Sonthofen var i fyra dagar bestt av Ericssons internationella ledning.
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Lars Ramqvist i samspråk med en av de många internationella
delegaterna Edwin Thomas från Malaysia
Till vänster:
Koncernens
ordförande
Björn Svedberg
fanns förstås på
plats i både
Sonthofen och
Linköping.

Till Höger:
I Linköping
samlades
delegater från
Sverige och de
övriga Nordiska
länderna.

Da Capo i Linköping
Lars Ramqvist och övriga interna föredragshållare reste direkt från Sonthofenmötet till Linköping, där programmet var i
stort sett det samma - så när som på de
utomstående bidragen som endast var med

på Sonthofenprogrammet. Linköpingsmötet var också komprimerat till två dagar,
men alla de viktigaste bitarna i Sonthofenprogrammet fanns ändå med där.

Efter denna den största chefssammandragningen någonsin inom Ericsson är det
nu delegaternas uppgift att vidarebefordra
så mycket som möjligt av all viktig infor-

mation till sina respektive medarbetare.
Och - inte minst - att sprida den optimistiska anda som avslutade de bägge mötena
på alla nivåer inom Ericsson-koncernen.
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Håkan Jansson,

chef för BX:

Det känns pirrigt!
- Jag är ledsen om ni fått
vänta, säger han ursäktande. Det är så mycket
som ska göras den här
veckan. Håkan Jansson,
som tillträder som
affärsområdeschef för BX
vid årsskiftet försöker
göra undan så mycket
arbete som möjligt. Nästa
vecka börjar älgjakten.
- Den veckan har alltid
varit helig, förklarar han.
Efter en paus tillägger
han:
- Vi får se hur det går
nästa år. Det blir nog
svårt.

gärdsgårdar runt våra affärsområden, är det nu dags att ta bort
några av pinnarna i dem.
Det allra bästa arom en person
håller i alla kontakter med kunden och att kundens behov sedan
vrids runt, riktade mot organisationen, där de sedan tas om hand
av de olika affärsområdena.
Hur kommer det här att påverka
oss inom BX?
- Det finns ingen dramatik i
omorganisationen, som många
tycks tro. Och det ska inte ses som
något hot utan som en process
som ger oss många fler möjligheter.
Målet med processen är att ge
de lokala bolagen ute i världen
rätt och möjlighet att utveckla en
både bredare och djupare kompetens. Det tar år att förverkliga.
ETX kommer inte att påverkas
så mycket. Ta regionerna till exempel. Det måste även i fortsättningen finnas en organisation som
medger och förenklar möjligheterna att delegera och decentralisera och som förstår marknaderna
- genom bolagen.

När den nya organisationen presenterades utnämndes Håkan
ansson till chef för BX. Han efterträder vid årskiftet Jan Stenberg som på heltid kommer att
arbeta i Corporate Executive
Committé.
Idag finner man Håkan Jansson
'som divisionschef på Ericsson
Radio Systems, men i botten är
han en äkta 'Telecommare".
-Jag kom till BX 1971, berättar
han. För tre år sedan ganska precis, gick jag över till radioområdet.

Till tre av de nya Corporate
Functions, harJohan Siberg, Bo
Hedfors och Karl Alsmarflyttats.
Men samtidigt ska de vara kvar
som divisionschefer. Hur kommer det att fungera?

Hur känns det att komma tillbaka som afförsomrädeschef?
- Pirrigt! Det är det första ord jag
kommer på. Naturligtvis är det
också glädjande, hedrande,
spännande och utmanande.
Många inom BX känner dig sedan förut. Är det en fördel eller
en nackdel?
Det är nog både och. Nackdelen
ir väl att de känner mig. Nej,
skämt åsido. Jag tror och hoppas
att det är en fördel och att de
arbetskamrater jag haft inom BX
under åren, även i fortsättningen
ommer att stanna i korridoren
^^Fobch prata med mig.
Man ska komma ihåg att jag
under hela tiden på BX funnits på
tekniksidan. Det finns alltså massor med människor som inte
känner mig. På produktionssidan
och ute i landet, till exempel, är
jag ett helt nytt ansikte. Dessutom

tycker om att ha kul! När vi arbetar så mycket
måste vi kunna lätta upp arbetet med ett skratt.
har många nya kommit till under
den stora expansionen på 80-talet.
Kan du berätta för dem som inte
känner dig, vem du egentligen
är?
- Jag är en typisk 40-talist. Född
1945 i Stockholm där jag också
växt upp och gått i skolan. Rötterna finns bland annat i skärgården där jag också tillbringar
mycket av min lediga tid.

- Om vi byggt upp en gärdsgård runt varje affärsområde, miste vi nu börja ta bort några pinnar.

Fritiden och familjen, som består av fru och två pojkar, är
mycket viktiga. De fungerar som
en motvikt mot arbetet. Förutom
skärgården och friluftsliv som hör
till, känner många också till mitt
jaktintresse.
I jaktlaget är jag bara jägare och
människa och vi umgås som sådana.
Chefer måste alltid kunna nås.
Tar du med dig telefonen ut i
skogen?
- Nej, det skulle absolut inte gå!
Då kanske jag skulle gå miste om
20-taggaren, skrattar han.
Hur är du som person då? Blir
du lätt arg till exempel?
- Nej, det kan jag inte påstå, men
om jag skulle säga att jag var
diplomatisk vore jag nog inte riktigt ärlig. Jag tycker att jag är rak,
öppen och ärlig - ibland kanske
lite för ärlig, och jag uppskattar
det hos min omgivning också.
Jag tycker att det är roligt att
träffa människor och umgås, både
på fritiden och i arbetet.
Jag tycker om att ha kul. Det är
viktigt. När vi jobbar så oerhört
mycket, måste vi kunna lätta upp
allvaret i arbetet med ett skratt
ibland.
Jag strävar efter att visa att jag
lyssnar. Som du förstår har det

inte varit min starka sida, men jag
tror att jag lärt mig.
Den här omorganisationen. Vad
innebär den egentligen?
- Kunderna ska se Ericsson. Det
ska vi tydligt visa, samtidigt som
vi döljer den egna organisationen.
Kunderna köper inte komponenter. De vill ha en totallösning
där många affärsområden är involverade. Om vi tidigare byggt

- De ska vara "halva" personer på
varje ställe. Som divisonschefer
inom BX ska de ha kvar den djupare kunskapen inom organisationen och leda den. På den andra
nivån ska de se på hela koncernen
mer övergripande.
Den kompetens somfinnsinom
BX är gedigen, men vi måste dela
med oss.
- Samarbetet mellan de olika
affärsområdena har betytt oerhört
mycket och kommer att betyda
ännu mer i framtiden.
Exempel på områden där samarbetet varit avgörande för vår
framgång är GSM i Europa, för
att inte tala om US A, där Ericsson
med den senaste jätteordern nu är
ledande i Nordamerika.
- Vi måste se till helheten. Det
går inte att ro en båt med bara en
Helena Liden

Den nya jätteordern i USA fir ett exempel på
vad affärsområdena kan åstadkomma
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Drömmen om perfekt kommunikation
KONSUMENT

FÖRETAG

FORDON

- Jag ser persontelefonen som en utveckling av mobiltelefonen,
säger Kurt Hellström,
VD för Ericsson Radio
systems AB. Mobiltelefonitekniken täcker
redan idag alla segment, men kan än så
länge inte konkurrera
prismässigt med den
trådlösa DCT 900 på
kontoret eller vanliga
telefonen i hemmet.
Men den nya versionen
av mobiltelefonsystemet, GSM, kommer att
passa bra för såväl
tätorter som hemmet
och kan tänkas gå in på
kontoren.

TÄTORT

BYGGNAD

"RADIO LOCAL LOOP*
TRÄDLÖS TELEFONI
MOBILTELEFONI

TRÄDLÖS TELEFONI

Bilden visar hur de olika radioteknikerna vuxit utifrån olika
segment. Mobiltelefonin började som biltelefon, i rutan uppe till
höger, den trådlösa kontorstelefonen på kontoret nere till höger
och sk "Radio in the local loop" nere till vänster, kring hemmet.
Pilarna visar sen hur teknikerna kan tänkas breda ut sig mot andra
områden. Mobiltelefonin som först var biltelefon för tjänstemannen
blir alltmer privatmannens biltelefon eller tjänstemannens
ficktelefon ute på stan.

Mobiltelefonitekniken, eller den
sk cellulära tekniken, har hittills koncentrerat sig på kommunikation från bilen. Utvecklat till en pocket, eller ficktelefon, som kan användas på alla
ställen där radiobasstationerna
ger täckning.
Sanningen är dock att 80 procent av alla telefonsamtal sker
inom kontoret. Vilket då naturligtvis är ett intressant segment
även för den cellulära tekniken.
Trots att den nya all-europeiska mobiltelefonstandarden
GSM ännu inte tagits i drift (sker
1 juli 1991) planerar man för
nästa steg inom GSM, som öppnar nya marknadssegment för
den cellulära tekniken.

Det talas alltmer om "persontelefonen". Framtidens telefon, som är var mans. Den skulle kunna
vara en billig liten ficktelefon som du bär med
dig överallt. Med ditt eget personliga nummer. Enligt filosofin att den som ringer söker
en person och inte en plats. Man talar
också om intelligenta nät och "smart
cards". Kort som har din personliga kod
och som du sticker in i en telefon eller terminal och på det sättet talar om var du befinner
dig och därmed också får tillgång till dina
kommunikationstjänster.
Vi ska här i några artiklar spegla persontelefonin
ur de olika affärsområdenas perspektiv. Visionen kan
verka klar, men det är många vägar dit och pusslet
läggs med flera bitar.

Nya frekvenser

t saknas inte visioner för hur persontelefonin kan komma att användas i framtiden.

Låt oss bara först konstatera att
det inte existerar någon "persontelefon" idag. Inte enligt definitionen ovan, att den ska vara billig och var mans, annars är naturligtvis dagens mobiltelefon,
Olivia, på sätt och vis en persontelefon.
Däremot kan mobiltelefonen
liksom kontorstelefonen DCT
900, kallas föregångare till den
äkta persontelefonen.
När man talar om det mer allmänna begreppet persontelefoni
är mobilitet i det fasta nätet en
viktig pusselbit, en funktion som
redan finns i mobiltelefonnäten.

Begreppet
Det cirkulerar idag en rad olika
begrepp. Persontelefoni, PCN
(personal communication networks), PCS (personal communication services) osv. Olika personer och olika företag använder
också begreppen i olika betydelse
vilket gör det hela ganska komplicerat.
Begreppen har ännu inte satt
sig. Hellre än att försöka ge en

tionstjänster använder vi termen
exakt definition av persontelefoni
En annan grupp är de personer
försöker vi reda ut vilka bitar man personlig kommunikation.
som är rörliga i tjänsten inom ett
innefattar i detta ord.
ganska begränsat område. Kon- Det personliga numret är kär- Behoven
toret, en byggnad, ett industriomHur utvecklingen fortsätter komnan i begreppet, förklarar Johan
råde. Ett nyckelkrav är att lösFalk, på affärsutvecklingsenhe- mer till stor del styras av marknaningen klarar av mycket hög samten för affärsområde Radiokom- dens behov. Marknaden kan detalstrafik. Den trådlösa kontorslas in i ett antal grupper som har
munikation. Detta kräver att nätet
telefonen fyller det behovet.
håller reda på var personen finns olika behov och det är naturligt att
Ett tredje segment är operatörer
man kommer att försöka tillgooch styr kommunikationen dit
som har behov av att ansluta pridose dessa behov i den ordning
(mobilitet i nätet).
vatabonnenter billigare än i dag.
som är mest ekonomisk.
Ett sätt att tala om var man
Där diskuterar man något som
En grupp är de som i tjänsten
befinner sig är att använda en
kallas "Radio in the local loop".
har behov av regional eller natioficktelefon, som håller kontakt
Som betyder att man använder
nell täckning för att sköta sina
med nätet. Ett annat sätt är att
radiotransmission i stället för
använda ett kort eller en kod för jobb. Dagens mobiltelefoniteknik
kopparkablar.
svarar mot detta behov.
att anmäla sig på en terminal.
Den vanlige konsumenten är
naturligtvis
Det vanliga
intresserad
är också att
av trådlös teman i huvudsak menar tal Ericssons frammarsch inom trådlös telefoni är intet hot för affärsområde lefoni både i
när man pratar Kabel och Nät -tvärtom! Under överskådlig framtid kommer majoriteten av bilen och
om person- teletjänsterna att förmedlas via kabelnät och den trådlösa telefonin behöver h e m m e t .
telefoni. Vid- kablar för att knyta samman radiobasstationer med växlarna. Ju fler de Men för att
sådan
gar vi begrep- trådlösa telefonerna blir, desto finmaskigare måste detta kabelnät vara. Till en
pet till att om- detta kommer datanäten som med sina högre krav blir beroende av kabling tjänst ska bli
attraktiv
fatta också under lång tid framöver.
personliga
- Nya teknik öppnar nya affärsmöjligheter. Tillämpar vi den rätt och krävs att man
meddelanden utnyttjar vår förmåga att erbjuda helhetslösningar, skaffar vi oss ett för- kommer ner
och informa- språng gentemot våra konkurrenter. Och säljer mer kabel och nät än idag! på priser i nisäger Jahn Wennerholm, nätstrateg inom Affärsområde Kabel och Nät.

Näten behövs också i framtiden

Mobiltelefonin
in på nya
områden

vå med den vanliga telefonins.
Varför har man inte redan idag
skapat ett system som klarar att
tillfredsställa alla behoven?
Svaret är att det ännu inte finns
någon radioteknik som på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt löser alla situationer. Två typsituationer sätter gränserna och till
dessa har olika radiostandards
tagits fram.
Det första typfallet är bilen som
rör sig i hög hastighet. Mobiltelefontekniken inriktar sig på detta.
Det andra fallet är en kontorsbyggnad med extremt hög samtalstrafik, men där personerna i
stort sett är stilla. Här har man
tagit fram olika trådlösa tekniker,
som DCT 900, CT2 och DECT.
- Det kommer nog bli vanligt
att man använder sig av två typer
av ficktelefoner, en på kontoret
och en i bilen, säger Johan Falk.

Utvecklingen
Om vi ser på de befintliga teknikerna så är de alltså optimerade
mot (skräddarsydda för) olika
användarsituationer. Men de

Tstnrävar ut mot nya segment för att
kanske mötas eller komplettera
varandra.
I figuren ovan visas hur olika
tekniker trängt eller tränger in på
olika användarsegment. Då kan
vi se att mobiltelefonsystemen
startade i rutan uppe till höger och
har nått en hög penetration där.
Men också att tekniken breder ut
sig mot tätorterna genom mikrocellsteknik. Den kommer också
att växa en bit in mot kontorssidan, men detta kräver teknik som
inte finns idag.
Mobiltelefontekniken är också
lämpad för segmentet "Radio in
the local loop". I takt med att
företagsmarknaden är mättad
kommer man naturligtvis att
tränga in i konsumentsegmentet
genom att använda sig av differentierade priser.
Den trådlösa tekniken (kontorstelefonen mm) är som tidigare sagts specialiserad på hög
trafiktäthet med låg mobilitet (rörelse), dvs grupp kontorsbyggnader. Den är även lämpad i samband med "radio local loop", och

för punktvis täckning av flygplatser, köpcentra etc. På sikt kan vi
se en utveckling där en operatör
länkar ihop "trådlösa öar". Det
kan ske genom att man stödjer sig
på mobilitetsfunktionen i bakomliggande intelligenta nät.

Fasta terminaler kommer inte
att ersättas. De ger alltid större
möjligheter, t ex när det gäller
rörliga bilder och datatjänster. De
belastar inte heller det värdefulla
frekvensspektrumet.

Olika persontelefoner

Ett personligt nummer så att du
nås överallt, när som helst. Så
lyder en del av definitionen på
persontelefoni. Men det finns en
"konflikt" mellan den som ringer
och den som blir uppringd.
Det är inte säkert att alla vill nås
överallt. Ett telefonsamtal avbryter många gånger en viktigare
aktivitet
Andra saker som kan komma
att krävas är meddelandetjänster
som komplement till tal. Om
mottagaren inte svarar bör man
ha möjlighet att lämna ett textmeddelande eller ett röstmeddelande. Samtidigt är det rimligt att
den uppringde ska ha möjlighet
att se vem som ringer eller ringt.
I framtiden måste man kunna
kontrollera när, hur och med vem
man vill kommunicera.

Under 90-talet kommer behovet
framför allt att vara tal, men även
annat såsom elektronisk post, fax
och tillgång till olika typer av
databaser. Man kan tänka sig mer
eller mindre sofistikerade
"persontelefoner".
Den enklaste persontelefonen
kommer nog att likna dagens
ficktelefoner, kompletterad med
möjligheter att sända och ta emot
meddelanden.
En mer avancerad variant skulle
kunna beskrivas som en integration av en kraftfull liten persondator (en sk notebook computer)
och en ficktelefon. Med "postlåda", kalender, möjlighet att nå
databastjänster, skicka meddelanden, fax, viss dokumentlagring osv.

Konflikt

- I den nya versionen går man
över till 1800 MHz (från nuvarande 900) för att frigöra nya
frekvenser, berättar Tommy
Nordberg som på ERA arbetar
med GSM-baserade persontelefonsystem mot England. Den
högre frekvensen kräver tätare
basstationer vilket innebär att
tekniken är mindre lämpad för
rena biltelefoner, men i gengäld
passar bra för mobil kommunikation i tätorter, industriområden eller kontorskomplex.
I England, där man för närvarande arbetar med tekniken,
kallar man ett nytt komplett nät
som ska byggas över hela landet
för PCN, dvs personal communications network. GSM är sen
en radioaccess till nätet. Man
kan även tänka sig att DECToperatörer (trådlösa kontorstelefonen) kan knytas mot det
överordnade nätet.
- Tre licenstagare i England
har tillstånd att driva tjänsten på
GSM-standarden, förklarar
Tommy Nordberg. Tre nya
operatörer på nya frekvenser får
dela på 150 MHz. Baserat på
GSM-standarden ska tjänsten
snabbt ut på marknaden. Något
som kommer att öka konkurrensen och sänka priserna. Slutanvändarna ska tjäna på det.

Tidsperspektivet är på ett par
år, 1992.

En apparat
- Jag har svårt att tänka mig att
folk i framtiden vill bära på två
telefoner, en trådlös kontorstelefon och en cellulär ficktelefon, säger Tommy Nordberg.
Och vill man bara ha en
ficktelefon är den cellulära mest
användbar. Visserligen har
GSM en något komplexare
struktur än DECT vilket betyder att den kostar mer att använda på t ex stora kontor med
mycket hög samtalstäthet.
Men det finns lösningar. Jag
tror att GSM kommer att täcka
in en stor del av kontorsmarknaden. De största företagen kan
vilja ha ett eget system (typ
DCT), men de mindre kan tycka
att det blir dyrt och i stället
nappa på erbjudandet att gå
samman om ett lokalt cellulärt.
Man kan tänka sig att celluläroperatören lägger nät som
har basstationer i tillräcklig
omfattning för att täcka flera
byggnader och på så sätt kan
erbjuda företagen möjlighet att
använda ficktelefon som vanlig telefon på jobbet.

Mobilitet
- 1 det riktigt långa perspektivet
tror jag att det cellulära systemet blir det mest attraktiva och
på grund av sin redan etablerade
yttäckning och ökande tjänstutbud kommer att bli det naturliga valet för gemene man.
Kontorstelefonen erbjuder bara
"diskret" mobilitet, i motsats
till det cellulära systemets heltäckande mobilitet.
Mobilitet i det fasta telenätet
med hjälp av ett sk Smart Card
(eller en kod) som man bär med
sig och sätter in i telefoner eller
terminaler, bedömer Tommy
Nordberg som en tjänst som
kan vara intressant för en mindre mängd användare. Med fördelen dock att den är billig.
Men den kommer inte att
kunna ersätta en mobiltelefon.

Framtidens telefon
I stället tror Tommy att framtidens "persontelefon" kommer
att vara en liten behändig
ficktelefon byggd på den cellulära tekniken. Där abonnenten
via ett kort kan identifiera sig
på flera nummer. Ett privat
nummer, ett till arbetet osv. Nathan lämnar jobbet för dagen
och blir privat meddelar han
detta till nätet varvid samtal till
hans arbete möts av t ex en
telefonsvarare.
En ficktelefon med flera
nummer således.
Det finns emellertid utrymme
för både mobiltelefonen och
kontorstelefonen. Och det blir i
slutändan kunden och marknaden som kommer att bestämma
vad de vill ha.
Lars Cederquist
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Trådlösa telefoner
är ingenting nytt

Ett gyllene
tillfälle för
Ericsson

Att telefonera trådlöst är
en gammal idé, nästan lika
gammal som telefonen i
sig. Men det tog nästan ett
sekel innan radiotekniken
gjorde det möjligt att
förverkliga idén.

När Ericsson Paging Systems i Holland visade den första fungerande CT3-telefonen i våras, var detta något av en sensation. Med DCT900, som telefonen och
systemet döpts till, har nämligen Ericsson den första produkten av det här slaget
på marknaden. Konkurrenterna har blivit rejält akterseglade i fråga om den här
tekniken.
- Därför är DCT900 ett gyllene tillfälle för oss att knyta till oss kunder som vill
vara tidigt ute med den nya tekniken, säger Colin Buckingham, VD på Ericsson
Paging Systems.
DCT900 är den första digitala har Ericsson nu ett kontrakt på ett väl mycket kring den här teknitrådlösa telefonen, baserad på stort DCT900-system som ska kens framtid. I nuläget är det
TDMA-teknik (se faktaartikel här bytas ut mot DECT-telefoner när framför allt en tillämpning som är
intill). När den presenterades i vå- dessa är klara.
intressant - och den inrymmer i
ras, var detta kulmen på flera års
sig oerhört stora möjligheter:
intensivt utvecklingsarbete. Ar- Lönande investering
- Vi inriktar oss nu helt på vad
betet har till större delen utförts av
Installationen på mässan i Han- vi brukar kalla "business cordett holländskt teknikerteam från nover, som ska påbörjas nästa år, less", d v s trådlösa telefoner för
Ericsson Paging Systems, ett bo- är ett bra exempel på en affärsfilo- företagsbruk. Det är i de små prilag inom affärsområde Radio- sofi som Colin Buckingham tror vata-läs företagsägda- telenäten
kommunikation. Teamet arbetade ska ge extra skjuts åt försäljningen som trådlösa telefoni först kom-'
en tid i forskarbyn Ideon i Lund, av trådlösa telefoner: Genom att mer att efterfrågas, spår han.
men har idag flyttat hem till Hol- hyra ut telefoner till mässans ut-Till en början inriktar vi oss nu
land igen - nu till en liknande ställare och besökare, kan kunden
på att sälja DCT900 till företag
forskarby vid universitet i
som redan har en modern
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- Personsökning, eller
att avvakta den kommande ""
"paging", som vi säger, är
europeiska standarden för digi- få goda inkomster på sitt privata en teknik som alltmer kommer att
tala trådlösa telefoner, DECT, telenät. Det är en möjlighet som användas för att bygga en länk
satsade Ericssons holländska tek- kan utnyttjas av många - t ex mellan människa och maskin niker istället på att ta fram en hotell, järnvägsbolag och flyg- t ex genom att fel i viktig apparatur
"föregångare", baserad på det platsförvaltningar.
automatiskt ger upphov till feltekniska koncept som Ericsson och
Begreppet "mobilitet" är cen- meddelanden i serviceteknikerns
Televerket tidigare utprovat och tralt i diskussionerna kring tråd- personsökare.
fått accepterat som en av grund- lösa persontelefoner. Undersök- Paging har förändrats från att
stenarna till DECT.
ningar som Ericsson låtit göra, vara en teknik som hittar rätt på
visar att mobilitet är något som
folk till att bli en teknik för inforI väntan på DECT
skattas synnerligen högt bland mation till folk. Vi inom Ericsson
Paging har i många avseenden lett
- Det finns två avgörande skäl till kunderna.
Colin Buckingham är inte bara VD för Ericsson Paging Systems i Holland. Han är också den som kanske allra envisast drivit på utvecklingen
att vi arbetat så hårt med att få
- Ett mycket intressant faktum denna utveckling med nya och
trådlösa telefoner enligt CT3-konceptet. De holländska insatserna på området har fört upp Ericsson till en tätposition när det gäller
fram DCT900, förklarar Colin. är, att "rumsmobilitet", d v s för- alltmer sofistikerade utrustningar. av
"Business cordless" - trådlösa telefoner för företagsbruk. Redan nästa år finns den första produkten DCT 9 0 0 färdig för leverans i stor
En viss intressekonflikt finns skala.
Först och främst är DECT en stan- måga att röra sig fritt på det egna
J
dard enbart för den europeiska rummet, är en mycket eftertrak- dock med andra verksamheter
marknaden. På andra håll i värl- tad egenskap bland företagsfolk, inom det egna affärsområdet. drift ännu. Produktionskapacite- ensamrätt för den kanadensiska
Motorola är ändå mer optimistisk vakt om det försprång som konden, saknas motsvarande standard poängterar Colin Buckingham. Teknikerna på ERA är ivrigt sys- ten ligger kring 150.000 telefoner marknaden och med rätt att - dock
och väntar sig att hälften av alla cernen nu skaffat sig inom den
och därför finns det möjligheter Den snabba spridningen av "van- selsatta med att ytterligare dra ner om året maximalt, men en ut- inte exklusivt - sälja apparater abonnenter ska vara trådlöst an- trådlösa telefonin:
att etablera CT3 som en framtida liga" ficktelefoner är ett tecken på storleken på sina ficktelefoner. De byggnad av fabriken har redan också i övriga världen.
- Vi borde ju inte bli mindre
slutna år 2000 - d v s ca 500
standard där
mobilitetens betydelse, menar han hyser också visioner om trådlös påbörjats, så att man i fråga om
inom det här området än vad vi är
miljoner apparater!
vidare. De används ju inte bara i telefoni, fastän i mer traditionell
DCT900 och dess efterföljare ska Jättemarknad?
inom övrig teleteknik. Om vi alla
Kanske bör man tillägga, att i
På den europeiska marknaden
cellulär
form.
bilen,
utan
i
väldigt
hög
grad
också
kunna producera till en början
Hur förväntas då marknaden för prognoserna inräknas i regel alla hjälps åt - inom olika Ericssonboger DCT900 oss en möjlighet att
250.000 apparater årligen - per trådlös telefoni att utvecklas un- former av trådlös kommunikation, lag och affärsområden - och förtillfredsställa behovet hos de kun- på kontor, i hotellrum, osv.
Licensavtal
skift.
der det närmaste decenniet? Olika alltså också "vanlig" mobiltele- valtar den goda start vi fått med
der som känner att de inte vill
vänta på DECT och att binda upp "Business cordless"
- Vi ser oss också om efter prognosmakare gör olika bedöm- foni. Men med tanke på att DCT900, så tror jag att detta kan
I den nya fabrik som Ericsson
dessa till system från Ericsson, i
samarbetspartners, berättar Col in. ningar. Ericssons egna prognoser företagsväxlar står för en allt större bli ett av de mest guldkantade
Paging Systems nyligen invigde i
Det finns många olika visioner
andel av det totala antalet abonne- projekten i koncernens historia,
väntan på DECT-telefonerna.
kring framtiden för trådlös tele- Holland, finns redan en produk- Ett första licensavtal är redan slu- perkar mot ca 100 milj trådlösa
mang, tror Colin Buckingham att avrundar Colin Buckingham.
tet med kanadensiska Novatel, telefoner i världen innan sekeltionslinje för DCT900, men den
- Hannovermässan är ett bra foni. Colin Buckingham tycker att
skiftet, medan konkurrenten
Ericsson har all anledning att slå
Lars Göran Hedin
exempel på detta, sägerColin. Där det ibland kanske spekuleras lite har inte dragits igång i ordinarie som ska tillverka DCT900 med

Vi ligger tva ar tore
konkurrenterna
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Utvecklandet av trådlös telefoni inriktades till en början helt på
konsumentmarknaden. I början av
80-talet tog försäljningen av trådlösa hemmatelefoner fart i framför
allt Storbritannien. Denna första
generation brukar ibland kallas CT0.
Ungefär samtidigt, men med mindre framgång, utvecklade flera tillverkare liknande produkter för den
övriga Europeiska marknaden enligt en standard som kallas CEPT
CT1.
De här två typerna av telefoner
motsvarar de sladdlösa telefoner för
hemmabruk som idag börjat säljas
allt mer också i Sverige.
Uppmuntrade av framgångarna
med CT0 på hemmamarknaden,
började ett antal engelska tillverkare att arbeta på en ny, digital,
generation av trådlösa telefoner. Det
arbetet ledde fram till CT2, som
också från början var tänkt att säljas
på den stora konsumentmarknaden.
Men man klarade inte att hålla nere
priserna, utan CT2 blev fyra-sex
gånger dyrare än CT0, så massförsäljningen av CT2 har hittills uteblivit.
I ett försök att finna andra an-

vändningsområden för CT2 lanserades i Storbritannien för några år
sedan ett system med 'Telepoints",
en slags trådlösa telefonkiosker. Idén
är att en innehavare av en trådlös
CT2-telefon ska kunna ringa ut på
allmänna nätet via basstationer som
utplacerats strategiskt i stadsmiljön,
t ex vid tunnelbanestationer och
postkontor.
Flera olika företag har gett sig in
på "Telepoinf-marknaden, men
också denna satsning ser idag ut att
ha misslyckats. Användningen har
inte alls blivit så stor som väntat. En
av de främsta anledningarna till detta
är, att systemet inte tillåter omvärlden att ringa upp CT2-telefonen,
utan den kan bara användas för utgående samtal.

Ericsson och CT3
Inom Ericsson togs redan i början
av 80-talet fram ett koncept för trådlös kommunikation på kontor. Det
var baserat på idéer som fötts inom
paging-verksamheten på Ericsson
Radio.
1984 tog arbetet med det här konceptet ny fart och tester inleddes i
samarbete med Televerket. Året
därpå gjordes en formell framstälIan om konceptet till radiogruppen
inom CEPT - samarbetsorganet för
de europeiska teleförvaltningarna.
Avsikten var att få till stånd en digital trådlös standard för Europa, baserad på det koncept som Ericsson
arbetade med.

Den aktivitet som utbrutit inom
teleindustrin kring trådlös telefoni
medförde att CEPT inviterade industrin att komma med förslag till hur
en framtida standard skulle kunna
se ut. Inviten ledde till en kraftig
ökning av aktiviteterna på olika håll
- striden om den viktiga standarden
hade börjat.
Uppbackade av det brittiska handels- och industridepartementet,
kom britterna med sitt CT2. Det
förslaget stöddes dock bara av en
minoritet av CEPT-administrationen. Majoriteten förordade det förslag som svenska Televerket framförde - Ericssons TDMA/TDDsystem som arbetade i frekvensområdet kring 900 MHz. Förslaget fick
stöd från flera håll, särskilt sedan
Televerket bidragit med lösningar
för bl a eko-kontroll.
I januari 1988 framlade CEPT sitt
förslag till enhetlig europeisk standard. Det var baserat på de svenska
förslagen, men man hade kommit
till insikt om att det använda
frekvensområdet borde ligga kring
1,8-1,9 GHz (gigahertz) snarare än
900 MHz. CEPTs förslag förväntas
inom kort leda till ett beslut inom
Europarådet om en ny, bindande,
standard. Den har fått namnet DECT
- Digital European Cordless Telecommunications. I mitten av nästa
år förväntas denna standard bli slutgiltigt fastlagd av ETSI, det europeiska standardorganet för teleindustrin.
Lars-Göran Hedin

Två olika lösningar konkurrerar
De två system för trådlös
telefoni som konkurrerar
om den framtida DECTstandarden kallas numera
CT2 och CT3. Trots att
båda har samma syfte,
råder det stora skillnader
mellan dem. Orsaken är
att teknikerna inom de
olika lägren valt helt olika
lösningar ifråga om den
använda radioteknologin.
CT2 är uppbyggt kring en radioteknik som kallas FDMA/TDD. Det är
samma teknik som använts i tidigare generationer av analoga trådlösa telefoner. FDMA innebär att
man delar det tilldelade frekvensbandet i ett antal användbara
kanaler. Ökad kapacitet i ett CT2system kräver därför fler kanaler,
vilket i sin tur innebär att det tillgängliga frekvensområdet ganska
snabbt förbrukas - det blir trängsel
i etern.
De CT2-system som används i
Storbritannien arbetar med 4 MHz
bandbredd, uppdelad i 40 kanaler.
För kommunikation i båda riktningarna, delas varje kanal i tidsenheter. Ett enda samtal behöver
hela kanalen så länge det pågår.
Ett problem med denna lösning är
att frekvenstilldelningen mellan
närbelägna basstationer måste planeras mycket noggrannt för att inte
samtalen ska störa varandra. När ett
samtal kopplats upp till en basstation
och "lästs" vid en ledig kanal, är det

ningen. Tekniken kallas
TDD, Time Division
FDMA/TDD
TDMA/TDD
Duplex.
Tillsammans bildar de
l l ^ f M ^ ^ H t u H ^ ^ '• T 0BB4BBEEtEfl^BEBB16 timeslot-en något som
kallas en tidsram. Varje
timeslot är 1 ms
(tusendels sekund) lång,
h
{t A
f»A
varför tidsramens totala
längd blir 16 ms. Ett fullt
utvecklat CT3-system
kan med denna teknik
ge tillgång till 64
Den avgörande skillnaden mellan FDMA och
duplexkanaler per cell.
TDMA ligger i hur det tillgängliga frekvensDen avgörande skillnautrymmet delas upp i flera kanaler.
den mellan systemen är
också mycket svårt att flytta över att en telefon med FDMA-teknik
det till en annan basstation, om ter- sänder och tar emot samtal under
minalen (den trådlösa telefonen) hela tiden ett samtal är uppkopplat.
befinner sig i rörelse. I en miljö med TDMA-tekniken innebär däremot
stor trafiktäthet måste radiocellerna att samtalet bara upptar en åttondel
göras små, vilket innebär att be- av uppkopplingstiden. Under restegränsningar i rörligheten är en all- rande tid kan telefonen göra andra
saker - 1 ex tala om för telenätet var
varlig nackdel med tekniken.
den befinner sig - på samma sätt
Delar kanalen
som en personsökare gör detta!
CT3 - Ericssons variant av trådlös
telefoni - är baserat på TDMA-tek- Rörlighet - inget problem
nik. Det är en teknik där tiden ut- Eftersom en del av det lediga
nyttjas för att öka kapaciteten inom "sändningsutrymmet" hos TDMAdet tillgängliga frekvensområdet. telefonen också kan användas till att
Detta fungerar på så vis, att ett hela tiden söka efter bättre radiofrekvensband på 8 MHz delas upp i kanaler från närbelägna basstationer,
8 "bredbandskanaler" på vardera 1 kan ohörbara övergångar göras från
MHz. Varje sådan kanal delas se- en cell till en annan. Rörlighet inom
dan in i 16 små segment som kallas t ex ett kontor blir därför inget pro"timeslots" (ung. tidsintervall). blem! Faktum är att i DCT900, ErDessa 16 timeslots används för att icssons första DCT-telefon, används
skapa 8 kanaler för tvåvägskommu- 14 ms av 16 till att oupphörligt mäta
nikation. Varje sådan kanal utnytt- och jämföra signalkvaliteten hos alla
jar två timeslots, ett förtalöverföring tillgängliga radiokanaler.
från telefonen till basstationen och
ett för talöverföring i motsatta riktLars-Göran Hedin
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4j&/ Intelligent lösning
för trådlös kommunikation
- Under första halvåret -91
räknar vi med att kunna börja
sälja och leverera trådlösa
kommunikationsnät för företag
och organisationer, säger Lars
Boman, ansvarig för MD110
inom Ericsson Business Communications.
- Vi kommer att kunna erbjuda effektiva kommunikationslösningar för stora och
medelstora företag, oavsett
vilken företagsväxel de har
installerad.

Ericssons Business Cordless-system kommer att kunna användas tillsammans med
alla typer av företagsväxlar, inte bara tillsammans med Ericssons egna, MD110 och
Businessphone BCS150.
- På det viset når vi en större marknad,
säger Lars. Vi koncentrerar oss på företag
och organisationer, traditionella kunder för
företagsväxlar, men vi kommer också att
rikta oss till operatörer som vill driva lokala Business Cordless-nät.
DCT900 är namnet på radiodelen av
Ericssons Business Cordless-system.
DCT900 består förutom av själva telefonen av basstationer och en radioväxel.
Basstationerna är ungefär lika
stora som en telefonkatalog och sätts
upp ett par stycken per korridor och
våning.
Basstationerna är kopplade till en
radioväxel. Denna omvandlar de
elektriska impulserna, som konventionella telefonsamtal befordras
med, till radiovågor samt håller reda
på var de olika trådlösa telefonerna
finns för att radiovågorna, dvs samtalet, hela tiden ska sändas frän den
basstation som är närmast mottagaren.
Detta kan vara tillräckligt för
mindre företag som inte har behov
av fler än 120-150 trådlösa anknytningar, fler än så klarar inte en radioväxel.

Konceptet persontelefoni kan ses
utifrån många olika aspekter.
" ortsiktigt får det oss att tänka på
en lilla kontorstelefonen, där
nätet kommer att täcka den byggnad vi arbetar i, eller på mobiltelefon i, där det i Europa kommer
tt gå att åka från ett land till ett
- » nat och använda samma telefon tack vare GSM-standarden.
Men på lång sikt, mot slutet av
90-talet, gäller det inte så mycket
vilken teknik eller vilket system
som används, utan mer om en
kombination av nät som täcker
hela världen, radiobaserade såväl
som fasta, publika såväl som
företagsinterna.
För att reda ut begreppen talade
vi med Staffan Braugenhardt och
Matts Norén. Båda arbetar på
Product Management, Ericsson
Telecom.
- Tekniken erbjuder egentligen
inga hinder, säger de. Grundteknologin finns redan. Istället är det
n fråga om att hitta intematio' Ila överenskommelser för vad

när jag inte vill bli störd. Det kan
till och med gå så långt att jag kan
välja ut vilka personer som ska
kunna nå mig. På så sätt kommer
telefonen inte att styra mitt liv.

Tjänar pengar
De största fördelarna med persontelefoni, eller UPT, är naturligtvis att det blir lätt att nå människor och att nås själv. För
teleoperatörerna innebär det också
stora ekonomiska besparingar.
- Fler samtal kommer att lyckas,
säger Staffan. Abonnenten betalar ju inte om ingen svarar. Hit hör
så mycket som 40-50 procent av
samtalen. När telefonsamtalet
med den nya tekniken hela tiden
följer den man ringer till, kommer
en större del av uppringningarna
att få svar.
Tack vare att ett abonnemang
bara kommer att registreras en
enda gång och sedan följer med
när abonnenten byter bostad, blir
det enklare och billigare för teleoperatörerna att administrera
abonnemangen.

<m

Möjligheten att bygga ut M D l l O med trådlös kommunikation kommer att göra systemet ännu mera attraktivt.

let till den radioväxel som är närmast användaren, som kan röra sig fritt inom nätet
utan störningar när noden kopplar över de
trådlösa telefonsamtalen från den ena
radio v axeln från den andra.
Den intelligenta nätnoden är förutsättningen för att kunna bygga ett övergripande trådlöst kommunikationsnät för företag med kontor på flera platser. Likaså är
den en förutsättning för att kunna ansluta

den trådlösa kommunikationen direkt till
det publika nätet.

Fri produkt
Vilken standard som ska gälla för Business
Cordless är ännu inte klart. Ericssons teknologi för Business Cordless, CT3, är mest
lik DECT, en av de föreslagna standarderna, (se separat faktaartikel)
- Vi stödjer DECT och hoppas att den
blir antagen som standard, säger Lars, men

han understryker samtidigt att det slutgiltiga valet av standard inte på något vis är
avgörande för framtiden för Ericssons system för trådlös företagskommunikation.
- Våra nät kommer att fungera oavsett
vilken radioteknologi som blir standard.
Våra produkter kommer att vara fria från
sådana bindningar.

Unik intelligens
- Det som gör Ericssons Business
Cordless-system unikt är att vi
kopplar en eller flera radioväxlar
till en intelligent nätnod, säger Lars.
Den intelligenta noden är hjärnan
och administratören i det trådlösa
kommunikationsnätet. Antalet
trådlösa anknytningar i nätet blir i
det närmaste obegränsat genom att
flera radioväxlar kan kopplas till
den. Arkitekturen är modulär.
Noden dirigerar hela tiden samta-

Framtidsdrömmen
kan snart vara verklighet
" Varje person ska, via
sitt personliga telefonnummer, kunna nås var
han än är i världen och
vilket nät han än är
ansluten till". Det är
persontelefonins vision.
Det kan vara en ficktelefon som man bär med
sig överallt eller att man
via en terminal eller med
ett kort talar om för
telenätet vilken fast
telefon man ringer från.
Ericsson har många
olika möjligheter att lösa
mobiliteten. En är i det
fasta nätet.

Business Cordless är ett samlingsnamn för
trådlös telefoni inom företag och organisationer. Marknadens behov av detta bedöms
av olika experter vara stort, hur stort är de
dock inte riktigt överens om. Den totala
världsmarknaden under 90-talet värderas
till 15-50 miljarder US A-dollar och om
några år förväntas en mycket stor del av
alla linjer i företagsväxlar att vara trådlösa.
Lars tror att utvecklingen för persontelefoni kommer att likna den utveckling som
vi såg för mobiltelefonin.
Priset för den nya tekniken kommer inte
att vara avskräckande. De trådlösa telefonerna kommer att vara dyrare än fasta i
inledningsskedet, men i takt med stigande
volymer kommer priset att sjunka.

Inga låsta kopplingar

15

Väletablerad krets, kiselskivan (i handen) innehåller 5 miljoner transistorer eller 2 0 0 kretsar/chip, ett
chip 6 , 5 x 4 mm, med 2 5 0 0 0 transistorer vardera. Kretslayout i bakgrunden.

Text: Maria Rudell
Foto: Anders Anjou

Ska gälla alla

Ännu en vision om persontelefoni. Det kommer en dag när de olika systemen och lösningarna år i
mankopplade, så att biltelefonen, den trådlösa kontorstelefonen och framtidens intelligenta telefonnät
tillsammans utgör ett enda nät där den enskilde individen kan identifieras varhelst han än befinner sig.

man vill åstadkomma och hur frågor som rör näten ska lösas.

UPT
Internationellt kallas konceptet
UPT, Universal Personal Telecommunication. Arbetet med
UPT, där BX, BR och BB tillsammans deltar aktivt, ska resultera i
en standard i mitten av 90-talet.
- Vi ska definiera arbetet uti-

från marknads- och tekniska förutsättningar, berättar Staffan. Vi
ska också definiera och utarbeta
de standarder som krävs för att
det ska fungera som en öppen och
effektiv tjänst.
Det senaste och viktigaste
verktyget i det fasta publika nätet
är Intelligenta Nät-konceptet.
Tack vare dessa intelligenta nätplattformar finns nu möjligheten

System** «på kisel allt viktigare
I stort sett kommer alla
elektroniska funktioner i
framtidens telefoni att
ligga i system uppbyggda
på kisel. Ericsson Components har kommit
långt i systemutvecklingen.

Mikroteknik
viktigför
framtidens
persontelefoni

Persontelefonin kommer att vara
beroende av datakraft. Med
datakraft menas ett betydligt ökat
behov av att lagra stora mängder
information och ett större krav på
att styra och övervaka allt fler
funktioner.
Det måste finnas möjlighet att
slussa, sortera och identifiera
samtal. Med en telefon som ständig följeslagare måste man ha
möjlighet att välja plats och tid
för sina samtal. Det kommer att
ske i datakraften, i det intelligenta
nätet, IN.
Mikroteknikens utveckling
kommer här att bära det stora ansvaret för utvecklingen och kapa-

citeten. Allt mer kunskap stoppas
in i chipen.

ligt för alla delar i systemet och
speciellt för handburna telefonapparater.
Framtidens persontelefon
måste vara liten, lätt och strömsnål. Idag väger den handburna
telefonen 500 gr.

Högre frekvenser

System på kisel
Framtidens integrerade system
kommer att byggas på kisel. I
stort sett kommer alla elektroniska funktioner att ligga på kisel.
Konkurrenskraften kommer att
bero på hur pass bra och smart
man är på att bygga sina system.
Ericsson Components har kommit långt i systemutvecklingen.
- Ericsson Radio behöver idag
använda Ericssons Components
kompetens att designa på kisel,
berättar Bo Hedberg, ERA. - Vi
specar och designar system och vi

Detalj av en nästan färdigprocessad kiselskiva, ett
associativt minne, som innehåller 1 2 0 . 0 0 0 transistorer på
en yta av 7 0 kv.millimeter.

behöver hjälp att realisera dem.
Med hybridteknik och MLCteknik, byggsätt med nakna
okapslade chip i chip & wireteknik, kan man få betydligt mindre dimensioner på byggsättet. Att
krympa dimensionerna är väsent-

De mest avancerade telefonsystemen idag ligger på frekvensen 900 MHz. Snart har vi
dubbla frekvensen på 18001900 MHz. Det ställer ytterligare krav på integrationstekniken. Den måste bli ytterligare
sofistikerad.
Ericsson Components har
nyligen etablerat ett utvecklingscenter i Silicon Vally, San
José, som bedriver utveckling
av högfrekvens transistorer, i
första hand för Ericsson Radios
radiobasstationer. Arbetet bedrivs i nära samarbete mellan
Kista och San José.
Inger Bengtsson

att föra in tjänster som stöder persontelefoni-konceptet. Det gäller
tjänster som innebär att samtal
kan ledas till den plats där man för
tillfället är, men också olika sätt
att debitera samtal, till exempel
med kreditkort eller via en personlig kod på ett "eget konto" där
det inte spelar någon roll varifrån
man ringer.
IN-produkter byggda på AXE
har vi redan och fler och mer
avancerade varianter är på väg. I
den kommande etappen erbjuds
till exempel en tjänst kallad personligt nummer som kan sägas
vara ett första steg mot UPT.

Integritet
Ett enda personligt telefonnumer,
som räcker hela livet, låter enkelt,
men hur ska man till exempel
hindra andra från att missbruka
mitt personliga telefonnummer.
- Det finns flera möjligheter.
Om man vill ha möjlighet att använda alla telefoner som finns
måste man antingen slå en ganska
lång sifferserie, eller ha med sig
en bärbar tongenerator (stor som
en fickkalkylator). På längre sikt
är lösningen nog ett intelligent
kort som dras igenom en läsare på
terminalen. Här har GSM nått
längst.
Den personliga integriteten är
viktig. I nätet finns information
om var jag befinner mig. Information som är ganska lätt att få
tag på, speciellt för dem som arbetar med nätet. Regler som ska
hindra missbruk utarbetas till exempel inom EG-kommissionen.
Medflyttningen kan kombineras med en röstbrevlåda. Där
hamnar personen som söker mig

Men tredje världen då? Där är
potentialen för installation av
vanliga telefoner enorm, men
kanske inte i lika hög grad med de
nyaste finesserna eller tjänsterna.
- Fördelen med IN är att själva
tjänstefunktionerna inte är hårt
knutna till en viss AXE-station,
säger Matts. Det går att komplettera redan existerande AXE-stationer med IN på olika nivåer i
nätet. Det är också till viss del
möjligt att kombinera olika
leverantörers IN-produkter.
När det gäller tredje världen
finns det möjlighet att få del i
UPT, även om landet inte har tillgång till den senaste teletekniken.
Framförallt när det gäller möjligheten att bli nådd från andra länder. Dessutom går ju IN-tekniken
att införa i existerande nät utan att
man tvingas byta ut växlarna.
- Den nya tekniken kan också
driva på utvecklingen i underutvecklade länder. En rationalisering i industrivärlden kan innebära att det för u-länder blir enklare och billigare att införa de nya
tjänsterna efter några år.

Svårare först
Hur attraktivt är då det nya konceptet, är det något som tekniker
hittar på, men som vanliga människor inte kommer att utnyttja?
Den nya samordningen av tekniken kommer inte att göra det
enklare att ringa till en början. En
viss risk finns för större komplexitet med till exempel ytterligare ett telefonnumer att hålla reda
på.
Att UPT-konceptet är extra intressant för Ericsson är uppenbart. Inget annat telekommunikationsföretag kan erbjuda så många
lösningar på mobilitet. Lösningar
som alla kan kombineras. Det
kommer att väga tungt i framtiden.
Helena Liden
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Lilian Söderström, tiH höger, har arbetat på
Ericsson i Visby i 2 3 år. Hon tycker att det är
som på de flesta andra arbetsplatser. Ingen år
helt nöjd med arbetssituationen.

Den senaste tiden har sjukfrånvaro varit ett hett
ämne i dagspressen. Skräckexempel har letats upp
och beskrivits, debatten har rullat fram och tillbaks
om vad som är belastningsskada och vad som inte är
det. För en tid sedan lades också ett förslag om att
företagen ska betala sjuklön under de första 14
sjukdagarna. Det förslaget har tills vidare skjutits på
framtiden men det gav många företag en tankeställare.
Sjukfrånvaro är ett jätteämne som
involverar en rad olika områden.
Det kan ses ur flera olika vinklar
och i slutändan så hänger allt
samman.
Om man tittar strikt på statistiken över sjukfrånvaron ger det en
bild. Som exempel har vi tagit
fram två fabriker i Sverige. Visby
och Söderhamn. Att vi valt just
dessa ställen är för att de har ungefär samma fördelning av arbetare och tjänstemän och båda
fabrikerna finns i mindre samhällen på avstånd från storstäder.
Det gör dem till viss del jämförbara.
I Visby var den totala sjukfrånvaron för andra kvartalet 1990
8,6 procent. Den siffran är låg och
placerar dem mycket bra till bland
Ericssons enheter. Söderhamn har
ungefär dubbelt så hög sjukfrånvaro 16,7 procent och placerar
dem sämre till i jämförelse med
andra enheter.
Men tittar man djupare upptäcker man att det inte är så enkelt
som att bara jämföra statistik. Det
finns skillnader som inte är så
lätta att påverka, och utgångspunkterna är olika.

Beror på
- Vi tycker inte att 8,6 procent är
särskilt lågt, berättar Bengt Rondahl, personalchef i Visby. Det
finns en tendens till ökning jämfört med tidigare. Vi borde kunna
vara bättre.
- Vi har en hög sjukfrånvaro,
berättar Mona Degerman som är
personalchef i Söderhamn. En del

beror på belastningsskador, ett
problem som vi arbetar aktivt med.
Söderhamn är också en av de sjukaste kommunerna i landet, och
det är inte lika lätt att göra något
åt.
Bengt Rhondal tror att en anledning till att Visbys siffror är så
låga kan vara att det inte finns så
många unga bland de anställda.
- Med unga anställda får man
en annorlunda sjukfrånvarobild,
säger han. Unga människor lever
ett aktivt liv. Det innebär att de
utsätter sig för flerrisker.De spelar
fotboll och bryter benen till exempel.
Äldre är inte sjuka så ofta, men
å andra sidan är de sjuka längre
tid.
Att gotlänningarna representerar någon form av lutherskt tänkande, tror han inte på. Däremot
har det alltid varit ont om åretrunt-arbete på Gotland.
- Man ärmerrädd om sitt arbete
då. Många ungdomar med god
utbildning söker sig till Ericsson i
Visby. De vill inte flytta från ön.
Alternativen är få på Gotland.
Ericsson är den största privata
arbetsgivaren och Bengt önskar
faktiskt att det funnits fler industrier för att skapa alternativ för
människor.
- Våra anställda är ambitiösa
och arbetar tills de inte orkar
längre, säger Mona i Söderhamn.
Trots att de är sjuka; förkylda
eller med värk i axlar och nacke
kämpar de tills det är totalt stopp.
Därför har vi många långtidssjuka.

anställda känner varandra och bryr
sig om på ett annat sätt. De undrar
var folk är, när de inte är på jobbet.

Belastningsskador
Både i Söderhamn och i Visby
står arbetsrelaterade problem, eller det som vi vanligast kallar
belastningsskador, för en ganska
stor del av frånvaron.
Det är framförallt kvinnor som
drabbas. Inte för att de är kvinnor
utan troligen av flera orsaker.
Mångakvinnordubbelarbetaroch
det är ofta kvinnor som har de
arbeten som ger belastningsskador.
Lilian Söderström har arbetat
på Ericsson i Visby i 23 år.
- Det är som på alla arbetsplatser, ingen är helt nöjd, men jag har
inte så mycket att välja på i min
ålder.
På frågan om hon tycker att de
anställda är mycket sjuka svarar
hon:
- Ja, det tycker jag. Många har
belastningsskador på grundav det
monotona arbetet. Det gör ont i
axlar och handleder.
- Arbetet har inget innehåll!
säger Gillis Benneborg som också arbetar i Visby.
- De flesta människor mår bra
av ett arbete med vettigt innehåll.
Risken finns ju att man slutar att
använda sin hjärna annars!
Även Gillis berättar om belastningsskador, och arbetsrotation
tror han inte på, när nu alla moment

Inget fusk
Under våra besök i Söderhamn
och Visby var det ingen som
nämnde att anställda är hemma
och sjukskrivna fast de inte är
sjuka. Att företagen ser på sina
anställda på ett sådant sätt idag är
en myt. Istället framfördes synpunkter som visar att det finns en

medvetenhet om belastningsskador, motivation och ansvar och att
man aktivt arbetar för att förbättra
arbetssitationen.
- Vi har, liksom flera andra
enheter, infört flextid på verkstaden , berättar Vi sby s platschef Jan
Ekman. Det har tagits emot
mycket positivt.
- Inte för att jag tror att någon
tidigare sjukskrivit sig för att ha
tid att besiktiga bilen, säger Bengt
Rondahl, men nu finns i alla fall
möjligheten att ta ut flextid för
sådant.
I Visby är det många som åker
kollektivt till arbetet. Trots att de
kommit till arbetet före sju, hårde
inte kunnat sätta igång med arbetet. Nu kan de själva reglera sin
arbetstid, efter det som passar bäst.
Det upplevs som positivt att till en
del kunna anpassa arbetslivets
krav till privatlivets behov.

Gnosjöanda
Stig Wernersson, skyddsingenjör
i Söderhamn, talar om att införa
en "Gnosjöanda" på verkstadsgolvet.

Att trivas på jobbet år viktigt.
Arbetskamraternas och
ledningens omtanke år lika
viktigt som en bra fysisk miljö.

O skador, och dem måste vi göra
något åt, men det är också så att
om man känner sig nödvändig så
ser man till att man finns på jobbet. Det ska till brutna ben eller
lunginflammation för att människor ska vara hemma.
Det svenska produktionssystemet har utvecklats under de senaste 100 åren. En rad mekanismer finns inbyggda och de är svåra att förändra utan att ändra den
grundläggande strukturen.
- Det handlar om att praktiskt
föra ut arbetsuppgifter som ger
kontroll, helhet och personligt
ansvar.

Också på andra enheter slipper
man numera mötas av en telefonsvarare vid sjukanmälan.
- Jag ser gärna att man vid
sammankomster på avdelningen
också tar med dem som är långtidssjuka. Vi försöker göra det
och det uppskattas verkligen, sä-

Stig Wernersson, skyddsingenjör i Söderhamn, efterfrågar en
Gnosjöanda på verkstadsgolvet.
Att kanna att man behövs.

- Det är en fråga om hur viktig
man är på jobbet. Vi måste ge de
anställda eget ansvar och en egen
betydelse.
Stig jämför med andra yrken
där man jobbar som egen företagare, till exempel frisörer.
- Det finns naturligtvis fysiska

Storstäderna
Vad är det då som gör att sjukfrånvaron är betydligt högre i
storstadregionema än på landsbygden? Några troliga orsaker,
som att det är svårare att få arbete
på en liten ort har vi redan berört,
men det finns andra.
- Ett företag på en liten ort,
måste sköta sig exemplariskt, säger Bengt Rondahl i Visby. Annars hamnar vi på löpsedeln direkt! Massmedia är mycket mer
observanta med vad som pågår i
en liten stad. Företaget där är en
så stor del av samhället.
På en liten ortfinnsdet också en
social samhällelig kontroll som
man saknar i storstadsområden
som Stockholm.
- Där finns ett främlingsskap
som inte existerar i Visby. De

Telefonsvarare
Idag är sjukfrånvaron i fokus inom
företaget. Det finns olika sätt att
få alla att känna ansvar för dem
som blir sjuka. I Söderhamn har
det tidigare varit så att de sjuka
förts över som problem till personalenheten. Idag är det de
olika enheternas sak att få tillbaka
människor i produktionen igen,
så snabbt som möjligt.
- En så enkel sak som att en
sjukanmälan ska göras till respektive chef, istället för till en
telefonsvarare, har gett ett direkt
resultat, berättar Mona. Vi började
med det i mars, och det fungerar
jättebra. Vi ser redan en tendens
till minskning i sjukfrånvaron.

ger Jan Ekman, platschef i Visby.
Mona poängterar att det till stor
del är en fråga om att bry sig om
inte bara vid sjukfrånvaro utan
också vid nyanställningar och introduktioner.

- Våra anstålida år så ambitiösa.
De arbetar tills de inte orkar
längre, därför har vi många
långtidssjuka, säger Mona
Degerman, personalchef i
Söderhamn.

Gillis Benneborg, längst bort,
tycker att arbetet saknar
innehåll. Hans förslag år att de
som har monotona arbeten får
längre raster och kortare
arbetstid.

- Ericsson i Visby var först av
alla Ericsson-enheter att införa
flextid även för arbetare,
berättar Bengt Rondahl,
personalchef i Visby.

man roterar mellan har samma
arbetsställning. Han tycker istället att de som är utsatta för monotont arbete borde ha längre raster
och arbetsdagar.
Runt om på Ericssons enheter
pågår arbete med att komma tillrätta med belastningsskadorna och
i nästa nummer återkommer vi
och berättar mer om det.
Helena Liden
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KVALITETSDIALOGEN
- En kurs som jag verkligen lärde mig något på
samtidigt som jag hade
roligt. Man får uppleva
hela kedjan från beställning till färdig leverans
och det är mycket nyttigt. Den här utbildningen borde vara obligatorisk för alla Ericssonanställda. Det säger
Rose-Marie Jansson,
sekreterare på en teknikavdelning och en av de ca
600 ERA-medarbetare
som gått kursen Kvalitetsdialogen.

Populär
utbildning
med praktiskt
resultat
Kvalitetsdialogen är namnet på
en internutbildning som tagits
fram på Ericsson Radios fabrik i
Gävle. Här tillverkas radiobasstationer till Ericssons mobiltelefonsystem runt om i världen.
- Redan för flera år sedan förstod vi att det är viktigt att skapa
större förståelse för kvalitetskrav,
regler och rutiner och att medarbetarna får en helhetssyn av hela
kedjan från beställning fram till
färdig leverans. Det här behovet
förstärks naturligtvis av den kraftiga expansion som pågår inom
mobiltelefonin, förklarar P-O
Dahlström, som är utbildningsansvarig vid Gävlefabriken.
Kursen som är två och en halv
dagars internat startade 1988 och
har genomförts drygt 30 gånger
med 20 deltagare per gång.
Målet med Kvalitetsdialogen är
att:
• ge kunskap om ett modernt
kvalitetssystem, ISO 9001,
• skapa insikt om andra funktioners arbetssätt, villkor och
problem,
• skapa engagemang

Tävlande "företag"
Vid varje kurstillfälle samlas 20
personer, alla från olika områden,
som t ex marknad, konstruktion,
produktion, anläggning, stab och
support. Kursdeltagarna delas in i
fyra "företag", som ska tävla om
bästa ekonomiska resultat och
bästa sättet att motsvara kraven i
ISO 9001. Ericssons regler, rutiner, dokumentationssystem och
kvalitetssystem ska styra företagen.
Varje företag får ett förhandlingsbart kontrakt enligt vilket
man åtar sig att leverera telefoner
(DBC 2137, Ericssonprodukt från
EBC) till kunden dvs kursledningen.
Telefonerna som finns i delar
ska efter kontraktsförhandlingar
produceras och levereras efter en
fastlagd projektplan. Böter och
bonus förekommer liksom en
ibland stressad underleverantör.

P-O Dahlström, kursledare, Ulf Hedblom och Örjan Josefsson, alla tre från Gävle,
löser problem tillsammans med Helena Andersson, Kista. Foton: Tommy Landberg

Telefonerna får deltagarna ta med
sig hem efter kursens slut.
- Vägen till leverans är precis
som på Ericsson inte spikrak utan
kantad med problem hämtade ur
verkligheten, säger P-O och tilllägger att det ibland uppstår många
dråpliga situationer. En av förklaringarna till det fantastiska gensvar kursen fått tror han beror på
att kursdeltagarna representerar
så många olika områden.

Ger insikt
Bo Rossander är arbetsledare och
Anneli Åsbrink montör i Gävlefabriken. Båda har gått Kvalitetsdialogen och tycker att utbildningen varit mycket givande.
- Kursen gav mig flera "aha"-

upplevelser och har gjort det lättare att inse hur viktigt det är att
alla dokument blir rätt från början. På ett helt annat sätt förstår
jag nu hela kedjan från beställning till leverans. Själv har jag
blivit mer noggrann med att fylla
i dokument rätt och att kontrollera det jag lämnar vidare, berättar Bosse.
Anneli som gick Kvalitetsdialogen i slutet av augusti tycker så
här:
- En jobbig men jättebra kurs.
När man arbetar som montör är
det svårt att se allt arbete som sker
runt omkring med rutiner som ska
följas och dokument som ska fyllas i. Nu förstår jag bättre hur
viktiga alla bitarna är, var mitt

- Kvalitetsdialogen är en både nyttig och rolig
kurs, som passar för alla inom Ericsson, säger
Kurt Hellström, VD på ERA.

eget jobb kommer in och att vi
alla kompletterar varandra. Jag
skulle gärna gå en fortsättning på
Kvalitetsdialogen om det blir någon. '

Passar alla
Kurt Hellström, VD på ERA,
gick kursen i juni.
- Kvalitetsdialogen är en utbildning som jag rekommenderar
alla på Ericsson att gå. P-O Dahlström har gjort ett bra jobb genom
att ta fram den här utbildningen.
Den passar för alla personalkategorier och nu inför ISO 9 000
är det viktigt att vi blir medvetna
om hur nödvändigt det är att vi
gör rätt från början.
-Ofta talas det teoretiskt i fack-

termer om kvalitet som det kan
vara svårt att översätta till verkligheten. I Kvalitetsdialogen får
man genom praktiskt arbete lära
sig att kontrollera, vara kritisk
och att det kostar att begå även
små fel. Kursen är inte bara lärorik den är också mycket rolig,
säger Kurt.
Förutom på ERA har Kvalitetsdialogen genomförts på EKA
(Kraftdivisionen) och ETX. Nu i
höst är 18 kurser planerade och av
dessa ska minst en gå på Ericsson
Mobile Communications, ECS.
Målsättningen i Gävle är att samtliga anställda ska gå utbildningen
vilket betyder en fortsatt satsning
1991.
Text: Gunilla Tamm
Foto: Björn Seger
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AFFARSNYTT

UTSIKTEN
AV MATS HALVARSSON
Ericssons nya amerikanska
stororder på mobiltelefonisystem bekräftar att beställaren
McCaw satsar stenhårt på att bli
"biggest in the business". Hittills har det mest kostat och
McCaw dras med stora förluster.
Ericssons stororder på i första
vändan 1 miljard kronor från
Mc Caw Cellular Communications är en alldeles särdeles fin
fjäder i hatten. McCaw är den
mobiltelefonoperatör som allra
hårdast och mest målmedvetet
satsat på att bli nummer 1 i branschen med ett nät som så småningom ska täcka hela landet.

Har kostat

ha en kapacitet av 30 000 mobila
abonnenter.
Hela Singapore, inklusive öarna, tunnelbanan och motorvägstunnlama ska täckas av systemet.
Den första fasen av utbyggnaden
ska genomföras under nästa år.

Ordervärdet för denna är 205
MSEK.
Singapores val av Ericsson som
leverantör gör det möjligt för
abonnenterna att också använda
mobiltelefonen i andra länder i
Asien med samma system.

...och till Mexico
Ericsson i Mexico ska leverera
mobiltelefonsystem för ytterligare
400 miljoner kronor. Beställare
ätJTelmex, den mexikanska teleJ^^bltningen. Beställningen gäller utbyggnad av systemet i
Mexico City, samt utökning a
systemet till andra städer, bland
dem Guadalajara och Monterrey.
De två städerna är regionhuvudstäder i Jalisco och Nueva

Leon, två av Mexicos mest betydande industriområden, bägge
med en betydande marknad för
mobiltelefoni.
Ericsson levererar nyckelfärdiga projekt komplett med växel system, radiobasstationer, nätprojektering och installation till
Telmex' mobiltelefonioperatör.
Dessa ska tillverkas av Ericsson i
Mexico City.

I Mexico har Ericsson mer än
4 600 anställda i två industrianläggningar. Båda har högt utvecklade produktions- och konstruktionsresurser för såväl program- som maskinvara. Mer än
1 000 ingenjörer och tekniker arbetar för ETM - det mexikanska
bolaget. ETM exporterar också
telemateriel, framför allt till andra länder i Latinamerika.

Lars 9{gmqvist välkomnar'Er tiden kvälCpå Jolkgperan i Stockholm.
%gm och njut av Ofjenbachs fantastiska opera

HOFFMANS
ÄVENTYR

Stark ägare
British Telecom aren utomordentligt kapitalstark ägare,
som dock hittills inte gjort
någon god affär på investeringen i McCaw. British Telecom köpte 20 procent för 1,48
miljarder dollar 1989 när McCaws aktiekurs stod som allra
högst. Med dagens kurs innebär det en förlust på papperet
på flera 100 miljoner dollar.
Branschens utsikter är dock
lysande, enligt de flesta bedömare. I slutet av 1990 bör det
finnas över 5 miljoner mobiltelefoniabonnenter i USA, eller nära 2 procent av befolkningen i storstadsområdena.
Prognoserna pekar på en
svindlande tillväxt: 5 procent
1993 och 10 procent 1998.
Problem saknas dock inte.
Strukturen på marknaden har
sannolikt bromsat tillväxten.
Amerikanerna gör så att de
delar ut två licenser för olika
"marknadsområden". En går
till något av de stora regionala
teledriftsbolagen, den andra till
en "oberoende" operatör.

Men det har kostat. Lett av Craig
McCaw, företagets 40-årige
grundare, har McCaw lånat 3,6
miljarder dollar för att köpa upp
driftslicenser och skapa USA-s
största mobiltelefoninät.
Bl a betalade McCaw hela 3,4
miljarder dollar i våras för att
öka sin andel i LIN Broadcasting
från 9,8 till 52 procent. LIN är
innehavare av flera mycket värdefulla driftslicenser i New York
och andra stora städer i USA.
Och det är just i LIN-s New
York-område som Ericsson nu
skall installera ett digitalt system. Bl a slog Ericsson ut en rad
amerikanska konkurrenter som
tidigare levererat till LIN i New Hela landet erövras
York. Men kvaliteten på nätet Alla de befolkningstäta områhar inte varit på toppnivå, enligt dena är nu uppdelade. Men det
kan betyda att en New Yorkamerikanska bedömare.
abonnent inte kan ringa ut till
Normala förluster
landsbygden. Under de närMcCaw har hittills gått med stora maste åren kommer dock näförluster. 1989 minus 288 mil- tet att byggas ut i landsbygdsjoner dollar med en omsättning områdena, totalt 428 licenspå 504 miljoner dollar. Det är områden. Först därmed börjar
helt normalt i branschen. Inves- den verkliga geografiska moteringarna är mycket kostsamma bileröveringen av hela landet.
i många år innan vinsterna börDenna satsning kommer
jar komma. McCaw kan knap- samtidigt som nätet succesivt
past räkna med positivt resultat går över till digital teknik.
förrän i mitten av 1990-talet.
Därmed blir servicen mycket
Detta är alla medvetna om och tillförlitligare. Det digitala
det har inte varit ett hinder för att nätet kommer nämligen att
McCaw under 1989 blev något tredubbla kapaciteten, vilket
av aktiemarknadens favorit till- behövs inte minst i New York
sammans med många andra och Los Angeles, där abonmobiltelefoniföretag. Kurserna nenterna nu har problem med
att komma fram på vissa tider.
har därefter gått ned kraftigt.
Investeringsbehoven är
Någon tveksamhet om McCaws kreditvärdighet kan dock enorma och tack vare McCaws
knappast råda. Företaget har sålt viktiga order står nu Ericsson
en del licenser i områden som faktsikt i spetsen av mobilteanses mindre prioriterade och lefoniutvecklingen i USA.

Mobiltelefonsystem
till Sing; re...
Ericsson Radio Systems har av
Singapore Telecom fått ett kontrakt för leverans av ett nytt mobiltelefonsystem i Singapore.
Systemet är av analog typ och
följer den s k E-TACS-standarden. Det kommer till en början att

fått bra betalt. Dessutom är en
av storägarna British Telecom,
som privatiserades för några
år sedan.

r

~i
Sänd 2 st biljetter till Folkoperans föreställning I loffmans
Äventyr den 13 december 1990 kl 19.30 till
Anställningsnummer
Namn
Adress
Postadress

Torsdagen den 13 december 1990 kl19.30.
'Ericsson-anställda kem erhålla 2 biljetter per person.
föreställningen kan ses av nuvcSOOpersoner.
'Biljetterna sänds ut i den ordning som beställningar inkgmmer.
'Erbjudandetgaller ej de personer, som deltar i Quldmedaljfesten i
Stockholms Stadshus den 14 december.

Sista dag för att posta denna kupong är den 3 december 1990.
Till
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Corporate Events
126 25 Stockholm
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Juristgruppen samlad. Fr v: Birgitta Wassborg (infälld), Tänja Miladinovic, Jan Holmgren, Johan Tydén,
Maj-Britt Sjöstedt, Bruce Lindström, Måns Ekelöf, samt Ulla Liljegren.

- Det här är GE avtalet i sin helhet, visar Måns Ekelöf, chef för
Ericssons juristgrupp i Kista.

- Vi arbetar som en
advokatbyrå och våra
klienter finns på de fyra
affärsområdena Radiokommunikation, Komponenter, Försvarssystem
och Företagskommunikation. Det berättar Måns
Ekelöf, chef för Ericsson
Legal Services i Kista.
Det var för ungefär två och ett
halvt år sedan som juridiska avdelningen på huvudkontoret vid
Telefonplan delades och några av
medarbetarna flyttade till Färögatan i Kista centrum.
-Tidigare var det mycket pendlande. Nu har vi betydligt närmare
till både Radiokommunikation,
Komponenter och Företagskom-

munikation. Från dessa affärsområden fanns det också ett önskemål att vi skulle finnas i närheten, säger Måns.
"Advokatbyrån" består idag av
nio medarbetare, sex handläggare
och tre sekreterare. En precis lagom stor grupp, tycker Måns.
En viss uppdelning av affärsområdena har skett mellan handläggarna. Måns svarar för Radiokommunikation och Komponenter och Johan Tydén för Försvarssystem och Företagskommunikation. Ibland arbetar man även
med vissa koncernfrågor. Juristgruppen har mycket kontakter
med koncernens olika staber och
Patentavdelningen.
- Radiokommunikation expanderar och hälften av all tid går åt
till BR. Det är ett affärsområde

UTSIKTEN
AV MATS HALVARSSON
En tryckteknisk miss gjorde att
förra numrets Utsikten inte kom
med i ERA Nyheter. Artikeln är
intressant och fortfarande aktuell, därför tar vi med den i det
här numret.
Red.
Ericssons huvudkunder, teleförvaltningarna runt om i världen,
får det allt svettigare. Avmonopoliseringar och liberaliseringarökar konkurrensen. Nu har
dessa nationella flaggskepp
också börjat internationalisera
sig och hugga in på varandras
traditionella marknader. För
Ericsson betyder det tuffare
konkurrens, men också fler
affärschanser. Liberaliseringarna och avmonopoliseringarna
av televerken och deras marknader runt om i världen har nu
pågått i över fem år. Det har tagit
tid för dessa Ericssonkoncernens
främsta kunder att anpassa sig.
Men nu börjar effekterna av
det nya konkurrensklimatet att
synas. De gamla nationella servicejättarna ger sig ut i världen,

köper bolag och konkurrenter,
bildar konsortier och joint ventures och erbjuder sina tjänster i
internationell konkurrens.
Budgetåret 1988/1989var olika teleförvaltningar inblandade
i 25 större internationella affärer
till ett värde av 2,1 miljarder
dollar, eller över 10 miljarder
kronor. Året innan var det fråga
om endast sex till ett värde av ca
700 miljoner kronor.
Utvecklingen innebär en viktig strategisk förändring av
Ericssonkoncernens konkurrensvillkor. Divisionen Publik
Telekommmunikation har i decennier varit van vid att uppvakta ca 100 stabila, oftast statliga kunder i varje land. Nu sprider de sig över marknaderna i
nya konstellationer, ibland tillsammans med och ibland i konkurrens med, nya snabbrörliga
serviceföretag.
En viktig drivkraft är privatiseringarna av teleförvaltningarna. Det började för sex år sedan med att USA bröt upp sitt
stora servicemonopol i sju min-

Juristgruppen i Kista
ger viktig hjälp vid avtal
som vi ibland alla hjälps åt med,
förklarar Måns.
Av de sex handläggarna är alla
utom Bruce Lindström jurister.
- Jag är civilingenjör och arbetar med tekniköverföring, berättar han och nämner teknikavtalen
vid etablerandet av joint venturebolaget mellan GE och Ericsson,
som ett exempel på sina arbetsuppgifter.

GE-avtalet störst
Granska avtal, undersöka legala
förhållanden och delta i förhandlingar är några av de vanligaste
uppgifterna förjuristgruppen. Den
hittills största arbetsuppgiften var
avtalet mellan Ericsson och General Electric. Under en tid arbetade fem av de sex juristerna enbart med detta avtal. Själv kom

dre regionala bolag. England och
Japan följde efter och en rad andra europeiska länder som Holland, Västtyskland och Sverige
tog successivt flera avmonopoliseringssteg.
Förra året privatiserade Nya
Zealand, Chile och Argentina
och på tur står bl a Kanada, Ungern, sannolikt Uruguay, Paraguay, Venezuela och en rad länder i Sydostasien.
Till de mest agressiva hör naturligt nog de som var första att
få smaka på den nya friheten, de
amerikanska regionala teleförvaltningarna, de sk Baby Bells.
De har köpt in sig i flera nyprivatiserade utländska teleförvaltningar, som den i Nya
Zealand. Spanska televerket,
Telefonica, har varit mycket aktivt och köpt in sig i Chile och
Argentina. Storsatsningarna
gäller också relativt nya serviceområden som privata mobiltelefoninät och kabelTV. Det är
nya produkt- och serviceområden och har därför legat bra till
för att släppa in nya privata aktörer bredvid de gamla telemonopolen.
Intressant är också att tillverkare av mobiltelefoniutrustning,

Måns in i arbetet på ett tidigt
stadium. Redan i början av 1989
började han förberedelserna för
det stora avtal, som sedan skrevs
under i augusti -89.
- Det var en tuff men väldigt
rolig tid. Vi hade mycket kontakt
med jurister i USA för att få hjälp
av lokal expertis. Det här är GEavtalet i sin helhet, säger han och
visar på tre tjocka böcker på totalt
över 1 200 sidor. Bredvid i bokhyllan står en normaltjock bok det var försäljningen av Ericsson
Information Systems.

Viktiga kontakter
För att kunna hjälpa till och göra
ett bra arbete är det viktigt att en
jurist kommer in på ett tidigt stadium i förhandlingarna.
- Tidigare var det rätt vanligt

att man kontaktade oss när en
affärsförhandling redan hade
kommit i gång. Nu brukar vi få
informat så snart en ny affär dy
ker upp. På det sättet kan vi komm;
in i förhandlingsteamet som en
naturlig del redan från början,
förklarar Måns och tillägger att
juristgruppen aldrig kan få för
mycket informaton.
Inköpssidan har bra kontakter
med juristerna och det gäller också
för kontraktsansvariga ute på
divisionerna och bolagen.
- Säkert finns det fler personer
ute på affärsområdena som skulle
ha nytta av juridisk hjälp vid större
och mindre avtal. Problemet är att
vi själva inte alltid vet var denna
hjälp behövs, slutar Måns.
Gunilla T a m m

Teleförvaltningarnas utlandsinvesteringar
Teleförvaltning

Investering

Land

Ameritech (USA)
AT&T(USA)
BCE (Kanada)
Bell Atlantic
(USA)
BellSouth (USA)
British Telecom
(England)

New Zealand Telecom
Network Systems International
Videotron (KabelTV)
ENTel North
New Zealand Telecom
AirCall Communications
McCaw Cellular
Tymnet
Mitel
Infonet
UK Cable TV
Västtysk mobiltelefonilicens
Telefonos de Chile
Telsur
Licens i USA för persontelefoni
UK Cable TV
Brittisk licens för persontelefoni
Ungersk mobiltelefonilicens
Brittisk licens för
persontelefoni

Nya Zealand
Italien
England
Argentina
Nya Zealand
England
USA
USA
Kanada
USA
England
Västtyskland
Chile
Argentina
USA
England
England
Ungern
England

Pacific Telesis
(USA)
Telefonica
(Spanien)

US West
(USA)

United Telecom
(USA)

som t ex amerikanska Motorola
gått med i sådana konsortier, dvs
vad som egentligen är dess kunder. Ericsson däremot har beslutat sig för att endast vara tillverkare och ej konkurrera med kunderna. Uppköpsvågen är sannolikt bara i sin början. Allt fler
teleförvaltningarna kommer att

söka sig utomlands och ge sig in
i nya marknader. Det innebär att
Ericssons kundkrets ökar vilket
ger fler affärschanser. Men teleförvaltningarna blir också beredda att pröva nya leverantörer
för nya tjänster i nya konstellationer. Det skärper konkurrensen.
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Från radiosystem till G-divisionen
Den första juli i år fick
G-divisionen ansvaret
för ett av koncernens
mest uppmärksammade
projekt. Då överfördes
nämligen basstationsdelen av GSM-projektet
från RSA (Radiosystem)
till divisionen som i ett
slag växte med 40 anställda och drygt 70
konsulter.
- En av anledningarna
till att vi flyttade till
G-divisionen är att till
projektet behövs många
av de duktiga tekniker
som finns på divisionen,
säger Jan-Erik Stjernvall
som är projektledare för
G-divisionens del i GSMprojektet.
Målet är att kunna driftsätta ett
system CME201 i mitten av 1991
vilket enligt Jan-Erik Stjernvall
är^i snålt tilltagen tidplan.
fl^^a. projektet är väldigt tufft
ocn vi har ögonen på oss från
Ericssons ledning.
GSM står för Groupe Speciale
Mobile och är en sammanslut^ g k s o n i idag ligger under ETSI
^Wiipcan Telecommunications
Standards Institute). Sammanslutningen har sedan 1982 arbetat
för ett gemensamt europeiskt mobiltelefonsystem. I början av 1990
fastställdes en specifikation över
ett sådant system. Ericsson har
valt att kalla sitt GSM-system för
CME201. CME201 består av tre
delar där G-divisionen svarar för
basstationsdelen (BTS).
Projektledare för BTS är alltså
Jan-Erik Stjernvall, som man hittar tillsammans med projektets
övriga medarbetare på Färögatan
2 i Kista.
Jan-Erik Stjernvall berättar att i

- Jag tycker att det är positivt att vi från RSA får sitta kvar i våra
lokaler även efter övergången. Det känns lite som att G-divisionen
kommer till oss, och inte bara vi till den, säger Jan-Erik Stjernvall.

Magnus Edling, gruppchef inom GSM-projektet, menar att den
stora förändringen skedde egentligen redan 1 9 8 9 då B-di visionens
och RSAs GSM-projekt slogs ihop.

mitten av 1988 var han en av ca 7
personer som arbetade på heltid
med utveckling av radiobasstationer. Idag arbetar ungefär 125
personer i projektet, varav 55 är
anställda på G-divisionen och
övriga är konsulter eller inlånade
från B-divisionen.
ERA har redan sålt radiobasstationer till bland annat hela
Norden, England, Tyskland och
Schweiz.
- Vi har sålt mycket mer än vi
vågat hoppas på och intresset för

vårt system är oerhört stort ute i
Europa, säger Jan-Erik Stjernvall.

övergången
- Övergången har gått förvånansvärt smidigt och bra, mycket tack
vare de personer som har varit
inblandade, säger Magnus Edling,
en av gruppcheferna inom GSMprojektet. Magnus har arbetat på
RSA sedan 1984 och ansvarar idag
för radiogruppen (GT/KVR) inom
sektionen för radio och digital
elektronik.

- Självklart är inte alla enbart
positiva till övergången fortsätter
Magnus. RSA är ju trots allt ett
mindre bolag med vissa fördelar.
Vi har till exempel redan hunnit
känna av byråkratin inom Ericsson med fler blanketter och trögare beslutsvägar.
Magnus tycker också att det är
synd att man tappar litet av helheten i ett bolag av Ericssons storlek.
- På RSA hade vi allt under ett
tak. Utveckling, marknad och
tillverkning. Men Ericssons volymer kräver ju ett helt annat arbetssätt.

Odramatiskt
Magnus tycker att i stort sett har
övergången till G-divisionen inte
varit så dramatisk. Han menar att
den stora förändringen skedde
egentligen redan 1989 då B-divisionens och RSAs respektive

HISTORISK
NOTIS

Snapshots
från
Lidingöstafetten

i

Med hela elva 4-mannalag kom
Ericssons gäng från Mjärdevik till
Lindingöstafetten. Maria Johansson från Nyhetstjänst plåtade och
fick bl a med Helene med mobilteelfonen i högsta hugg, Janni
Carlfjord, en sann supporter (ovan)
och två trötta löpare efter första
sträckan; Sören Eriksson och Bo
Karlsson.

Anders Bergström på B-divisionen har hittat lite fakta om telefonen. Uppgifterna finns i "Tekniken, handledning och uppslagsbok för alla tekniskt intresserade"
av G Neudeck, kejserlig marinoch skeppsbyggare. Boken är
tryckt 1911.
"Den elektriska telefonens ty ske
uppfinnare, Philipp Reis, gjorde i
början på 60-talet försök med en
telefon genom vilken möjliggjordes överförandet av den mänskliga
rösten. Men först amerikanaren
Bells på lika genialt som enkelt
sätt gjorda uppfinning hade absolut framgång. Över denna uppfinning ligger något ännu mera
storslaget än över telegrafien,
emedan var och en själv (utan att
behöva anlita telegrafapparaten
och telegraftjänstemannen) kan
sätta sig i förbindelse med vem
som hälst som har en apparat och
själv kan sköta apparaten.
Det är allmänt känt, vilket oerhört uppsving telefonväsendet har
tagit i synnerhet i Sverige, där
telefontekniken nått en mycket
hög ståndpunkt och i mångt och
mycket vida överträffar andra
länders. L.M. Ericssons i Stockholm förträffliga telefonappara-

GSM-projekt slogs ihop.
- Det var då vi fick börja jobba
efter Ericssons metoder och rutiner.
Magnus är en av de få inom
projektet som har jobbat på RSA
en längre tid. Ett stort antal medarbetare överfördes till RSA från
B-divisionen i samband med de
dåvarande GSM-projektens sammanslagning, några är helt nyanställda, ungefär 15 stycken var
redan tidigare anställda på GT/K
och slutligen ryms, som sagt ett
stort antal konsulter inom projektet.
All den positiva uppmärksamhet som projektet har fått har naturligtvis också bidragit till stämningen inom gruppen.
- Ja, det är roligt att det satsas
pengar på projektet. Man märker
en enorm investeringsvilja, säger
Magnus.
Elsa von Kantzow
ter ha hållit sitt segertåg över hela
världen och svenska telefonapparater finns uppsatta överallt där
någon telefonledning finnes."
Det var då det - idag gör Ericsson fortfarande sitt segertåg över
världen men nu gäller det utan
telefonledningar dvs mobiltelefonsystem.

ERA
Korta Nyheter
Jan le Grand, ERA/BO, är stationerad i Västtyskland.
I England arbetar nu Mats
Andersson och Göran Elebring,
båda från ERA/BT.
Fredrik Lunell, Jan Rolandsson och Stefan Thörnqvist, alla
tre från ERA/GT har flyttat till
Spanien.
I USA, arbetar nu Kjell Asp
och Leif Brunström, båda från
ECS/CT. Krister Raith, ERA/T
är också stationerad i USA.

Snart en miljon i USA
Den första september var i USA
982 500 abonnenter knutna till
Ericssons mobiltelefonsystem,
d v s snart en miljon.
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Nytt sätt att arbeta i Gävle
Sedan mitten av september arbetar Gävlefabrikens "aftonstjärnor" på
ett nytt sätt.
- Det här har vi väntat
på länge. I ett modulteam blir alla mer delaktiga i planeringen av
jobbet. Det ger också
större ansvar och har
gett oss breddade arbetsuppgifter. Arbetet känns
både roligare och mer
meningsfyllt.
Så säger Anita Sjöström som tillsammans
med de övriga nio
tjejerna i kvällsskiftet
numera jobbar i
modulteam.
Aftonstjärnorna jobbar på bestyckningen, d v s med att slutmontera transceivrama. Det gör
de fyra kvällar i veckan och eftersom de allra flesta är hemma med
barn om dagarna tycker de att de
har perfekta arbetstider.
Nu har dessutom arbetet blivit
mer stimulerande i och med övergången till modulteam. Ett arbetssätt som ger mer ansvar, större
variation och ett rörligare jobb,
eftersom alla turas om med arbetsuppgifterna.
I Gävlefabriken är det inte bara
aftonstjärnorna som jobbar på det
här sättet. Idag finns nio modul-

team igång och fler är på väg att
starta.

Egen planering
- Istället för att som tidigare enbart sitta och montera, har vi nu
också hand om att fylla på förrådet med kort och annat som behövs vid monteringen. Vi sköter
etiketthanteringen, vilket innburit att alla fått lära sig att använda
datorn. Och så ansvarar vi själva
för arbetsordrarna, som talar om
vilken transceivertyp som ska
monteras och hur många vi måste
hinna med under veckan. Tidigare hade arbetsledaren det ansvaret, berättar Anita.
- Och så är det naturligtvis roligt att vi turas om med att göra

I modulteamet turas
man om
med arbetsuppgifterna
samtliga saker, fortsätter hon.

Måndagsmötet
Veckan börjar med måndagsmötet som är själva basen för planering och upplägg av veckans arbete. Allagårtillsammans igenom
och bestämmer vem som ska göra
vad och planerar hur mycket som
måste hinnas med.
Måndagsmötena blir också bra
tillfällen för att ta upp eventuella
problem och konflikter som kanske uppstått under gångna veckan,
och som här kan diskuteras igenom.

Förändrad roll

Det nya arbetsuppgifterna har
bl a inneburit att alla fått lära
sig arbeta med datorer. Här är
det Carina Persson som sköter
etikettutskrifter.

I och med övergången till
modulteam har också arbetsledarens roll förändrats då teamet
fått mer eget inflytande och ansvar.
Laila Danielsson är aftonstjärnornas arbetsledare:
- Nog var jag lite fundersam
över hur mitt arbete skulle se ut
sen flera av mina arbetsuppgifter

KUMLA

Anita Sjöström arbetar kvällskift vid slutmonteringen av transceivrama i Gävlefabriken. Hon tycker modulteam ger ett roligare
och mer varierat arbete.

lagts ut till tjejerna själva. Fast
inte har det blivit färre saker för
mig att göra, snarare tvärtom. Nu
arbetar jag mer med planering

och framförhållning av verksamheten, så för mig har arbetet också
blivit mer varierat, konstaterar
hon.
Helena Andersson

I TV i Schweiz
och Ecuador
vt

Flödande fantasi
i regnigt räjs
Vädermaktema var inte nådiga
den 25 september när över 100
man på Kumlafabriken ställde
upp i höstens höjdpunkt; lådbilsräjset (inte racet). Men publiken kom och gjorde räjset till
en fest.
De egenhändigt konstruerade
lådbilama vittnade om stor fantasi och teknisk skicklighet och
tävlingen gick förstås ut på att
lag-vis "åka" så fort som möjligt
(en satt i bilen och en var motor
och sköt på). Men också att vinna
pris för snyggaste bil, roligaste
bil, fulaste (!) bil mm.
Efter mycket smussel där lagen mekade i sina garage och
inget fick sippra ut gick så tävlingen av stapeln och de fjorton
åttamannalagen rusade runt under Ingvar Oldsbergs mer eller
mindre obarmhärtiga kommentarer.
Bilderna visar några modeller,

längst ner till vänster syns för
resten en av vinnarna.
Ett vandringspris har satts upp
och frågan är om inte Kumlafabriken väntar en utmaning från
BR:s andra fabriker.
Foto: Görel Stenfeldt

Lars Lindström på ERAs servicestation demonstrerar för de ecuadorianska besökarna hur man monterar in en HotLine-telefon i en bil.

Under den senaste månaden har både schweizisk
och ecuadoriansk TV
besökt Ericsson (och
ERA). Det schweiziska
teamet filmade i Stockholm och på Kumlafabriken.
De intervjuade bland andra Flemming Örneholm, chefen för
HotLine-telefonerna, om mobiltelefonens framtida utveckling.
- Efter några generationer till
av digital kommunikation kommer tekniken att ha avancerat så
radikalt att telefonens storlek kan
minimeras till hälften av dagens,
sade Flemming Örneholm. Vik-

ten har då också kunnat minskas
ordentligt (med cirka 200 gram),
liksom det framlida försäljningspriset.
Programmet har sänts i schweizisk television den 4 oktober. I
något som motsvarar Tekniskt
Magasin. Inslaget var drygt en
kvart långt och över en halv miljon tittare såg det. Det mottogs
mycket positivt och kommer även
att sändas i tyska 3 SAT-TV. Som
har miljontals tittare.
Veckan efter schweizarna kom
fyra man press- och TV-representanter från Ecuador med sin
nyutnämnda handelsattaché för att
bland annat videofilma en inmontering av en mobiltelefon i en
Volvo.
Ingvar Bevenius
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Vadar
arbetsglädje
för dig?
Birgitta Taberman,
Radiofabriken Kumla
Arbetsglädje är för
mig att jag har ett
meningsfullt arbete,
att jag har bra arbetskamrater och att
det jag gör uppskattas av arbetsledama.

Vinnarna tar emot priset för bästa internationella annonskampanj i klassen "Cars and Automotive 1990". Frän vänster Leif Dahl, chef för
arknadskommunikation på HotLine-divisionen i Lund, Claus Jörgensen, Art Director på reklambyrån Ted Bates i Köpenhamn, därefter
mar
' utdelaren och längst till höger Flemming Slebsager, copywriter på Ted Bates.

HotLine vann annonstävling
« » i är mycket stolta och glada
över att vi i hård konkurrens vunnit "The International Advertising
Award 1990", säger Staffan
Overgaard på avdelningen för
marknadskommunikation på
HotLine-divisionen i Lund.
Hela 125 bidrag ställde upp och
de tävlade i fem kategorier. Hot-

Line-kampanjen vann klassen
"Cars & Automotive.
- Det här var första gången som
vi ställde upp i (den årliga) tävlingen, berättar Leif Dahl, chef
för marknadskommunikationen i
Lund. Först nu kände vi att vi
hade ett bra koncept som vi var
nöjda med.

Konkurrensen var hård. Endast
de som hade koncept som fungerade på minst fem marknader fick
ställa upp. I juryn satt både media
och strategifolk och strategin för
marknadsbearbetningen var en
tung del i priset, det gällde alltså
inte bara formgivningen.
Juryn tog också fasta på att

HotLinegänget "gjort det mesta
av en liten (!) budget".
- Det här bevisar att vi nu håller
en internationell kvalitet, avslutar Leif Dahl. Och det märks att
man uppmärksammar oss mer.
Våra kontaktytor växer och många
fler är intresserade av att erbjuda
oss tjänster.

KISTA
Nytt system
ut har fattats ominförande av
AS i Kista-fabriken, systemet
är tidigare installerat på fabrikerna
i Kumla, Gävle samt Emmen.
MAS hanterar materialflödet
godsmottagning till produk• * enligt följande:

Godsmottagning

O
Uppackning
<?
Kontroll
<?
Förråd

O
Produktion
De fördelar som uppnås med detta
system är bland annat:
- Minskad pappershantering
- bättre kontroll i materialflödet
- ökad saidosäkerhet
- styrning av Höglagrets kranar
Projektet genomföres i samarbete mellan ERA och M A-sy stem
med målet att MAS ska vara satt i
drift den 1 juli 1991.

Belönad
Torbjörn Johnson på Radiosystem fick den 10 oktober STUs
uppfinnarpris 1990, utdelat av
industriminister Rune Molin.
STU, Styrelsen för Teknisk
Utveckling, gav åtta av Sveriges
bästa uppfinnare pris för "insatser som resulterat i tekniska innovationer, som haft stor betydelse
för svenskt näringsliv under årens
lopp." De berörde olika teknikområden, textil, medicin, mm och
telekommunikationer.
Torbjörn startade tillsammans
med tre kolleger 1978 Radiosystem Utveckings AB och har sen
under åren varit chefsutvecklare
för cirka 300 produkter för radiobasstationer.

Dagis för Ericsson-barn
För alla anställda på Ericsson i
Kista kommer det fr o m årsskiftet
90-91 att finnas möjlighet till ett
föräldrakooperativt daghem i
Kista. Lokaler till Mikrokretsen,
som dagiset heter, håller nu på att
ordnas.
Kommunen är positivt inställd,
de betalar lokalerna och vi får
stora bidrag till verksamheten.
Priserna blir ungefär desamma
som på kommunala dagis.
I första hand går platserna till
barn under tre år och de som inte
har fått möjlighet till kommunalt
daghem i sin hemkommun.
En förutsättning för att man ska
kunna vara med i företagsdagiset
är att hemkommunen ger samma

bidrag som Stockholms kommun
eller att man själv som förälder
står för mellanskillnaden. Detta
måste man själv kontrollera med
sin hemkommun.
Det finns ett kösystem, som är
baserat på när man ställde sig i kö
och hur gammalt barnet är (under
tre år ger företräde).
Stadgarna för daghemmet
Mikrokretsen är färdiga och det
är Ericssons avsikt att stödja
verksamheten.
Den som missat den information, som tidigare skickats ut kan
få anmälningsblankett och mer
information av Ove Alm, X/ZZ,
på personalavdelningen.

Operation flytt för operations
Den stora flyttboomen
har kommit till BO,
sektorn för operations,
som just nu flyttar nästan all personal till nya
lokaler. I december går
sista lasset och då har
totalt 150 personer inom
sektorn deltagit i
omflyttningen.
Efter ett par flyttetapper under
september och oktober månad har
nu BO/A hunnit bli installerade

på våningarna tre och fyra i Helgafjäll, hus 3.
Där finns också den nybildade
avdelningen för industrialisering,
BOI.
Den nya adressen i Helgafjäll 3
är Torshamnsgatan 28-30.

BO samlat
En del omflyttningar blir det också
i NCC-huset då ERA från och
med månadsskiftet nov/dec även
tar våning sex i besittning.
Någorlunda klart är att BO-staben, samt utveckling och inköp

för B-divisionen flyttar dit.
Där kommer även Nyman &
Schultz resetjänst ha en del personal på plats.
- BO har tidigare varit en väldigt geografiskt utspridd organisation. Efter omflyttningarna har
vi fått de olika arbetsfunktionerna
samlade, vilket ju också ligger i
linje med strategin för organisationen inom ERA, säger Hans
Bitterlin som ansvarat för den
stora omflyttningen inom BO.
HA

Yvonne Rosén,
Maskinlödning
Gävlefabriken
Mina arbetskamrater betyder mycket
för mig. Dom bidrar
till att man trivs på
jobbet.

Per Bjälnes,
LM/BT/HADC,
Mjärdevi Linköping
Att känna att man
trivs med jobbet och
att det finns möjligheter att utvecklas. Känna respons
för sina idéer och ha
bra kontakt med arbetskamraterna. Det
ger också arbetsglädje att kunna
både ge och ta i fråga om arbete
och tjänster på såväl det personliga
som det professionella planet.

Jack Radgowski, ECU,
Lynchburg USA
Att medverka till att
anställda utvecklas
och växer med sina j
uppgifter, att veta att
det jag gör påverkar
företagets resultat,
att se att information
till de anställda blir
allt viktigare för Ericsson-GEs
fortsatta framgång. Allt detta ger
mig arbetsglädje. När folk behöver
min hjälp eller ber om råd, då
känner jag att jag behövs och då är
jag stolt när jag går hem till familjen.

Ingvar Bevenius,
Information, Kista
Att ha intressanta
och stimulerande
arbetsuppgifter hos
en arbetsgivare där * % • # ?
man kan utvecklas.
Bra feedback och fina arbetskamrater
är kömpelare samt
humor och lättsam atmosfär

Returadress:
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB
DIT
164 8 0 STOCKHOLM

Vart har
humanisterna
tagit vägen

H

ur många gånger
de senaste månaderna har Du hört
talet om att Ericsson behöver rekrytera 7 000 ingenjörer under de
närmaste åren?
Själv tror jag mig ha hört detta viktiga
budskap upprepas snart hundra gånger
- av folk på alla nivåer inom företaget
och inte minst då från dess högsta
ledning.
Som anställd inom koncernen och
därmed ekonomiskt beroende utav
den, får man innerligt hoppas att
Ericsson kan få fatt på sina 7 000

TILL
SIST
AV LARS
GÖRAN HEDIN

Personal från F- och Y-divisionerna på ECS, Eritei, Radiosystem och Teli deltog i Mobitex-festen på Harrys Bar i Kista. Fr v
Sören Karlsson, F/T, Björn Hesse, Teli, Bo Stenqvist, Y/L, Olle Gladh, Radiosystem och Ake Johansson, Eritei.

itex-premiär i USA
firades i Kista
ni

Den 3 oktober 1986 var det
premiär för Mobitex i Sverige.
Precis fyra år senare, dvs den 3
oktober i år var det fest för
Mobitex-premiären i USA.
Drygt 100 personer samlades på
Harrys Bar i Kista för att fira
att Mobitex första basradiostationer nu var på plats och fungerade i åtta städer i USA.
Det var i maj förra året som Mobitex tog det
stora steget in på den amerikanska marknaden. ECS, dåvarande ERA fick då en order
på första etappen i ett Mobitexnät i USA.
Systemet ska succesict byggas ut för att
1992 täcka de 50 största städerna i Nordamerika. Nu var det alltså dags att fira att

man klarat den första etappen på utsatt tid.
Den amerikanska Mobitexbeställning är
ett stort uppdrag med många aktörer. Förutom F- och Y-divisionernapå ECS deltar
Eritei, Teli och Radiosystem.
-Vi har jobbat med radiobasstationertill
Mobitex ända sedan 1985 men det här är
det absolut största Mobitex-uppdraget, berättade Olle Gladh, projektledare på Radiosystem. Tillverkningen har skett i Kista
och en mindre del i Visby. Man har använt
ungefär samma grundkoncept som till
radiobasstationerna för NMT 450 och 900.
- Det har varit tufft men vi har klarat
tidsramarna. Många har ställt upp och jobbat övertid, sa Olle.

Teoretiskt omöjligt
Anders Torstensson inledde festkvällen
med en rolig historik över tillblivelsen av

Anders Torstensson, chef för Y-divisionen ringde upp Leif Holm på Ericsson Mobile
Data Inc, New Jersey. Leif berättade att de första radiobasstationerna fungerar utan
problem. I bakgrunden syns Bengt Öhman, som var kvällens konferencier och Maria
Siverling, sångerska och "ljudtekniker". Bengt och Maria arbetar båda på Ydi visionen.

Åke Lundqvist, Ericsson GE Mobile
Communications Holding Inc, USA, var
kvällens hedersgäst. Han gratulerade till
Mobitex-premiären och ledde en av
allsångerna.

Mobitex. Han drog upp episoder och tekniska diskussioner, som fick många att
skratta nostalgiskt. Anders konstaterade
att enligt alla profetior hade man genom
Mobitex gjort något som var teoretiskt
omöjligt.
Kvällens hedersgäst, Åke Lundqvist, tog
upp samma tema i sitt lyckönskningtal, där
han skämtsamt sa:
- Göra först och tänka sen, det är det vi
kallar kreativitet här i Kista. Samtidigt gav
han uppmaningen att nu var det dags att
lägga in den andra växeln för Mobitexuppdraget.
På festprogrammet stod amerikanska
allsånger, uppträdande av artister från bl a
ECS, Eritei och Radiosystem samt ett telefonsam
tal från Leif Holm i USA. Han berättade
att Mobitex fungerar utmärkt och att mar.
räknar med att det år 2 000 ska finnas två
miljoner Mobitex-användare.
Troligen hinner det bli någon mer
Mobitex-fest innan man kommit så långt!
Text: Gunilla Tamm
Foto: Karl-Evert Eklund

ingenjörer - det är så vitt jag begriper
något av en "överlevnadsfråga".
Men... Hur har vi det egentligen
med humanister inom Ericsson? Eftersom jag själv är humanist och tillhör dem som tror att ett modernt företag måste byggas också på humanistiska principer och humanistisk kunskap, kan jag inte låta bli att undra
över om det inte finns en liten tendens
till att bortse från icke-teknikernas
betydelse.
När det talas om att rekrytera och ta
hand om (ge dem en chans att utvecklas) nya tekniker, nämns inte ett ord
om den lika viktiga uppgiften att ta.
hand om Ericssons humanister. Jagjj
undrar om det inte skulle vara bra att
balansera rekryteringsdiskussionerna
en aning?
Likaså tycker jag mig ha märkt en
trend mot att traditionellt humanistiska arbetsuppgifter tillåts tas över'
av tekniker- som om inte vårt företag
skulle ha behov av dessa tekniker
inom deras egen disciplin. Jag skulle
våga påstå att Ericsson tar stora risker
med denna övertro på att tekniker
utan vidare kan ta över humanistiska
uppgifter inom företaget.
Ericsson behöver humanisternas
hjälp för att få tag på de 7 000 ingenjörerna och hålla dem kvar i företaget.
Det behövs t ex humanister som arbetar med personalfrågor och personalpolitik. Utan dem är risken för att
anställda ibland blir mindre humant
behandlade stor. Och det behövs humanister för att sprida budskapet om
att Ericsson är en god arbetsgivare idag och i framtiden!
Personalrekrytering är ju inte bara
en fråga om annonsering och andra
metoderatt "ragga" folk. Det handlar
om att verkligen satsa på den personal
man har - att ge dem största möjliga
stimulans i det dagliga arbetet. Det är
roligt att arbeta för Ericsson därför att
det går bra för företaget, men det
kunde utan tvekan vara ännu roligare
att arbeta här. Det finns massor av
humanistisk kunskap att använda för
att höja Ericssons status som arbetsgivare!

