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En nervös dag
i Kristianstad
Godkännandet for det viktiga kvalitetscertifikatet
ISO 9001 är en verklig
thriller för alla inblandade.
Nu har y t t e r l i g a r e en
Ericsson-anläggning klarat provet - E T X ' fabrik i
Kristianstad. Kontakten
var med under den spännande slutronden av "årets
match" på Kristianstadfabriken.
Sid 14-15

Milano är väl
värt en mässa
Italien är en av Ericssons
nyckelmarknader. Därför
var årets deltagande på
Milanomässan en stor och
viktig händelse, inte bara
för koncernens italienska
dotterbolag.
Mitten

Tunga lyft inget
nödvändigt ont
Ett allvarligt arbetsmiljöproblem är de tunga lyften
i vissa jobb. Därför bedrivs
ett intensivt arbete för att
få bort dem.
Sid 16-17

Foto: John Peniche

Kanaler i USA
Får jag lov? Bengt
Fogelberg bjuder
upp. Sista sidan.

Joacim Öhrn från Gävlefabriken, Paul Fan el I i och Brenda Peters
arbetar med radiobaskanaler i Ericsson-GEs fabrik i Lynchburg,
där det i år ska tillverkas 3 300 kanaler. Under hösten har det också
pågått förberedelser för produktion av pockettelefonen Olivia för
den amerikanska marknaden.
Läs mer på sidan 20.

Ännu en fot i
Östeuropa
Den 17 oktober genomfördes det första mobiltelefonsamtalet i Jugoslavien.
Ett pilotsystem med tre
basstationer har installerats i ett TV-torn i Zagreb.
Sid 21

Foto: Lena Walkendorff

Ännu ett framgångsrikt kvartal • sid 6
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ERAs sju nya divisioner
I förra numret av ERA Nyheter presenterades ett förslag på första
steget i ERAs nya organisation. Under november har arbetet gått
vidare och fackliga förhandlingar har förts. Vissa delar av det stora
"pussel", som en ny organisation är, finns nu på plats och organisationsmeddelanden har gått ut. För vissa enheter är (då denna tidning
presslades) ännu inte arbetet avslutat.

Med den nya organisationen följer nya tjänstebeteckningar. Övergången till de nya beteckningarna blir "glidande" allt eftersom den
nya organisationen blir klar. Innan den sista november ska dock alla
tjänstebeteckningar ha uppdaterats. Vad gäller ansvarsställen så
används de "gamla" året ut. Här presenteras de sju nya divisionerna
och divisionscheferna.

Radioteknik

Systemutveckling för
mobiltelefoni

Den nybildade R-divisionen ansvarar inom ERA för utveckling
av radiosystem och produkter för
mobiltelefonsystem (RMOS) och
försvarskommunikation (RDEC).
Dessutom ansvarar divisionen för
utveckling av kryptoprodukter för
RDECs civila och militära marknader. Med de lednings- och supportfunktioner som ingår har divisionen cirka 450 medarbetare.
UK Mimer är chef för Rdivisionen

Försvarskommunikation
G-divisionen marknadsför produkter och system för militära och
civila telenät samt har ledningsansvar för affärsenheten försvarskommunikation med verksamhet
i Spanien, Norge och Thailand.
Större projekt är bl a utveckling
och leverans av nya truppradiostationer till svenska och norska
försvaret, leverans av taktiska telenät till länder i Afrika och Asien
samt introduktion av kryptotelefon
på civila marknaden. Antal medarbetare: 54
Olof Lenneman år chef för G-divisionen

Operations
Divisionen tar hand om de ordrar
marknadsdivisionen tagit hem och
förvandlar dem till specificerade,
tidssatta och kalkylerade projekt.
Divisionen leder och sätter projekten i drift, utför nätprojektering,
genomför kundutbildning, tar
fram behövlig dokumentation
samt fakturerar och avslutar projekten. Divisionen har cirka 300
medarbetare. Ledningen av ERAs
större systemutvecklingsprojekt
är också organisatoriskt placerad
inom divisionen.
Stefan öfverholm är chef för O-divisionen

Chef för S-divisionen är Gunnar
M Eriksson

Divisionen för System- och produktutveckling för mobiltelefoni
- S-divisionen - består av sex avdelningar. Två projektavdelningar, en för CMS (digitala systemet
i USA) och en för CME (Digitala
GSM-systemet i Europa). Dessutom fyra utvecklingsavdelningar. S/D för system, SL för produktutveckling, CMS,CME
(Linköping), S/X för AXT samt
S/V för systemverifiering. Enheter i England, Irland, Kanada och
Mexico ingår också. Divisionen
har ca 700 medarbetare.

Produktledning
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Divisionens uppgift är att se till
att det finns ett produktsortiment
inom mobiltelefonsystemområdet. Man har ett nära samarbete
med bl a marknadsdivisionen,
ETX och dotterbolagen ute i världen för att kunna formulera kraven på framtidens produkter.
Dessa krav bearbetas sedan tillsammans med teknikinstanserna
tor alt utmynna i de produktplaner
som är styrande för utvecklingen
' n o m s v s t e m " '"-'h radiodivisionerna.

må HK:
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Björn Boström är chef för Pdivisionen

Produktionsdivisionen
P-divisionen har direkt operativt
ansvar för fabrikerna i GäVi
Linköping och Kista (mekanu
För samordningen av hela BRs
produktion finns ledningsfunktioner för utlandsproduktion,
produktionsteknik och produktionsadministrativa system. 1 n ^ ^
divisionen finns vidare s u p p o r ^ ^
funktioner för applikationssystem
inom produktion samt materialadministration i Kista-området.
Totalt 1 750 medarbetare inkl
Mönsterkortfabriken i Kumla,
som ERA äger.

Stellan Nennerfelt är chef för X-divisionen

Marknad
Marknadsdivisionens huvuduppgifter är att marknadsföra och sälja
mobiltelefoni-baserade system på
världsmarknaden och ansvara direkt eller genom dotterbolagen
för marknaderna med därtill hörande kunder. Divisionen har ett
resultatansvar, inbegripande ansvar för intäkter, kostnader och
bidrag. Ett 80-tal personer kommer att arbeta på divisionen vid
årsskiftet.

\åk M

Jan-Anders Dalenstam är chef
för M-divisionen

I nästa nummer
av ERA Nyheter
som kommer
strax innan jul
blir det en é
presentation av
hela nya
organisationen.

Fackklubbarna positiva men efterlyser speciell Kista-instans
De tre fackklubbarna SIF, CF och Metall tycker att
ERAs nya organisation är bra. Den invändning som
finns gäller support- och ledningsfunktionerna, där
man vill ha en klarare gränsdragning mellan bolag
och affärsområde. Klubbarna tycker också att det är
nödvändigt med en särskild instans för personalfrågor som rör Kista.
Bo Björnspjut, SIF, Olle Hellström, CF och Jan Hedlund, Metall, har alla tre suttit med i den
processgrupp som utformat ERAs
nya organisation.
- Redan innan förslaget presenterades hade vi själva tagit fram

Nyheter

en egen lösning till ny organisation. Grundtankarna i vårt förslag
överensstämmer helt med den nya
organisation som presenterats,
säger Bo Björnspjut.
Fackklubbarna har sedan en
längre tid tillbaka efterlyst en ny

organisation eftersom den gamla
inte speglade verkligheten.
- Inom Metallklubben har vi
varit tveksamma till divisionaliseringen och vi tycker det är bra
att ERA får en funktionsorganisation. Det säger Jan Hedlund och
tillägger att han är glad över att
tillverkningen i Kistafabriken nu
kommer att tillhöra en produktionsdivision precis som ERAs
övriga fabriker.
De tveksamheter som fackklubbarna har inför den nya organisationen gällerfrämst lednings-

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

funktioner och supportenheter
samt att det saknas en instans för
speciella Kista-frågor.
Personal inom olika ledningsfunktioner arbetar både för affärsområde BR och bolaget ERA.
Här finns en fara att arbetet blir
splittrat och att personalen varken hinner koncentrera sig på
affärsområdesfrågor eller ERAfrågor.

Kista
Ur personalsynpunkt anser fackklubbarna att det är nödvändigt

med en enhet där alla Kista-specifika frågor kan samlas, det gäller
t ex avtalstolkningar, flextid och
lunchsubventioner. En enhet av
detta slag finns inte med i den nya
organisationen.
-Naturligtvis är det bra att ERA
får en ny organisation som bättre
än den gamla stämmer med hur
verkligheten ser ut i dag. Det nybygge som ska starta här i Kista
ser vi dock som betydligt viktigare. Beslutet om att bygga borgar
för en fortsatt framtid i Sverige,
slutar klubbarna.
GT

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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US Digital Rallye ökar farten
Arbetet med utvecklingen av det digitala mobiltelefonsystemet för den
amerikanska och kanadensiska marknaden är
nu inne i en intensiv fas.
Efter Ericsson-GEs
stororder med systemutbyggnad plus leverans
av system till New York
- New Jersey blir det nu
viktigt att se till att klara
de utlovade leveranstiderna både dit och till
övriga städer.
Det första digitala
systemet ska under
sommaren -91 levereras
till USA. Under nästa år
blir det också dags för
leverans av digitalt
system till Kanada.

Kenneth
Johansson
ansvarig för installation av Mobitex i USA

0m

SA-ordern har satt ytterligare
press på medarbetarna som utvecklar det digitala mobiltelefonsystemet för den amerikanska och
kanadensiska marknaden. Efterågan från operatörernas sida på
^ * et digitala systemet är visserligen stor, men det är också många
systemleverantörer som är med
och konkurrerar. Det gäller därför
att komma fram i tid, utan att för
den skull tappa kvaliteten på vägen.
Det digitala CMS 88D-systemet handlar i första hand om en
kapacitetsökning, utan några nya
finesser eller funktioner. I siterna
kommer man så småningom att
ersätta den analoga transceivern i
basstationen mot en digital. Detta
för att den idag analoga utbyggnaden nu slår i taket och det digitala systemet ger en cirka tre
ånger högre kapacitet.

4.

obbar hart

De höga kraven och den pressade
tidplanen till trots tycks Thomas
Axelsson som är totalansvarig för
MS 88 (både analogt och digit) förvissad om att projektet

Sommaren - 9 1 levereras det första digitala mobiltelefonsystemet till USA. I slutet av samma år
kommer systemet att gå i kommersiell drift.

komplikationer, men det har ändå
gått över förväntan bra att koordinera projektet.
Dessutom verkar alla inblandade själva väldigt angelägna om
det här skall gå vägen och jag vet
också att det jobbas mycket hårt
på de flesta håll, säger Thomas.

också dags för första samtalet i
den digitala radiobasstationen.
På ETX i Mölndal arbetar man
med det så kallade CMAS som är
ettnytt drift och underhållssystem.
Här gäller att första system skall
vara hos kunden under februari.

AXEn provas

En ny verksamhet för ERA är
systemverifiering. I de tidigare
verkstadslokalerna i Kista har en
stor verifieringsanläggning installerats för slutprovning av det
kompletta systemet innan leverans till kund. Just nu är man

Programvaran för AXE-växeln är
utvecklad av TXM (Mexico),
LMC (Kanada) och ERA (Mjärdevi). Den har varit klar sedan
sommaren och provas nu i både
Mjärdevi och Kanada. I början
uppstod en del problem som idag
är avhjälpta och provningen beräknas avslutad i januari. Även
ETL/R (England) jobbar med
kommande funktioner i AXEn.
Konstruktörerna i Kista är klara
med framtagningen av den första
generationen kretskort för den
digitala transceivern.
Hans Iwansson är radiokonstruktör och provar nu kortet för
frekvensgeneratorn.
- Den första prototypen på
frekvensgeneratorn blev nyligen
klar. Frekvensgeneratorn styr
vilken radiofrekvens som skall
användas i etern och ställs, på
samma sätt som en radio, in först
på plats hos kunden. Mitt jobb är
nu att se till att samtliga frekvenser på kortet fungerar utan störningar, berättar Hans.

Slutprov på ERA

sysselsatta med förberedelser för
verififiering och slutprov.
Sommaren 91 skall all test vara
avslutad och samma år blir det
också dags för flera kunder i USA
och Kanada att få sina digitala
system installerade.
- Parallellt med det digitala
systemarbetet pågår också arbetet med att överföra kompetens
till LMC i Kanada och ERU i
USA, säger Thomas. När systemet
i december 91 är i kommersiell
drift är det de som skall överta
förvaltning och support.
Helena Andersson

Thomas Axelsson är huvudansvarig för CMS 8 8 , där både digitalt
och analogt ingår.

kommer gå i hamn:
- Projektet omfattar idag ca 400
medarbetare i Sverige, England,
USA, Kanada och Mexico. Bara
under senaste året har personalstyrkan nära nog fördubblats.
Naturligtvis har den snabba expansionen tillsammans med geografiska, tidsmässiga och kulturella skillnader inneburit en del

- När kom du till USA och är det
här ditt första utlandsjobb?
-Jag flyttade till Ericsson Mobile
Data Inc, Paramus, New Jersey i
januari i år. Det är andra gången
som jag arbetar i USA. Från -84
till -87 var jag stationerad på
Ericsson i Richardson, Texas, där
jag byggde upp den tekniska
verksamheten för mobiltelefonin.
- Vad har du gjort tidigare inom
Ericsson?
- Jag började redan för 23 år sedan hos dåvarande SRA på Radiofabriken i Kumla och förutom
tio år där har jag hunnit med tre
års utlandsjobb i Malaysia, varit
servicechef i Stockholm och
zonchef på Ericsson Radio Systems Sverige AB. Till yrket är jag
ingenjör men jag brukar säga att
jag är "diversearbetare". Jag trivs
med att bygga upp ny verksamhet
och att jobba med många olika
uppgifter, vilket jag verkligen får
tillfälle till här. Tidigare har jag,
som sagt gjort liknande jobb för
mobiltelefoniverksamheten och
de erfarenheterna har jag nu nytta
av. I arbetet ingår täta kontakter
både med vår kund. Ram Mobile
Data och med Y-och F-divisionerna hemma i Sverige.
- Du trivs med utlandsjobbet?
- Ja, verkligen. Här har jag stor
frihet även om det många gånger
är tufft med mycket resande och
långa arbetsdagar. Min familj har
förståelse för arbetssituationen
och accepterar den. Så måste det
vara, annars fungerar inte en
utlandsstationering.

Nya "burken" klar
Dessutom är den nya "burken",
alltså mekaniken av den nya
transceivern som skall ersätta den
analoga i basstationen, färdigkonstruerad. Förbedelser för test
och integration är också i full
gång.
Ett nära samarbete har Kistas
konstruktörermedGävlefabriken.
Där håller man som bäst på med
att genom olika produktions- och
testberedningar prova ut alternativa produktionsmetoder. Den
första kompletta digitala prototypen skall vara framtagen i februari 91. Samma månad blir det

- Tack, fint. Installationsarbetet
för Mobitex pågår för fullt och de
första basradiostationerna är nu
på plats och fungerar i åtta städer
här i USA. I år ska drygt 80 noder
i nätet installeras. Den officiella
invigningen av Mobitex i USA
blir i februari nästa år.

Tommy Karlsson och Hans Iwansson testar prototypen för frekvensgeneratorn för att se så att inga störningar finns på kortet.

- Hinner du ha någon fritid?
- Det är viktigt att kunna koppla
av och det gör jag bäst tillsammans med min fru och våra tre
barn. I bland blir det lite tennisspel
och så har jag en stor gräsmatta
som ska klippas!
GT
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Dagen gryr
för Ericsson
i Kanada

Fr v Sven-Erik Larsson och Harry Hayes
i kontrollrummet för funktionsprovning.

Populärt att
arbeta med
mobiltelefoni

För fyra år sedan hade Ericsson
Communications Inc, LMC, i
Montreal ett 30-tal anställda.
Idag är man över 200 personer
och anledningen till det är
främst mobiltelefonins snabba
expansion i Kanada. Personalökningen kommer att fortsätta
framför allt inom det Designcenter, som arbetar med utveckling av mjukvara för mobiltelefoni.
Lionel Hurtbuise har en dubbelroll som
VD för LMC och EGC (Ericsson GE Mobile
Communications Canada Inc). För fyra år
sedan kom han till LMC.
- Då var vi 30 personer på tredje våningen
i det här huset. Nu är vi totalt 400 och snart
är byggnaden här för liten för oss, berättar
han och tillägger att man nu börjar se sig
om efter större lokaler.
LMC/EGC har två kontor, ett i Montreal
och ett i Toronto och det är ca 200 anställda
på båda platserna. Mobiltelefoni är den
största verksamheten. Mobitex, det mobila
datakommunikationssystemet, har blivit ett
viktigt uppdrag efter den stora ordern för
två år sedan. Vidare arbetar man med en del
försvarsprodukter, personsökning och persontelefoni.
Lionel Hurtbuise är fransk-kanadensare
och precis som många av de anställda har
han franska som modermål. Alla personalmeddelande och platsannonser är på både
engelska och franska.

Lätt att hitta tekniker
Det Designcenter, som finns på LMC kommer att expandera mycket under de närmaste åren. Att hitta duktiga tekniker är
inte någon svår uppgift enligt Lionel.
- Här i Montreal finns både universitet
och högskolor och kostnaden för en duktig
tekniker är bara hälften mot i Sverige,
säger han.
För många kanadensiska tekniker är
Ericsson ett välkänt och intressant företag.
Lionel Hurtbuise sitter också med i flera
viktiga samarbetsorgan inom telekommunikationsområdet. LMC är idag ett av de
större radiobolagen i landet och en av konkurrenterna till det statliga Northern
Telecom. Ericssons åsikter börjar nu allt

- Inom Ericsson arbetar vi med
utveckling av programvara för
mobiltelefoni på fyra olika
platser i världen. I Mexiko, i
Linköping i Sverige, i England
och så här på LMC i Montreal.
Det berättar Sven-Erik Larsson,
ansvarig för AXE design, en
grupp som idag har 80 medarbetare.
- Framtiden för Ericsson i Kanada ser
positiv ut, säger Lionel Hurtbuise, VD för
LMC/EGC.

mer efterfrågas och det är betydelsefullt att
företaget är representerat i viktiga organ.
- Det är stimulerande och intressant att
arbeta inom Ericssonfamiljen. Jag tror på
en positiv framtid här i Kanada, säger Lionel. Han betonar att samarbetet med General Electric är viktigt och att man nu bl a fått
distributionskanaler över hela landet.
- Det finns ett budskap jag gärna vill
framföra, säger han vidare. Kanada är inte
USA! För er européer är Nordamerika ofta
detsamma som USA. Det finns dock många
skillnader, både kulturellt och affärsmässigt. Ett exempel är mobiltelefoni, där vi
har en enda kund, Cantel, medan man i
USA har mängder med kunder eftersom
det finns många olika operatörer. Marknaden ser alltså olika ut i Kanada och USA.

250 000 abonnenter
Redan 1984, ett år efter USA, fick Ericsson
beställning på mobiltelefonsystem i Kanada. I slutet av -87 flyttade Mats Dahlin,
vice VD på EGC, till Kanada. Han har på
nära håll upplevt den närmast explosionsartade tillväxten.
Idag finns det 250 000 abonnenter i
Cantels nät, som har 52 procent av marknaden. Systemet, som täcker 80 procent av
landet växer snabbt. Prognoserna pekar på
att det om två år finns 500 000 abonnenter.
- Idag finns det 15 AXE-växlar för mobiltelefoni här i landet och varje år installeras två, tre nya. Tillväxttakten är 7 000 nya
abonnenter i månaden och snabbast växer
användarantalet i Toronto, berättar Mats.
Under nästa år kommer det digitala systemet att introduceras för att -92 installeras
i stor skala. Nu i slutet av hösten och början
av nästa år byter man tillämpningssystem
och samtidigt en del hårdvara. Detta sker
för att man ska ha en "plattform" att arbeta
vidare från när r*et gäller det digitala systemet.
- Dessa byten, som är en känslig process
måste ske på helger och nätter, för att man
ska störa abonnenterna så lite som möjligt,
förklarar Mats.
Gunilla lamm

I Montreal, på LMC/EGC, arbetar 2 0 0 personer.

Utbyte

Mobitex täcker 100 mil väg
- Mobildatasystemet Mobitex är
en ny produkt och det gör det
trögt i starten men nu börjar
marknaden vakna. Idag har vi
fem pilotprojekt, som kan bli
viktiga som referenser. Det
berättar Mark Henderson,
ansvarig för mobildataverksamheten på EGC.

- Idag täcks vägarna från Windsor (en
stad på kanadensiska sidan om gränsen
intill Detroit) till Montreal, en sträcka på
100 mil. Nästa etapp, som vi nu håller på
med är från Montreal till Quebec. I år
kommer också Vancouver med omnejd
och ön Victoria att täckas av Mobitex. 60
procent av befolkningen bor i områden
som idag täcks av mobildatanätet, berättar
Mark.

I december för två år sedan tog Mobitex
steget över Atlanten. Det var då som Ericsson fick en viktig order från Kanada och
förra våren togs det första pilotsystemet i
drift.

Skräddarsydda system

DETTA AR MOBITEX
- Under nästa år kommer det digitala
mobiltelefonsystemet att introduceras
hår i Kanada, berättar Mats Dahlin, vice
VD på EGC.

Sven-Erik kom till LMC för drygt två år
sedan men har arbetat med mobiltelefoni
sedan 1984.
- V i jobbar med programvaruutveckling
för de två mobiltelefonsystemen AMPS
och TACS. AMPS är det system som används här i Nordamerika och TACS finns
bl a i Storbritannien, förklarar Sven-Erik.
Just nu arbetar gruppen med både analog
och digital mobiltelefoni. Den stora New
York-beställningen som kom för någon
månad sedan har påverkat arbetet sedan en
längre tid tillbaka. Bl a innebär det att man
måste prioritera arbetet med vissa funktioner för New York. Kapacitetsfunktioner är
en uppgift som man koncentrerar sig på
just nu.
- 1991 blir ett av de viktigaste åren för
mobiltelefonsystemen i Nordamerika, säger Sven-Erik. Då ska det digitala systemet
introduceras och samtidigt ska de analoga
vara i drift. Det är viktigt att Ericssons
system kan samarbeta med de omkringliggande mobiltelefonsystemen även om det
är system från andra tillverkare.
När det gäller funktionsproven för det
digitala systemet har arbetet fortskridit
enligt planerna och man ligger i fas med
tidplanen. Prov med simulatorer har skett
och man väntar nu på att få radioutrustning
för att kunna gå vidare.

Mobitex år ett system för mobil datakommunikation för nationella och
regionala nät. Systemet, som är optimerat för data- och textmeddelanden
har en öppen standard. Det innebär att abonnenterna fritt kan välja terminal.
Typiska användare av Mobitex är transport- och installationsföretag, räddningstjänst, taxi, polis och serviceföretag.

Mobitex är inte ett färdigt system som man
kan sälja rakt över disk. Det gäller i stället
att hjälpa kunderna att hitta systemlösningar, att skräddarsy system efter speciella behov och önskemål.
- Att samarbeta med duktiga mjukvaruföretag är a och o för oss, betonar Mark. Att
sälja Mobitex ställer stora krav på säljaren.
Man säljer inte en färdig "svart låda" utan
tar reda på kundens behov och erbjuder
sedan en systemlösning. Mark Henderson
tror på en marknad för Mobitex i Kanada.

- Samarbetet med GE är mycket viktigt,
det ger oss ett försäljningsnät som täcker
hela landet. Där finns också verkstäder
som kan installera och ge service, säger
han och berättar också att General Electric
själva är intresserade av att använda Mobitex, när det gäller den egna verksamheten som t ex service på vitvarusidan.

Bussbolag
Bland de pilotprojekt som just nu pågår
finns ett bussbolag i Montreal. I bussarna
finns Mobitexterminaler och systemet har
blivit mycket uppskattat. Extra draghjälp
har man haft genom att bussbolaget kunnat
använda Mobitex i samband med tillbud,
som uppmärksammats i pressen. Vid ett
tillfälle kunde en busschaufför snabbt kalla
på hjälp vid en trafikolycka. En annan gång
var det en påverkad passagerare som
bråkade och via Mobitex kunde chauffören
fort få hjälp av polisen.
Gunilla Tamm

- Idag täcker Mobitex vägen mellan Windsor och Montreal och snart blir sträckan
Montreal Quebec klar, säger Mark Henderson.

Designgruppen är ett ungt gäng och av de
80 medarbetarna är 25 kvinnor. Med ER As
utvecklingsgrupp i Mjärdevi, Linköping
har man ett regelbundet personalutbyte.
Två svenskar är i Kanada sex månader
medan två kanadensare är i Linköping.
- Under nästa år ska designgruppen växa
med ett 20-tal nya medarbetare, berättar
Sven-Erik. Det är lätt att hitta duktiga tekniker. På varje platsannons brukar det
komma in mellan 200 till 300 svar. Det är
populärt att arbeta med mobiltelefoni.
- Vi vill gärna ha nyutexaminerade tekniker eller också personer som har några
års erfarenhet av arbete med realtidssystem. Med den bakgrunden gardet tämligen
lätt att skola om till AXE, menar SvenErik.
Mario Bertacci är gruppchef och en viktig uppgift just nu är labtester i samband
med den stora USA-ordern. Tidigare har
han bl a arbetat på Northern Telecom.
- Jag trivs bra på Ericsson, som jag
upplever som ett mycket internationellt
företag. Här får jag utvecklas och jag känner att jag funnit min rätta plats, säger han.
Gunilla T a m m
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Nya
genombrott

U

thålliga och målmedvetna satsningar har
resulterat i att vi under tredje
kvartalet kunde notera ytterligare genombrott på viktiga
framtidsmarknader. Att vi
därmed i linje med vår långsiktiga strategi byggt en än
starkare bas för fortsättningen
av 90-talet känns mycket tillfredsställande, inte minst med
tanke på den osäkerhet som
nu råder om världskonjunkturen.
Vårt snabbast växande område ärmobiltelefoni, och där
har vi åter kunnat vi sa att våra
system är marknadens mest
efterfrågade. I USA har vi
inom ramen för vårt samarbete med General Electric fått
förtroendet att vara med om
att bygga upp ett sammanhängande mobiltelenät över
hela den nordamerikanska
kontinenten. Vi ska som en
del av detta byta ut existerande system i bl a New YorkNew Jersey till Ericsson-system.
I Ungern kunde vi i oktober
efter en rekordsnabb uppbyggnad inviga det första
mobiltelefonsystemet i Östeuropa.
Det norska televerket utsåg
oss till ny huvudleverantör av
telefonstationer. I Storbritannien fick vi omfattande nya
order på AXE-växlar, något
som ger oss fina möjligheter
att hävda vår marknadsposition inom publik telekommunikation de närmaste åren.

E

ricsson är nu närvarande även på den viktiga
marknaden för publik telekommunikation i Tyskland.
Vi ska leverera digital transmissionsutrustning i form av
DXC - Digital Cross Connect.
Detta är samtidigt ett exempel på hur viktigt det är för
oss att ständigt vara tekniskt
ledande. Vi kommer att fortsätta vår uppbyggnad av teknikcentra, främst i Europa,
Australien och USA. Under
de tre första kvartalen i år har
vi satsat 1,3 miljarder kronor
mer på forskning och utveckling än under motsvarande tid
1989, vilket innebär en ökning även i förhållande till
omsättningen.
Med den nya organisation
som införes efter årsskiftet
kommer vi närmare våra
kunder med hela vårt samlade produktutbud, och vi får
ett bättre grepp om vad som
händer på marknaderna.
Det nya sättet att arbeta
kommer att vara en tillgång
när det gäller snabb och flexibel anpassning av vår verksamhet. Vi ska fortsätta att
leda utvecklingen och öka
våra marknadsandelar.
Lars Ramqvist

Radioframgångar
präglar delårsrapporten
Ericssons delårsbokslut
för de 9 första månaderna 1990 innebär som
väntat fortsatt positiva
tongångar om koncernen. Vinsten före bokslutsdispositioner och
skatter var hela 39 proc
större än rekordåret
1989!
Största framgångarna procentuellt sett - noterar återigen affärsområde Radiokommunikation, som hittills i år ökat
sin orderingång med 84
proc och faktureringen
med 76 proc!

Prognosen
om en ny
rekordvinst
står sig
fortfarande
Den 15 november blev en dag
med både negativa och positiva
tongångar från den svenska industrin. Volvo presenterade ett delårsbokslut som innebaren förlust
för koncernen - den första någonsin! Men för Ericsson har utvecklingen varit en helt annan: Än en
gång kunde koncernledningen
konstatera, att prognosen om en
25-procentig vinstökning för 1990
står fast!
Ericssons fakturering var under perioden 1 januari till 30 september 32 811 MSEK. Det innebär en ökning med 6 675 MSEK
jämfört med mostvarande period
förra året (26 136 MSEK). Orderingången förbättrades ännu mer.
Den uppgick till 38 387 MSEK
(29 485 samma period förra året).
I procent räknat innebär siffrorna att hela koncernens fakturering ökat med 26 proc och orderingången med 30 proc!
Vinsten per aktie blev efter
skatteutgifter och full konvertering och inklusive beräknade latenta skatter på bokslutsdispositioner 8,65 kr (6,12 kr 1989).

Bäst i utlandet
Det är Ericssons utländska verksamheter som går allra bäst just
nu. Faktureringsökningen,tex,är
resultatet av en stark volymtillväxt hos några av koncernens stora
europeiska dotterbolag och av det
lyckosamma samarbetet med General Electric i USA. Det är denna
ökade fakturering som mest
bidragit till koncernens fortsatta
resultatförbättring.
I de redovisade siffrorna för
årets nio första månader har hänsyn också tagits till de kostnader
som Ericsson åsamkats av krisen
i Mellersta Östern. Till bilden av

Ericssons starka ställning på radiosidan har under året förstärkts kraftigt genom bl a den prestigefyllda
ordern till McCaw i USA under hösten. Totalt ökade affärsomrdåets fakturering med 76 proc!

koncernens framgångar hör också
att kostnaderna för forskning och
utveckling under året ökat kraftigt..

Radio ökar kraftigt
Av Ericssons sex affärsområden
är det återigen Radiokommunikation som noterar de kraftigaste
framgångarna. Orderingången
ökade under perioden med hela
84 proc och faktureringen med 76
proc. Samarbetet med General
Electric aren viktig förklaring till
de anmärkningsvärda framgångarna för affärsområdet.
Trots ökade kostnader för utvecklingen av nya digitala mobiltelefonsystem, ökade affärsområdets vinst kraftigt jämfört med
föregående år. Den totala faktureringen uppgick under perioden
till 8 216 MSEK (4 671 msek
1989).

Orderframgångar
Affärsområde Publik Telekommunikation noterar också ett fortsatt förbättrat resultat. Faktureringsökningen var här 19 proc.
Totalt fakturerarade affärsområdet för 16 047 MSEK under
niomånaders-perioden (13 496).
På den publika sidan är det tre
marknader som gått speciellt bra:
Italien, Spanien och Australien.
Blickar man framåt i tiden, är
orderingången god. Den ökade
med hela 29 proc som en följd inte
minst av stora framgångar i Spanien, Mexico och USA.

Konjunkturen drabbar
Företagskommunikation är det
enda affärsområde som redovisar
ett försämrat resultat under året.
Orderingången har minskat med
7 proc och faktureringen med 5

proc. Båda minskningarna beror
framför allt på avyttringen av affärsområdets svenska försäljningsbolag till Televerket.
En annan faktor som starkt påverkar affärsområdet med dess
företagsprodukter är den allmänna
konjunkturen. När konjunkturen
går ner, minskar företagens benägenhet att investera i nya företagsväxlar. Dessutom är konkurrensen på marknaden mycket hård,
vilket inneburit en kraftig prispress. Affärsområdets fakturering
uppgick under perioden till 3 237
MSEK (3 413).

Kabel och Nät i medvind
Mätt i omsättning är affärsområde
Kabel och Nät det tredje största
inom Ericsson. Den positionen har
stärkts under detta år. Affärsområdets fakturering ökade med hela
29 proc och orderingången ökade
ännu mer - plus 37 proc jämfört
med 1989.
Bakom dessa stora framgångar
ligger till stor del det faktum att
affärsområdet under året konsoliderat två latinamerikanska kabelbolag. Kabel och Nät noterar också
en kraftigt förbättrad vinst, särskilt inom sin italienska verksamhet. Affärsområdets fakturering
uppgick till 4 914 MSEK.

Kraftframgångar
Affärsområde Komponenter har
stor glädje av sin Kraftdivision.
När affärsområdets vinst nu ökar
kraftigt, är det nämligen försäljningen av utrustning för kraftförsörjning som bidragit mest till
detta. Försäljningen av komponenter har däremot gått ned, vilket
förklarar varför affärsområdet noterar en minskad orderingång med
6 procent. Faktureringen ökade

däremot-men "bara" med 1 procent! Totalt fakturerade Komponenter under perioden för 1 467
MSEK.

Uppåt på försvarssidan
Nu märks effekterna av den omstrukturering som skett inom affärsområde Försvarssystem, bl a
genom att verksamheten för ledningssystem avyttrats. Nu redovisas ett förbättrat resultat o c h £ ^ ,
ökad fakturering med 6 proc for
de verksamheter som finns kvar
inom affärsområdet.
Under tredje kvartalet tecknades avtal om överlåtelse a v ^ ^
färsområdets majoritctsiiHre^pi*
inom italienska bolaget FIAR.
Den förändringen har inte påverkat de siffror som nu redovisas.
Fram till den 30 sept uppgick
affärsområdets fakturering i år till
1836 MSEK (1 986).

Ökad soliditet
Ericssons finansnetto - summan
av alla plus och minus inom koncernens hantering av pengar förbättrades något. Kassaflödet
förbättrades under tredje kvartalet, men var fortfarande negativt.
Koncernens soliditet ökade från
36 till 38 proc.
Under årets första nio månader
investerades 2 242 MSEK i fastigheter, maskiner och inventarier
- en kraftig ökning från föregående år (1475 MSEK). Det investeras mest i utlandet - Sveriges
andel av de totala investeringarna
blev 875 MSEK. Den ökning som
noteras har sin största förklaring i
konsolideringen av de två latinamerikanska kabelbolagen och
samarbetet med General Electric.
Lars-Göran Hedin
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Viktig DCC-order

i Tyskland
Nu öppnas en helt ny
miljardmarknad för
Ericsson. I hård konkurrens har Ericsson
fått en order på DCCväxlar av tyska televerket Bundespost.
Beställningen är strategiskt
viktigt för Ericsson. Tyskland
har tidigare varit en stängd
marknad, bara öppen för tyska
leverantörer, med Siemens i
spetsen. Men avregleringarna är
på väg bort och det här första
steget för publik telekommunikation ger mersmak på denna
den sista stormarknaden i Europa.
Det är tre konsortier som får
dela på kommande beställningar. Erisson återfinns i FlexnodeU^jKortiet där de tyska företagen
] ^ ^ P i Kolbe och Detewe också
ingår.
DCC står för Digital Cross
Connect och är ett system för att
effektivisera trafiken i telenätet
• | ^ samtidigt göra nätet mer
iranbelt för att kunna -tillgodose kundernas individuella
behov. Dessutom ger tekniken
större säkerhet och en betydligt
lägre kostnad för operatören.

Starkt kort
DCC kommer att spela en viktig roll i 90-talets telenät och
argumenten för produkten är i
huvudsak fyra:
• DCC tillåter automatiska och
centraltstyrdaförändringari det
logiska nätverket utan behov av
rent fysiska förändringar. Det
vill säga behovet av manuellt
utförda korskopplingar försvinner.
4jfc<' medverkar till ett betyd-

#

ligt effektivare utnyttjande av
nätverkets resurser.
• DCC möjliggör etablering
och teknisk administrering av
"leased lines" utan manuella
inslag.
• DCC tillhandahåller ett säkerhetssystem som automatiskt
omdirigerar trafiken om det
händer något i nätet.
Digital Cross Connect är i
huvudsak en växel för transmissionskanaler och den styrs
av externa mycket flexibla och
effektiva styrsystem, så kallad
FMAS (Facility Management
System). Styrningen kan ske
såväl lokalt som regionalt och
nationellt. DCC kommer att
ersätta de digitala multiplexorerna i nätet och representerar för kunden inte bara kostnadseffektivare system utan
också ett system för större kapacitet, större säkerhet och
större flexibilitet.

Två typer
I konsortiets anbud, som nu
accepterats av Deutsche Bundespost Telekom, ingår två typer av DCC. För koppling av
kanaler med större hastighet
används så kallad DCC 4/1,
som utvecklats av Ericsson i
Kungens Kurva och av FATME i Italien. Förkopplingarav
lägre hastigheter används DCC
1/0. För denna produkt är det
amerikanskaföretaget Tel labs,
med huvudkontor i Lisle utanför Chicago, underleverantör till konsortiet. Tillverkningen av DCC 4/1 kommer
att ske i Sverige, Italien och
och i Tyskland, medan Tellabsprodukten tillverkas vid
företagets anläggningar på Irland.

Ericsson blir
minoritetsägare i
Schrack Electronic

Ericsson köper in sig i
den österrikiska företagsgruppen Schrack
Electronic. Det är ägaren
Harald Schrack som
säljer ut större delen av
sitt aktieinnehav i telekommunikationsdelen av
företagsgruppen, vilket
motsvarar cirka två
tredjedelar av den totala
verksamheten.
Ericsson kommer att ha ett minoritetsägande i företaget som omsätter cirka 2 miljarder österrikiska schilling varje år (cirka 1
miljard svenska kronor) och har
cirka 1700 anställda.
Hela företagsgruppen har en
årsomsättning på 3-3,5 miljarder
österrikiska schilling. Företaget
är lokaliserat till Wien, med tillverkning i Kintberg.
I Österrike finns fyra telekommunikationsföretag verksamma.

Två av dem är privatägda och
Schrack är ett av dem. Det är ett
gammalt gediget företag med anor
från 1800-talet.

Nära kontakter
Schrack har sedan tidigare nära
kontakter med Ericsson i och med
deras licenstillverkning av företagsväxeln MD1 10 och därför v ar
steget att köpa if sig i verksamheten inte särskilt långt. Historiskt
finns också en koppling, då Harald Schrack, redan före andra
världskriget köpte upp Ericssons
verksamhet i Österrike.
Förutom licenstillverkning för
Ericsson tillverkar Schrack även
publik switching på licens för
Northern Telecom. Den egna
produktionen består av sjukhussystem, brandlarmsystem, samt
utveckling av småväxlar. I verksamheten ingåräven rymdteknik.
Den kvarvarande delen av företagsgruppen handhar ti 11 största
delen kraftenhetstillverkning och
elektronikkomponenter.

Undertecknandet av avtalet om leverans av digitala AXE-växlar till den ungerska landsbygden, skedde i
Stockholm. (Foto: Hampe Mobarg)

Genombrott i Ungern
Ericsson har tagit hem
den första ordern på
digitala växlar i Ungern.
Ordern gäller leverans
av AXE-växlar för den
ungerska landsbygden.
Summan är blygsam, 80
miljoner kronor, men
ordern räknas som ett
genombrott på den
publika marknaden i
Ungern.
Ericsson håller nu på att etablera
ett samriskprojekt i Ungern, till-

AXEför
350
miljoner
Ericsson har tecknat ett
ramavtal med Televerket
gällande leverans av AXEutrustning till ett värde av
minst 350 miljoner kronor
under de kommande tre åren.
Ramavtalet gäller framförallt leveranser av AXEutrustning till Televerkets
utbyggnad och modernisering av telenätet på landsbygden.
- Televerket haren intensiv investeringsperiod framför sig och vi är mycket glada
att få bidra med våra resurser. Den senaste treårsperioden, 1988-1990, levererade vi AXE-utrustning till
ett värde av 600 miljoner
kronor till Televerket och
förhoppningsvis har vi en
möjlighet att få utöka volymen under den kommande
treårsperioden, säger Magnus Warbert, marknadschef
Switching, Sverige, Ericsson Telecom.

sammans med ett lokalt företag
Muszertechnika, ett data- och
elektrinikföretag med 400 anställda. Syftet är att kunna erbjuda lokal produktion, något som
väntas bli ett krav i samband med
kommande beställningar. Man
avser också att arbeta på liknande
sätt i Tjeckoslovakien, Polen och
Sovjet.
Ericsson har tidigare funnits på
den ungerska marknaden, men vid
övergången till digital teknik gick
Ungerska televerket över till
Northern Telecoms växlar, som
idag är det enda moderna utländska systemet.

- Även om Ericsson tidigare
levererat en internationell växel
och ett mobiltelenät, betraktar vi
den här ordern som det riktiga
genombrottet på den publika
marknaden i Ungern, säger Ragnar Bäck, Regional Manager Europa & Oceanien, Ericsson
Telecom.
- Denna order ger oss stora
möjligheter att bli en av de stora
leverantörerna till Ungerska Televerket som står inför ett massivt
utbyggnadsprogram av det ungerska telenätet.
Helena Liden

Storkontrakt i Storbritannien
Ericsson har träffat ett
ramavtal med British
Telecom gällande AXEstationer. Avtalet syftar
till en volym om 850 000
linjer per år men ger
också British Telecom
rätt att lägga beställningar på upp till 3
miljoner linjer fram till
sista mars 1992.
Dessutom tecknades ett avtal om
vidareutveckling av de 3,75 miljoner linjer man hittills levererat.
Avtalet stärker den fortsatta
framgången för AXE i det brittiska
telenätet.
AXE valdes av British Telecom efter en intensiv kamp mellan de största internationella telekommunikationsföretagen 1985.
- Vi har tidigare leverat ca
850 000 linjer/år motsvarande en
marknadsandel av ca 25%. Det
nya avtalet ger oss en stabil bas att
jobba från och ger också möjlighet att öka våra marknadsandelar
om vi sköteross väl, säger Anders
Igel, VD för Ericsson Ltd.
British Telecom arbetar med en

Anders Igel, VD för Ericsson
Ltd i England.

total upprustning av nätet, en
upprustning som sker mycket
snabbt. Det ställer stora krav på
både British Telecom och på
Ericsson som leverantör.

Nära samarbete
- Moderniseringen av British
Telecoms telenät kan bara uppnås genom ett nära samarbete och
avtalet ger British Telecom möjlighet att helt och fullt dra nytta av
det totala utbudet av produkter
och den stora kompetens som finns
inom Ericsson. Ordern är utomordentligt goda nyheter, inte bara
för Ericsson utan också för British Telecom och dess kunder.
Helena Liden
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Birgitta "Bino" Nord: "Krabbuvon".

Förlorad ring. Upphittaren, David May närd, tilt vänster och Bror
Silén, som hade tappat ringen, till höger.

Brors ring kom till
rätta efter 12 år!
En ingenjörsring som
varit försvunnen sen
1978 och som ägaren
Bror Silén naturligtvis
för länge sen gett upp
hoppet om att återfå
återfanns häromdagen i
en säck med färgämne
på Ericsson Cables
fabrik i Kungsbacka.
Hur den hamnat där
har varken Bror eller
upphittaren, Dave
Maynard, den blekaste
aning om.

Ulla Friberg: "Teletamarin".

Konstfulla telefoner är inte något nytt. I telefonens
ungdom var den konstnärliga utsmyckningen av
apparaten ett mycket viktigt försäljningsargument.

- Nu väntar jag bara på att min
förlovningsring ska komma till
rätta också, säger Bror och ler
glatt.
Saken är den att båda ringarna försvann vid samma tillfälle. Bror Silén, efter dussinet
år alltså återigen ringmärkt in-

genjör på fabrikens laboratorium, hade för att skydda dem
tagir av sig båda ringarna och
hängt upp dem på en krok innan
han tog itu med en viss arbetsuppgift. När han var klar med
densamma och skulle satta på
sig ringarna igen, hängde de
inte kvar på kroken.
- Eftersom jag inte ville tro
att någon hade tagit dem, såg
jag ingen annan förklaring till
försvinnandet än att någon hade
råkat riva ner ringarna från kroken och inte hört när de ramlat
på golvet. Både jag och en kollega sökte ett bra tag efter dem
men utan resultat dessvärre. Att
i alla fall den ena av dem skulle
återfinnas efter så här många år
är ju helt otroligt. Till saken hör
att den säck i vilken ringen
återfanns visserligen var belägen i samma fabrikslokal men
åtminstone 50-talet meter från
den plats där Bror tappade den.

När telefoner
blir skön konst
De båda konstnärerna Ulla Friberg och Birgitta "Bino" Nord tycks
vara besatta av telefoner. Det intrycket ger åtminstone deras utställning "Telefonen i konsten" på Telemuseum i Stockholm. Ett
40-tal telefonkonstverk finns där att beskåda.

Ulla Friberg. "No long call".
Åtta Lundvall-stipendiater från våridens alla horn möttes och
lärde kanna varandra under veckan i Stockholm.

Redan i telefonens barndom fanns det ett
konstnärligt inslag i telefontillverkningen.
Gamla tiders telefoner var ofta rikt utsmyckade med ornament och gravy rer. Idag
är vi mer funktionellt inriktade vid designen av nya apparater. Det finns visserligen
undantag - t ex holländska Ericssons nya
analoga telefonmodell "Design", men i stort
är telefonen ett estetiskt neutralt föremål.
De båda konstnärerna Ulla Friberg och
Birgitta "Bino" Nord har tagit fasta på
telefonens konstnärliga möjligheter. Under hösten har de visat upp ett 40-tal konstverk på Telemuseum - alla baserade på
telefonapparater.
- Vi tror att alla telefoner har en själ som
vi vill lyfta fram på ett sätt som förhoppningsvis berör iakttagaren, säger konstnärerna. Det finns ju få bruksföremål som

väcker mer känslor - av ångest eller glädje
- än telefonen.
Vid premiärvernissagen, som öppnades
av Alice Timander, underströks telefonens
betydelse för oss människorav invigningstalarna. Christina Flink från Televerket
framhävde telefonens betydelse som
inredningsdetalj och dess växande popularitet som presentartikel. Detta är faktorer
som nu ökat intresset för just designen. Det
lär bli mer fantasifulla telefonapparater i
framtiden.
Fullt så fantasifulla som de utställda
konstverken lär knappast telefonerna bli.
De utställda alstren är inte avsedda som
bruksföremål utan endast som skön konst.
Text: Lars-Göran o Hedin
Foto: Lars Aström

Stipendiater på Sverigebesök
Björn Lundvall-stipendiet är ett
"rese- och kontaktsstipendium"
med syftet att mottagarna ska få
en chans att träffa Ericsson-kollegor på andra håll i världen företrädesvis i Sverige när det
gäller dem som arbetar i andra
länder. Årets stipendiater var 9
till antalet. Åtta av dem - samtliga damer-bjöds på en vistelse
i Stockholm med omnejd i slutet av augusti. Besöket varade
en vecka och gruppen fick besöka flera olika affärsområdens
nonBBBRB
Ulla Friberg: "Mobiltelefon".

Bino: "Kobra".

Bino: "Ingvar".

anläggningar i och omkring
Stockholm. Höjdpunkten blev
en resa till Finland för besök
hos Ericsson där.
De åtta som fick bese Stockholm var Inga Betty Gibbard,
EPA, Australien; Adelia Mariz,
MET, Frankrike; Ruby Leung,
ETH, Hongkong; Angela
Soncini, EK1, Italien; Gregoria
Ortiz, ETS, Spanien; Ann
Compton, TC, USA; Inez
Jennings, EGU, USA och
Omaira Roa, CEV, Venezuela.
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Ericssons unika kompetens
är en språngbräda in i framtiden
90-talet innebär en
verklig utmaning för
Ericsson och dess tekniker. Det kommer att
ställas mycket höga krav
på framtidens teleutrustning. Med en unik kompetens inom switching,
radioteknologi och
nätbyggnad är vår koncern synnerligen väl
rustad i konkurrensen
om 90-talets
telemarknad.
Bilden av det framtida telesamhälletäroerhörtkomplicerad. Den
inrymmer enorma utmaningar för
de företag som agerar på telemarknaden.
- Vi är utomordentligt väl förberedda för att möta dessa utmaningar och exploatera de stora
möjligheter framtiden erbjuder,
konstaterade Lars Ramqvist när
han under World Management
Seminar i Sonthofen och Linköping talade om Ericssons produkteroch strategier inför90-talet.
- Ericsson har i ovanligt stor
utsträckning alla de nyckelteknologier och den nyckelkompetens
som kommer att krävas för att nå
framgång. Koncernens framgångar inom cellullär mobiltelefoni baseras t ex i stor utsträckning på det faktum att Ericsson
haren så stark position inom både
radio- och switching-teknik, något som Lars Ramqvist betecknar
som unikt för vårt företag.
- Likaså har vi en unik position
i fråga om persontelefoni, tack
vare vår egen kompetens inom
radio, switching, intelligenta nät
och nätbyggnad.
"Radio local loop" och bredbands-switching är andra framtida nyckelområden där Ericsson
redan idag kommit långt, men det
finns förstås också områden där
koncernen behöver bredda sin
kompetens.

Plattformar
AXE, MD110 och cellulär radio
är de viktigaste plattformarna för
framtidens affärer. I olika til 1—
lämpningar kommer de att skapa
de stora volymerna inom koncernens verksamhet och produktion.
Därför är det viktigt att nya produkter och idéer hela tiden diskuteras utifrån frågeställningen;
Hur kan de bidra till att förbättra våra kärnområden? Kan vi
expandera våra kärnområden genom att marknadsföra en viss ny
produkt tillsammans med någon
"plattforms-tillämpning?"
Kan vi ytterligare förbättra en
"plattforms-tillämpnings" konkurrensförmåga genom att baka
in den nya produkten i paketet -

Här fortsätter vår
rapportering från de
stora chefsmötena i
Sonthofen och Linköping med Lars Ramqvists syn på hur
Ericssons produkter
och strategier kommer att stå sig under
90-talet.
- Ericssons breda kompetens inom switching, radio och nätbyggnad ger oss en unik styrka inför
90-talet, menar Lars Ramqvist.

istället för att sälja den separat?
Det är lätt att urskilja några
strategiska nyckelområden för
produktutvecklingen inom de
olika affärsområdena under det
kommande decenniet.

Nyckelområden
- Det är viktigt att notera att flera
nyckelområden är representerade
hos fler än ett affärsområde,
framhåller Lars Ramqvist. Det
märks också tydligt hur omfattande Ericssons utbud av produkter och tjänster är. Och att det trots

utbudet ändå är "plattformarna"
det mesta kretsar kring.
Ofta kombineras andra system
eller produkter med "plattformsprodukterna" för att ytterligare öka
antalet lösningar som Ericsson kan
erbjuda - eller för att bygga in
funktioner som gör dem än mer
konkurrenskraftiga. Sådana
"komplement-produkter" kommer vi fortsätta att utveckla själva
eller köpa från utomstående, alternativt utveckla tillsammans
med andra företag.
- Med vårt sätt att arbeta har vi

Strategiska nyckelområden
Telekommunikation:

Företagskommunikation:

Kortsiktigt:
o Anslutning till fiberoptiska nät
o Inteligenta nät (ISDN)
o Drift och underhåll av nät

Kortsiktigt:
o Företagsägda nät
o Trådlösa företagsnät

Långsiktigt;
o Bredbands-växlar
o Bredbandstjänster (B-ISDN)
o Dataväxlar för höga hastigheter
o Persontelefoni, rörlighet
o Fiber till abonnent
o "Radio local loop"

Långsiktigt:
o Bredband för "Multi-media"
o Intelligenta bredbandsnät
("B-ISDN")
o Dataväxlar f. höga
hastigheter

Radiokommunikation:

Kabel och nät:

Kortsiktigt:
o Digital cellulär teknik
o Trådlösa företagsnät
o Mobil datakommunikation

Kortsiktigt:
o Fiberoptiska nätverk

Långsiktigt:
o Persontelefoni, rörlighet
o "Radio local loop"

Långsiktigt:
o Fiberoptik
o "Radio local loop"

möjlighet att erbjuda kunderna
kompletta lösningar - kompletta
nätverk. Ericsson har en unik
kompetens när det gäller telenät.
Våra framgångar inom växelteknik och företagskommunikation,
överföring, cellulär teknik och
personkommunikation är idag lika
väl som i framtiden baserad på
vår nätverks-kompetens. Telenät
är vår specialitet.

Bredband
Detta är ett stort och kompl icerat
område. Dagens vanligaste former av telenät, de s k PSTN och
ISDN, erbjuder överföring av röst
och data med en hastighet av 64
kbit per sek. Marknadens krav på
nya tjänster, t ex hantering av data
med hög hastighet och rörliga bilder, innebär att telenätens kapacitet (bandbreden) behöver ökas
väsentligt.
- I en avreglerad telemarknad
har teleförvaltningarna ett starkt
intresse av att öka kapaciteten i
det som är deras främsta tillgång
i konkurrensen - det publika telenätet, framhåller Lars Ramqvist.
Utvecklingen inom RACE-det
stora forskningsprogrammet kring
telekommunikationer i Europa är ett bra exempel på det ökande
intresset för bredband. Redan
1992 ska överföringshastigheter
på 140 Mbit per sek vara genomförda i den första större etappen
av bredbands-utbyggnaden i Europa. Till 1996 ska bredbandsutbyggnaden ha nått de europeiska hemmen, när "fiber till hemmet" blivit verklighet. Då blir det
möjligt att spridahögupplösnings-

TV och videotjänster via det reguljära telenätet.
- Redan idag byggs det fiberoptiska nät ut till enskilda abonnenter. Det finns redan en efter^
frågan på bredbands-växlar odjpif
annan bredbandsutrustning.

AXE ett system
Under 90-talet kommer AXE
fortsätta att vara basen för de f l e s t a ^
system och produkter som EricS^P^'
son erbjuder marknaden. För att
möta marknadens ökande krav,
pågår hela tiden en intensiv vidareutvecklingen av AXE. En stor
del av utvecklingsarbetet handlar
om att ta fram nya programvaror.
Laddad med olika typer av programvara är Ericssons AXE-växel
hjärtat i våra system för publika
telenät, för datakommunikation,
för företagskommunikation och
för radiokommunikation.
Lars Ramqvist framhåller, att
AXE inte får ses som en enskild
produkt eller ens linje av produkter. Istället är AXE ett helt koncept, en systemlösning för telenät
helt enkelt. Detta understryks ytterligare av det utvecklingsarbete
som pågår. AXE-systemet innefattar idag en mängd olika delar.
Från centrex-växeln eller MD11 flan på företaget, via multiplexorer
och digitala "korsväxlar", radioväxlar, och liknande, ut till det
publika televerket med dess sofistikerade system för drift, underhåll och övervakning - hela
vägen är det AXE-systemet det
handlar om!
Text: Lars-Göran Hedin
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Göte äntligen hemma
från krigets Bagdad

Stora bilden: Samtliga Ericsson-anstålida i Bagdad samlade på en bild: Stående från vånster: Peter Persson, Staffan Fahlgren, Karin Hedberg, Lars Glenne, Roger Mårtensson,
Tommy Gustavsson, Dan Godin, Sten Lindeberg, Bengt Åhlund, Kjell Lilljegren, Sam Persson, Nils Göte Larsson, Tomas Lindeberg (hemma nu), Roger Fredriksson och Rolf
Fredriksson. Sittande från vånster: Göte Åkerman (hemma nu), Paul Justnäs, Jusuf (som inte år Ericsson-anstålid, utan irakisk guide), Anders Pettersson och Christer
Hedberg. Lilla bilden: Göte Åkerman, en av de två Ericsson-anställda som hittills tillåtits lämna Irak: - Nu vill jag komma tillbaka till vardagslunken så fort som möjligt.

-iNär jag fick veta att jag var en
av fem svenskar som skulle få
lämna Bagdad den första november trodde jag först inte att
<'f£vur sant. Jag vågade inte
längre ha några förhoppningar
för att inte bli besviken.
Det berättar Göte Åkerman
från ERA som i skrivande stund
är den andre Ericsson-anställde
som fått lämna Irak. Götes fru
Lilian var med i den grupp som
lämnade landet den 2 september.

.. men ännu hålls 17 svenska
Ericsson-anställda kvar i Irak
betarna och tog sedan kontakt med svenska
ambassaden.
- Vi uppmanades att hålla oss inomhus.
Vid 2-tiden på eftermiddagen var det tanks
och soldater i vårt kvarter. Fyra dagar stannade vi i lägenheten. Sedan flyttade alla
ERA-familjer ihop i ett hus med nio lägenheter. Där var vi sedan "instängda" i drygt
två veckor, säger Lilian.
Alla telefonförbindelser var brutna så
kontakterna med Sverige skedde via
svenska ambassaden. Mat fick man genom
att skicka ut "matpatruller" med de lokalanställda Ericsson-chaufförerna.

Den första augusti förra året flyttade Göte
ned till Kuwait. Där var han projektledare
för det mobiltelefonsystem som höll på att
installeras. I oktober kom Lilian efter och
familjen bodde i en lägenhet i Kuwait City.
Under tjugo år har Göte arbetat för Erics- Skräckfärd
son i olika delar av världen. Familjen har Den 21 augusti hade svenska ambassaden
bott i bl a Libanon, Brasilien, Saudiara- lyckats ordna tre bussar som hämtade upp
samtliga svenskar i Kuwait. Ett brev från
bien, Spanien och England.
I augusti i år var hälften av mobiltele- irakiska myndigheter lovade gruppen fri
fonuppdraget färdigt och man räknade med lejd genom Irak och över gränsen till Turatt systemet skulle vara klart att ta i drift nu kiet.
- Det blev en skräckfärd på 22 timmar.
i december.
Det var trångt i bussen med passagerare,
Kanonerna mullrade
bagage, mat och vattendunkar. Det var
- Strax före sex på morgonen den 2 augusti fruktansvärt jobbigt för oss vuxna, hur
väcktes vi av stridsflygplan och mullret hemskt måste det inte ha varit för alla
från kanoner. Vi förstod först inte vad det småbarn som fanns med. Bland passagevar men via en tysk radiostation hörde vi att rarna fanns en ung ensam mamma med tre
Irak invaderat Kuwait, berättar Göte. Han barn mellan fem veckor och fem år, berätringde runt till de övriga tio ERA -medar- tar Lilian och fortsätter:

- Vid gränsen stoppades bussarna och
efter 14 timmars väntan förstod vi att vi
inte skulle få passera gränsen. Den besvikelse och uppgivenhet som jag kände då
var nog det värsta av allt som jag upplevt
under de här månaderna.
Efter väntan vid gränsen ordnades transport till staden Mousel, ca 13 mil från
gränsen. Den 23 augusti fick 32 kvinnor
och barn lämna Irak.
Efter en vecka i Mousel kunde hela gruppen åka tillbaka till Bagdad. Den 2 september fick ytterligare en grupp med anhöriga kvinnor lämna Irak och Lilian åkte då
hem.
Under drygt två månader har Göte tillsammans med de övriga ERA-anställda
bott på Novotel i Bagdad.
- Någon fysisk nöd har det inte gått på
oss men psykiskt har det varit mycket stressande. Det är ingen överdrift att tala om
psykisk tortyr. Humöret har pendlat upp
och ner. När jag lärde mig att inte ha några
förhoppningar för att inte bli besviken,
blev det lättare, säger Göte.
Svenskarna har haft återkommande arbetsuppgifter och t ex städat förråd och
liknande på Ericssons tekniska kontor i
Bagdad. Man har också spelat mycket kort,
schack och andra spel. Att prata med varandra har varit viktigt.

Göte berättar att alla kan röra sig fritt i
Irak även om det är mycket militärkontroller. Vid några tillfällen tog han själv en
taxi från hotellet till marknaden. Ibland
hände det att taxichauffören inte ville ta
betalt när han hörde att Göte var från
Sverige. Överhuvudtaget har allmänheten
uppträtt vänligt mot svenskarna.

Telefonkontakt
Varje dag har gruppen i Bagdad haft kontakt med Ericssons krisgrupp. Här hemma
ordnar man regelbundna möten med de
anhöriga. Både Göte och Lilian tycker att
Ericsson ställer upp och stöttar på ett fantastiskt sätt.
Två gånger i veckan låter Televerket de
anhöriga i Sverige ringa kostnadsfritt till
Irak.
- Dessa samtal har varit mycket värdefulla för oss båda, säger Lilian och Göte.
De är tacksamma att de har den hemska
tiden bakom sig.
- Jag har lärt mig att vad som helst kan
hända och att inte ta något för givet, säger
Lilian.
- Mellan oss i gruppen i Bagdad har det
vuxit fram ett fantastiskt kamratskap. Naturligtvis är jag glad över att jag fick lämna
Irak men samtidigt tänker jag mycket på
dem som är kvar, säger Göte.
Både han och Lilian vill nu så snart som
möjligt komma tillbaka till "vardagslunken". Ingen av dem har något emot ett nytt
utlandsuppdrag för Ericsson - men helst
inte i ett land i Mellanöstern.
Text: Gunilla lamm
Foto: Björn Seger
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VI VISAR UPP
OSS PA EN
AV EUROPAS
STÖRSTA
MARKNADER

Nya linjekretskortet för ISDN, U interface 2B1Q, kommer snart
på marknaden.

Mer än 200.000
besökare kom till den
största och mest
ansedda italienska
kommunikations- och
kontorsautomationsmässan
SMAU 90 (Salone Internazionale per rtJfflcio) i
Milano den 4-8 oktober,
där Ericsson visade
många nyheter.
I en nära 1.000 kvadratmeter stor
monter, byggd av Linköpingsfirman Eckerud, bjöd Ericsson via
sina två största italienska bolag,
Fatme och Sielte, publiken på ett
heltäckande program med produkter och system från alla affärsområden.
Hos Fatme hade man byggt upp
ett
jättelikt
telekommunikationslandskap baserat på temat
"Communicazione Globale". Alla
utställda system och produkter var
i full funktion och varsamman
bundna med ett sk
intelligent nät (L'intelligenzia di rete). Det var
åtskilliga kilometer kabel som dragits under
golvet för att få allting
att fungera som i verkligheten.
- Ingen av våra konkurrenter kan visa upp
något liknande, berättade Giuseppe Bianchi,
monteransvarig och
tillika Fatmes informationschef.
Till de mest
111 I U I I

Alberto Chiarelli, Fatme,
förevisar TMOS-systemet

intressanta nyheterna hörde AXEprocessom APZ 212 C med mycket hög kapacitet och snabbhet för
styrning av AXE-växlar. Den klarar både dagens och framtidens
krav på komplexitet med sikte på
ISDN (flertjänstnät). En av de först
levererade APZ-processorerna av
denna typ togs nyligen i bruk i
Neapel.
Stort intresse visades en
applikation av Network Management-systemet TMOS för
övervakning av nätet och
trafiken som går igenom det.
Ett av de första fullt fungerande
systemen finns nu i drift i
Italien.
Skyddat i en tjusig plexiglasmonter presenterades det
helt nya linjekretskortet för
ISDN benämnt U-interface 2B IQ (vad nu detta betyder i klartext på svenska?). I detta finns allt
IV 1

Färg och fantasi utmärker S M A U .

Den pampiga entrén till Fatme-världen.

Heltäckande Ericssonprogram på mässan i
Milano
av den senaste teknologin inom
ISDN inbyggt. När det nya kortet
gått i serieproduktion kommer det
succesivt att levereras till AXEväxlar.
Mitt i montern demonstrerades
Ericssons telefonisystem (OPS)
genom att man brutit ut en del av
den ordinarie telefonväxeln i

Venedig. Det innebar att personal
från den italienska telefonförvaltningen ASST under utställningsdagarna tjänstgjorde i Fatmemontem. Med detta kunde man
bl a visa att man inte är beroende
av var telefonstationen ligger i förhållande till var telefonistbordet
finns, i detta fall i Milano.

Sober elegans präglade Siette-montern.

Mobilradio, MD110-programmet och Eripax fanns naturligtvis
också väl representerat.

Sobert i svart och vitt
Nätbyggnadsbolaget Sielte presenterade sitt utbud av tjänster och
produkter i en estetiskt tilltalande
monter som gick i svart och vitt.
Som ledande på lokal nätbyg
i Italien har Sielte en mycket st;
ställning på marknaden.
Till nyheterna hörde att Sielte
nu är ensam representant för amerikanska Banyan, en av de ^ g b bast växande mjukvarulevefl^*
rerna i nätbyggnadsbranschen.

Här presenterades bla Banyans
VINES-program (Virtual Network Operating Systems).
Mest publikdragande var produkterna för datanät ur ZATprogrammet med de nya modellerna 1600 och 2000.
- Här har vi fått en eftertraktad
succéprodukt, berättar Marco
4 ^ P Calzoni som är monteransvarig
vid Sielte. Affärerna började direkt
och när mässan var slut hade vi
sålt flera ZAT-anläggningar i
Milano-området.

' ^

Ett 30-tal bolag
Att SMAU är en av de viktigaste

internationella utställningarna för Inom en nära framtid kommer
Ericsson beror på att Italien är en Ericsson-profilen att stärkas i
av våra största utlandsmarknader Italien genom namnbyte på flera
som förra året representerade 15 bolag.
procent av koncernens totala omPå SMAU fanns Ericssonsättning. Man måste komma ihåg logotypen för första gången i
att Ericsson har omkring 10.000 anslutning till både Fatme- och
anställda i Italien.
Sielte-namnet. Visserligen preÄndå är det inte alltid som man senterat på olika sätt, men mycket
talarom just Ericsson i Italien. Det väl genomfört. Det är naturligtvis
beror på att de flesta av de cirka 30 önskvärt att i framtiden uppträda
Ericsson-bolagen som finns där mer enhetligt, vilket är helt i linje
har andra namn. Det är dels en med koncernens strävanden att
följd av tradition, dels av mark- stärka Ericsson-profilen.
nadsskäl. SETEMER är Ericssons
Text & foto: Thord Andersson
italienska holdingbolag under
vilket alla övriga bolag sorterar.

Paolo Galeazzi som säljer datakommunikation vid Sielte, th, visar den nya ZAT 2 0 0 0 .

Luigi Lanzillo, Fatme, demonstrerar den kraftfulla AXE-processorn APZ 2 1 2 C som av säkerhetsskäl levereras dubbel för att
eliminera risken för driftavbrott.

Fatmes tema var världsomspännande.
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JO utreder
telefonmöten
På eget initiativ har justitieombudsmannen, JO, inlett en
utredning om telefonsammanträden. JO tittar på ett
fall där en miljö- och
hälsoskyddsnämnd hållit
sammanträden per telefon.
Enligt kommunallagen ska
en minst hälften av ledamöterna i en nämnd vara samlade för att beslut ska kunna
fattas och vad JO nu vill
klarlägga är om telefonmöten kan jämställas med
vanliga sammanträden i det
här avseendet.
I Västerås, där telefonmötena hållits, har en chefstjänsteman vid vissa tillfällen ringt runt till politikerna
och således inte ens utnyttjat
möjligheten att ordna en telefonkonferens.

Arbetet har gett mycket, mer
ordnade rutiner, större förståelse för kvalitetsarbete och så
har jag på köpet städat mitt
skrivbord, säger Håkan Hillqvist, arbetsledare på produktverkstaden för externa produkter.

Alla vet vad
som gäller

En älg
i trassel
Under årets älgjakt nedlade
Kenth Johansson i smålänska
Hjälmseryd en något ovanlig
älgtjur. Man brukar mäta
älgtjurar efter hur många
taggar de har i hornen, men
den här kunde istället mätas
efter kabellängd. Det arma
djuret hade nämligen 10
meter telekabel runt hornen.
Älgen var så insnärjd i kabeln
att densamma t o m hade
vuxit fast i pannbenet.
Älgfyndet bekymrar televerket i Jönköping. Det är
nämligen förbjudet att lämna
nedmonterad telekabel på
marken - ett förbud som någon av verkets montörer uppenbarligen trotsat i detta fall.

Pirattelefoner
inpejlade
I Umeå har polisen tagit i
med hårdhandskarna mot
innehavare av illegala d v s av televerket icke
godkännda - telefoner.
Med hjälp av en vanlig pejlingsutrustning, lyckades
polisen vid en razzia att lokalisera fyra "pirat-telefoner" av den trådlösa typen.
Innehavarna anmäldes som
misstänkta för brott mot
radiolagen och riskerar nu
böter. Polisens aktion motiverades bl a av att de aktuella telefonerna kan
störa TV- och radiosändningarna.

Kiosken flög
i luften
I Skeppslanda utanför Göteborg gardet ibland vilt till.
Häromdagen flög en av tätortens telefonkiosker i luften. Någon hade placerat en
kraftig dynamitladdning på
taket och detonerat densamma. Dessbättre vid en
tidpunkt då ingen utnyttjade
telefonkiosken. Reparationerna beräknas kosta Televerket mellan 15.00020.000 kr.

- Vi har rensat bort
mycket, allt är omskrivet
och mycket är uppdaterat, berättar Håkan
Hillqvist, arbetsledare på
resultatområdet Externa
produkter. Vi fick anmärkningar på förrevisionen, men nu gick det
bra.

vägen:
En av dem som grillats hårdast av

Kristianstads-fabriken
är den första ETXenheten som blivit certifierad enligt ISO 9001.
Vi var med under den
sista dagen på den
mycket tuffa revisionen.
Överallt i korridoren
möttes vi av sammanbitna ansikten. Mycket
stod på spel. Ett oerhört
arbete hade lagts ned,
speciellt under de tre
senaste veckorna, men
skulle det räcka? Ingen
var riktigt säker.
Veckorna före revisionen, som
inträffade den 24-26 oktober,
levde hela Kristianstadsfabriken i
en ISO-feber. Förrevisionen hade
gett flera större anmärkningar och
man hade då bara sex veckor på
sig till den riktiga revisionen.
- Innan förrevisionen trodde vi
att vi hade ett kvalitetssystem som
kunde klarar en ISO 9000-revision, berättar Rune Nilsson,
platschef i Kristianstad, men det
visade sig att revisorerna var betydligt hårdare än vi var vana vid.
Det går inte att jämföra med de
interna revisionerna eller de som
kunderna genomför.
- Det var ckockartat! Trots att
vi upplevde att vi skötte oss rätt
väl, blev resultatet så dåligt. Hade
det gällt certifiering den gången,
hade vi inte klarat oss.
Fredagseftermiddagens rapport
från revisorerna visade att revisionen gett anledning till bara elva
mindre anmärkningar, varav fem

Kristianstadfabriken har
certifierats enligtISO 9001
redan blivit åtgärdade under
revisionens gång. Hur var detta
möjligt?

Ny struktur
Av de sex veckornas arbete, användes de tre första till att ta fram
en ny struktur att arbeta efter.
Hela verksamheten delades upp i
olika processer, sammanlagt tio
stycken.
I början av oktober rådde det
fortfarande tvivel om möjligheterna att bli klara, men efter några
dragningarom vad den nya systematiken innebar satte alla igång
med att samla in och skriva dokument.
Tack vare att alla använde
samma mall, som talade om vad
som skulle finnas med och hur det
skulle struktureras, gick arbetet
snabbt framåt. En person var ansvarig för varje process och svarade för att arbetet gjordes på rätt
sätt.
Systemet fungerade mycket bra
och revisorerna var mäkta imponerade. Men så var det också arbete in i det sista.
- Egentligen gjordes allt det
praktiska arbetet de sista två
veckorna, berättar Rune. Kopieringen skedde under helgen.
- Jag är verkligen imponerad,
fortsätter han. Jag har aldrig varit
med om en så enorm kraftansamling i en organisation någon gång.
Nu har vi verkligen fått se vilken

potential som finns hos människorna här!

Tuffa revisorer
Själva slutprovet var certifieringen och den var inte enkel.
Någon har liknat revisorerna vid
skjutjärnsjournalister. De ställer
precis de där frågorna man inte
vill att de ska ställa.
En av dem som grillades hårt i
Kristianstad var Ingmar Svensson, ansvarig för materialförsörjning.
- Det var tufft, säger han trött.
Under onsdagen blev han utfrågad om mottagningskontroll och
hela torsdagen ansattes han av
frågor om inköpsverksamheten.
Samtidigt hade han, liksom många
andra, arbetat dag och natt veckorna innan med dokumenten.
- Många har varit lite småskraja.
Tänk om vi inte skulle bli godkända. Ingen ville att just deras
område skulle rendera i en större
anmärkning och sänka hela projektet.
Men det är viktigt att komma
ihåg att det inte bara var ett fåtal
som var involverade i ISO 9000arbetet.
När dokumentationen tagit form
fick alla anställda i olika grupper
gå igenom var de kunde hitta information om olika rutiner och
vilka personer som är ansvariga
för dessa rutiner.
De personer vi pratade med var

helt eniga om nyttan av det arbete
som lagts ned.
- För det första innebär det en
konkurrensfördel att redan nu vara
certifierad, dessutom kommer det
att göra det dagliga arbetet lättare,
säger Ingmar Svensson.
- Det roliga är att alla som arbetat med certifieringen redan nu är
beredda att fortsätta och rätta till
de punkter som kan göras ännu
bättre, säger Rune Nilsson. Det
måste vi se till att ta vara på. En
uppföljande revision kommer om
sex månader och då ska vi vara

Revisorerna
inga poliser
O «•
C^A

ännu bättre.

Ett hjälpmedel
- Intressant är också att de eventuella tankar som funnits om att
detta skulle innebära en ökad byråkratisering, inte finns längre.
Alla ser det här som ett hjälpmedel i arbetet med målstyrning.
Nu väntar alla övriga enheter
på att bli certifierade och det råd
som kommer från Kristianstadsfabriken är "börja i tid".
- Många har sagt att det var
synd att vi inte gjorde det här
redan i våras, säger Rune. Å andra
sidan fanns inte insikten då.
På en produktionsenhet som
Kristianstadsfabriken är man
ganska van vid att dokumentera
ruti ner. Typi skt är att de svårigheter man hade framförallt gällde
administrativa rutiner.
Där är det mycket som görs "på
känn" utan fastställda rutiner eller ansvarsområden. Det kan vara
en tankeställare för andra enheter.
Text: Helena Liden
Foto: Erik Karlsson
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Tre revisorer besökte
Kristianstadsfabriken.
Lars Pahlén, Ingbert
Elvnert och Bengt Hivander. De är inhyrda av
SIS, Standardiseringskommissionen i Sverige,
som konsulter. Dessutom
fanns en observatör med
från BSI, British Standards Institution.
Det är lätt att tro att revisorerna
som ska certifiera agerar som poliser och gör allt för att sätta dit
företaget.
- Vi känner oss inte som poliser, säger Lars Pahlén, när vi får
en pratstund med revisorerna.
Möjligen kan man säga att vi
kommer som poliser, men skiljs
som vänner.
Det stämmer förmodligen när
det går så bra som det gick i Kristianstad.

Ger en rekommendation
- Man måste komma ihåg att det
är företaget som valt att arbeta
mot standarden och att de vet vad
som gäller vid en certifiering.
Revisorerna fattar inte det slutgiltiga beslutet. De ger en rekommendation om certifiering till SIS.
- Ett sådant här besök kan aldrig bli annat än en stickprovsundersökning, fortsätter Lars.

Håkan Hillqvist har under ISOcertifieringen arbetat med produktionsprocessen. På produktionssidan finns alla rutiner redan
dokumenterade, men inför certifieringen gjordes uppläggningen
om så att det nu är lätt att hitta.
revisorerna var Ingmar Svensson. Han ansvarade för materiattörsörjningsprocessen.
Dessutom är alla dokument aktuella.
- Det har varit spänt under revisorernas besök, säger Håkan, men
det har gått bra. När vi började
med certifieringsarbetet tyckte
många här att ISO 9001 var något
dimmigt. Men arbetet med dokumentationen utifrån den övergripande ramen, produktionsprocessen, som är allmängiltig för all
produktion i företaget har gett en
ökad förståelse genom hela organisationen.
- Dessutom har jag nu fått en
chans att rensa skrivbordet, skrattar han.
Maj-Louise Nordgren arbetar
med kvalitet på produktionssidan
och Gunnar Johansson är arbetsplanerare. De har också arbetat
hårt inför certifieringen.
Bland annat har de gått igenom
alla ritningar och produktbeskrivningar och kontrollerat att
informationen stämmer överens
och att arbetsbeskrivningarna
stämmer, att befattningsbeskrivningar finns och att de följs.
- Det har varit orol igt i tre dagar
nu, säger Gunnar. Visst känner
Revisorn Ingbert Elvnert (t h) hade sällskap av Tony Penger frän BSI (näst längst till höger), när han
man sig medansvarig.
frågade ut från vänster Arne Hansson, Bengt Mejegård, Lars Persson (med ryggen mot kameran). Med
De ser också nyttan av arbetet
fanns också Lennart Stålvan från kvalitetsstaben på Ericsson Telecom.
på längre sikt.
- Det var bra att få ordning på
grejorna, säger de. Nu blir det
Det besvärligaste för revisorer- slag till lösningar. Alla har olika område kan företaget ändå bli lättare för alla att veta var de kan
hitta information. Det blir mindre
na är att få en överblick över före- sätt att lösa situationen och all underkänt.
Revisorer är bara människor och frågor när alla känner till vem
verksamhet är olika.
taget på så kort tid.
Revisorerna kan ge tre olika det betyder en mänsklig bedöm- som är ansvarig om någon är borta
- Men i slutändan ger den samtill exempel.
manlagda bedömningen en gan- grader av anmärkningar och bara ning.
för att ett företag inte får någon
-Vi måste se till att vi följer det
-Vi diskuterar alltid igenom de
ska god bild av verksamheten.
Under förrevisionen definierar större anmärkning, innebär det anmärkningar vi gett, med varan- material vi lagt upp. Vi harju lagt
dra, säger Bengt Hivander. På så ned så mycket arbete på det och
revisorerna på vilket sätt företa- inte att automatiskt certifiering.
Om många mindre anmärk- sätt blir det inte en människas om sex månader är det revision
get skiljer sig från standardens
igen.
krav, men de ger aldrig några för- ningar finns inom ett speciellt bedömning, utan tre.
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Vägar bort från värk i nacke och rygg
Det är oftast kvinnor
som har belastningsskador, som värk i nacke,
axlar och rygg. Historiskt sett har kvinnor
alltid haft sådana repetitiva monotona arbeten
som ger belastningsskador. Arbetsrotation är
ett sätt att komma till
rätta med problemen.
- Vi försöker förebygga arbetsskador med arbetsrotation, berättar Bengt Rondahl, personalchef i
Visby. Gruppen får rotera mellan
3-8 olika arbetsuppgifter. Även
på andra håll inom koncernen
används arbetsrotation. Det är
teoretisktenkelt, men inte lika lätt
i praktiken.
- Det är svårt att hitta variation,
säger Bengt. Ofta är det de annorlunda jobben som mekaniseras
och då försvinner möjligheten till
variation.
Bengts råd, och många andras
också för den delen, är att förändra och bredda arbetsuppgifterna så att arbetare gör mer administrativt arbete, t ex olika former
av planering och uppföljning.
- Lönesystemet måste främja
arbetsrotation, eftersom förtjänsten är oerhört viktig. Risken finns
att vi premierar kvantitet på bekostnad av rotation.
Lönesystemet i Visby premierar att arbetsrotationen fungerar.
Sedan lång tid förekommer inte
ackordsarbete i traditionell bemärkelse. Däremot finns ett sys-

Rotation i
arbetet kan
förebygga
många
belastningsskador
I Söderhamn provar man just nu ut nya arbetsstationer. Carina
Forsman och Rosmarie Bergström tycker bra om de nya
arbetsbänkarna, men mycket kan fortfarande göras bättre.

"Det gamla lönesystemet
motverkar rotation
yy

Värk i axlar och nacke är vanliga problem i all tillverkningsindustri. Ett sätt att komma ät
problemet är arbetsrotation.

Redan 1983 började
Söderhamnsfabriken
med arbetsrotation, men
där kallar man det flödesgrupper. Under de
första åren var framgången för arbetssättet
stor, men i takt med att
produkterna ändrade
utseende och volymerna
sjönk per artikel, blev
det också svårare att få
grupperna att fungera
enligt ursprungsmodellen.

tern som premierar gruppens effektivitet och kvalitet. Grupperna
har en extra anslagen tid för att
samordna och planera arbetet.
Problem kan också uppstå i
gruppen. Den som har besvär riskerar att räknas som en belastning. Grupptrycket kan vara
mycket hårt och det är oerhört
psykiskt påfrestande. I Visby
kompenseras gruppen i speciella
fall, med att extra tid tillförs.
Text: Helena Liden
Foto: Maria Petersson

Tanken är att de som är vältränad också är friskare på arbetet.

Britt Högkvist är en av tvä instruktörer som anordnar gymnastik pä arbetstid tvä ganger i veckan.

^

/ Söderhamn går de anställda
på gymnastik på arbetstid
I Söderhamn pågår ett
försök där de anställda
får delta i gymnastik på
arbetstid. Ett 10-tal
personer som arbetar
med kretskortstillverkning deltar, men det
kunde vara fler.

Många arbeten försvinner genom mekanisering och då försvinner
möjligheten att rotera mellan arbetsuppgifter i olika
arbetsställningar.

Att arbeta med tillverkning av
kretskort är påfrestande för armar, nacke och axlar. Ett sätt att
förhindra skador är att öka blodgenomströmningen. Det kan göras bland annat med gymnastik.
Benny Wallin, sektionschef på
produktverkstaden för central k raft
berättar om idén som dök upp i
maj.
-Om man är dåligt tränad är det
extra svårt att sitta med enahanda
jobb, säger Benny. Därför ville vi

ge alla möjlighet att träna upp sig.
Hela gruppen deltog i diskussionerna och kontakt togs med
den dåvarande sjuksköterskan
Maud Norin. Under våren och
försommaren gjordes ett lämpligt
program och fyra instruktörer utbildades.
Idag arbetar två av dem med
gymnastiken som hålls två dagar
i veckan, tisdagar och torsdagar.
De två ledarna Britt Högkvist
och Siv Nordström berättar att
programmen är olika de båda dagarna. Lättare på tisdagar och
svårare på torsdagar. Man koncentrerar sig på rygg och axlar
och tar också med lite konditionsträning.
45 personer arbetar på avdelningen och skulle kunna vara med,
men bara 10 är det.
- Vi var fler från början, men

många tycker att det är jobbigt
och drar sig undan.
- Det vi måste göra nu är att
visa att det göra nytta och att det
är värt att satsa på i fortsättningen,
säger Benny Wallin.
Om alla på fabriken skulle delta
i gymnastiken på arbetstid, skulle
det kosta företaget 7-8 miljoner
kronor per år. Att direkt säga att
någon blivit bättre går inte, men
ingen har under den här perioden
blivit sämre.
I Söderhamn finns också några
anställda som går specialutbildning för att lära sig massera. Sammanlagt är det sex stycken och
tanken är att dessa sex sedan ska
kunna hjälpa de andra.
- Det är redan idag så att de
hjälper varandra, berättar Benny.
Så vi tyckte det var lika bra att de
fick en ordentlig utbildning.

Vi skulle kunna vara många fler pä gymnastiken, säger en av
instruktörerna, Siv Nordström.

- 1983, när vi startade tillverkningen av Inbyggnadskraft, hade
vi högre volymer av de aggregat
vi producerade. Då infördes ett
"nytt" produktionssätt i fabriken
KANBAN-beordring eller "Just
in Time". Det innebar bland annat att ha ett minimalt färdigvarulager, berättar Jan-Erik Näslund
chef för produktverkstad Inbyggnadskraft.
- Vi producerar med andra ord
i rätt tid, inte i förtid för att fylla
några mellanlägen I produktionen var målsättningen att alla
skulle göra allt. Personalen växlade uppgifter en gång om dagen
och lönesystemet var inte något
större hinder för att alla skulle
trivas med arbetssättet. Cirka 60
procent av lönen var fast, resten
uppdelad på en individuell och en
rörlig del.
Produktionssätet innebar också
att flödesgrupperna själva stod för
framplockning av komponenter
ur ett lokalt verkstadsförråd utan
papperskrångel.
Tack vare den höga volymen
per aggregat-typ blev också förtjänsten jämnare, trots att arbetsuppgifterna skiftades mellan
medlemmarna i gruppen. Man
behövde inte lära sig nya produkter så ofta.
Idag är det slut på de många
stora volymerna och därmed är
det svårt att få samma "flyt" i
produktionen. Eftersom det är
kvantitet som primärt ger förtjänsten så är det svårt att moti-

vera de anställda att rotera mellan
de olika arbetsuppgifterna, som i
så fall kan innebära att de kanske
tillverkar mindre, och på så sätt
sänker sin kvot under en tid.
Jan-Erik Näslund menar att en
viktig faktor i arbetet att klara de
anställda från belastningsskador
är att mekanisera bort de mest
skadliga arbetsmomenten.
- Vi har helt enkelt inte råd att
förstöra personalen, säger han.
En annan viktig faktor är den
kvantitesfaktor som väger tungt i
dagens lönesystem.
- Hela de gamla lönesystemet
måste ses över. Vi måste slå sönder verksamheten i mindre resultatenheter och föra ut större ansvar på varje individ.

Nya arbetsstationer
När det gäller den rent fysiska
arbetsmiljön håller produktverkstaden på försök på med att prova
ut helt nya typer av arbetsbänkar
och arbetsstationer.
Istället för att sitta i traditionella rader bredvid varandra, så
finns det förslag som går ut på att
bilda grupper i stjärnformation
där kretskortstillverkama sitter
mitt emot varandra på ett mer
tilltalande sätt än idag. Borden är
höj- och sänkbara och det tycker
Carina Forsman och Rosmarie
Bergström om. De arbetar båda
vid den nya arbetsplatsen.
Carina har arbetat på Ericsson i
Söderhamn i två och ett halvt år
och har redan ont i ryggen.
- De nya borden verkar bra,
bara de blir färdiga.
- Nu kan vi se varandra och att
borden är höj- och sänkbara gör
ju att cirkulationen i benen blir
bättre.
Men Jan-Erik Näslund skulle
gärna ge sig på mijön inne i verkstaden på ett mer handgripligt sätt.
- Vi borde kunna sänka innertaket, göra miljön mer kontorslik
och mindre fabrikslik tycker han.
Det skulle nog innebära en hel del
för trivseln.
Text: Helena Liden
Foto: Maria Petersson

Samverkansprojekt
utvärderat
Sedan ett och ett halvt år tillbaka har försäkringskassan
och Ericsson i Katrineholm
arbetat tillsammans i ett projekt för rehabilitering av långtidssjuka. Även på HF, i
Kungens kurva och Älvsjö i
Stockholm pågår liknande
projekt och i Söderhamn har
man just startat. Men det är i
Katrineholm man hunnit
längst och där finns nu en uppföljning.
Projektet i Katrineholm
startade i mars 1989.1 projektets arbetsgrupp finns arbetsgivarrepresentant, arbetstagarorganisationer, företagshälsovårdscentral och försäkringskassan.
Målet för arbetsgruppen har
varit att hitta lösningar i varje
enskilt fall så att enskilda så
snart som möjligt kan återgå
till arbetet, förkorta sjukskrivningstiden och därmed minska
frånvarokostnaderna.
Projektet ska också göra så
att de som sjukskrivs på grund
av arbetsrelaterade problem
inte ska sjukskrivas senare på
grund av samma arbetsrelaterade problem igen.
Ett system med att automatiskt rapportera de som är
sjukskrivna en månad eller
längre används och gruppen
har tagit kontakt med den
sjukskrivne efter fyra veckors
frånvaro. Arbetsgruppen har
sammanträtt en gång i veckan
tillsammans med den sjukskrivne för att försöka hitta
lösningar.
Den vanligaste formen för
att återgå till arbetet har varit
"arbetsträning i reell miljö".
Den anställde får då möjlighet
att arbeta utan prestationskrav
eftersom personen förfarande
är sjukskriven. Efter en tid
minskas sjukskrivningsdelen
och den anställde kan återgå
till arbetet.

Resultat
82 personer har varit aktuella.
Av dessa har:
• 23 personer återgått till hel
eller deltidsarbete
• 9 personer är i arbetsträning
• 8 personer har fått remiss till
AF
• 2 personer har fått pension
• 4 personer har slutat
• 4 personer är föräldralediga
• 32 personer är inte medicinskt färdighebandlade
I genomsnitt har det tagit 16
dagar innan arbetsgruppen har
tagit kontakt med den sjukskrivne. Det har varierat från
5 till 90 dagar.
Projektet har också kompletterats med att fånga upp
den korta sjukfrånvaron. Personer med mer än fem frånvarotillfällen under ett kvartal,
behandlas också i projektet.
Det görs för att ta reda på om
det också här kan finnas
arbetsrelaterade problem i
samband med frånvaron.
Projektet fortsätter lika intensivt även efter utvärderingen och ska ses som ett
permanent inslag i det ordinarie arbetet.
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Totalekonomi i fokus
De senaste årens produktutveckling har genererat mer avancerade
produkter, vilket lett till
högre krav på samarbete
mellan kund-distributörleverantör.
Detta är mycket resurskrävande, men har positiva konsekvenser.
Lojaliteten mellan kunden och distributören
stärks.

Utvidgat
samarbete
mellan
Ericsson
Components
och Texas
Instruments

Ericsson Components och Texas
Instruments, TI, utvidgar sitt
samarbete. Nu gäller det ett samarbete med distribution av Texas
Instruments halvledarprogram
genom Ericsson Components
Standardkomponentdivision.
Ericsson Components Standardkomponentdivision har målsättningen att bli Nordens största
distributör av standardkomponenter. -Texas Instruments breddar vårt sortiment ytterligare, säger Ulf Gladh, försäljningsansvarig för Sverige och Stig Edwinsson, ansvarig för aktiva
komponentgruppen på Standardkomponentdivisionen. Avtalet
trädde i kraft under november
månad.
Idén om samarbete inom distribution är inte ny. Alltsedan samarbetet mellan företagen inleddes
1986 har diskussioner om ett
distributionssamarbetet funnits.
Detta betecknas som en naturlig
utveckling.
Det ursprungliga samarbetet
med forskning och utveckling av
integrerade kretsar har nu pågått i
fyra år. Det var i samband med
"core business" strategin som
Ericsson sökte en partner för att
bredda tillgången på "state of the
art" inom basteknologi. TI var ute
i samma ärende och ett samarbete
på icke konkurrerande bas inleddes.

på marknaden. Idag är kunden
mer intresserad av totalekonomi i
stället för produktpriset. Kunden
ska kunna vända sig till leverantören och få leveranser anpassade
efter sina önskemål och behov,
vilket ställer större krav på distributionsledet.
Det bygger på en nollfelsfilosofi, felfria leveranser, som ska
minimera riskerna för fel i produktionen. "Just-in-time"-leveranser ska minska kapitalkostnaderna för bindning i lager
I framtiden kommer det att
handla betydligt mer om att sälja
tjänster och inte bara komponenter. Distributören måste ha en stor
medvetenhet om kundernas behov och finnas till hands i rätt tid
för att vara med vid indesignfasen.
Leveranspaketet kunden vill ha
är; rätt produkt levererad vid rätt
tid och till rätt pris, samt en optimal leveransplan med eventuellt
buffertlager.

Ny distributionskultur
Under 80-talet hade TI, liksom
många andra tillverkare, en låg
distributionskultur. Men 90-talet
kräver en större marknadsinriktning och en mer aktiv distribution
i kombination med en god lagerprofil. Produkterna som säljs är
idag mer komplexa och den
marknads- och produktkunskap
som behövs är mer krävande. En
ny distributionskultur växer fram.
Vad kunden kräver idag är en
professionell samarbetspartner
med ett brett produktprogram.
Kunden får den service och
teknologiöverföring han behöver,
samtidigt som distributören får
de order som är viktiga för att bli
en stark leverantör.
- Kombinationen med Ericsson
Components marknadskunskap,
tekniska kunskaper och servicekunnande gör det möjligt att möta
kundens krav, säger Texas Instruments i sin pressrelease.
Ericsson Components egen
produktion av halvledare och
systemkomponenter tillsammans
med TPi produktprogram är ytterligare en styrka mot marknaden. Tillsammans med TI's breda
produktprogram inom logiska
kretsar och linjära produkter,
kommer man att kunna möta det
ökade behovet av systemlösningar

INSTRUMENTS
distributor

Bred kundbas
Behoven på kundmarknaden ser
olika ut. De kan innehålla alltifrån stödleveranser till storföretag till katalogförsäljning för
mindre företag. Idag blir nischföretag med en orientering på
mycket specialiserade produkter
allt vanligare. Ericsson Components täcker in behovet för alla
dessa typerav kunder-en mycket
bred kundbas.
I den begynnande EG-karusellen blir konkurrensen större.
Ericsson Components breddar
sortimentet för att stå sig i konkurrensen och behålla platsen som
nummer ett i Norden.
- Datasystemet, lagret och kunniga säljare blir vårt vapen att
klaraav detta, vidhåller Ulf Gladh.
S-Divisonen har i år installerat
ett nytt datorssystem. Lagret i

Dagens distributör måste ha en hög teknisk kunskapsnivå. Det är kravet från kunderna liksom från
leverantörerna, inte minst Texas Instrument, berättar Ulf Gladh och Stig Edwinsson.

Bredden är kanske det största
komponentlagret i Norden, med
en felfrekvens, egna leveransfel
på 1,4 PROMILLE. Det svarar
väl mot nollfels-filosofin och man
arbetar med att förbättra den ytterligare. Produktbredden inom Sdivisionen sträcker sig över aktiva,
passiva och elmekaniska elektronikkomponenter. Man klarar
snabba leveranser, leverans till
kund inom 24 timmar.

Optisk kabel till Tyskland
Televerket har tecknat ett avtal
med tyska Bundespost TELEKOM om en ny förbindelse mellan Sverige och Tyskland. De
båda länderna ska nu förenas med
en optisk sjökabel som får avsevärt större kapacitet än nuvarande
förbindelse.
Den nya kabeln blir mer än
200 kilometer lång och ska läggas från Trelleborg till
Grossenbrode. Nya landvinningar inom fiberoptik-tekniken
gör det möjligt att lägga en så
lång kabel utan att behöva förse
den med förstärkare efter vägen,
trots att det är fråga om en förbindelse med hög kapacitet.

Kabeln beräknas kunna tas i
bruk 1993.
Idag är Sverige förenat med
Tyskland via analoga sjökablar
som tillsammans har en kapacitet av mindre än 3 000 förbindelser. Den nya digitala
kabeln får ensam 10 000 förbindelser - vilket i framtiden
kan utökas ti!140 000. Det finns
också planer på ytterligare en
kabel - från Trelleborg till
Stralsund/Rostock, för vidare
befordran av trafiken till Berlin.
Redan 1919 togs den första
sjökabeln för telefoni mellan
Sverige och Tyskland i bruk.

- Vi kommer att ligga on-line
med TI's databas och MEMOfunktion. Vi kommer också att
arbeta direkt i TI's datorsystem
för orderläggning, leveransförfrågningar och lager, berättar Stig.
- TI har kommit långt i utvecklingen av Electronic Data Interchange, EDI.
Ericsson köper idag produkter
direkt från TI. Ericsson Components Standardkomponentdivi-

sionen kommer att serva den externa marknaden likaväl som att
tillgodose det interna distributionsbehovet inom Ericsson-koncernen.
- TI's produktprogram ger oss
ett stort lyft. Vi kommer att kunna
serva ett större antal kunder och
framförallt ge mer kompletta leveranser. Merförsäljningen på
andra agenturer kommer att öka.
Inger Bengtsson

Faxa inte på posten!
För den som är ute på resa och
behöver skicka iväg ett telefax
hem till kontoret eller någon annanstans erbjuder både postverket och televerket fax-service.
En undersökning som tidningen
Morgonposten gjort, visar på betydande prisskillnader mellan de
båda alternativen.
Vill man skicka tre sidor telefax inom Sverige så kan man få
betala allt från 14 till 75 kronor,
beroende på vem man vänder sig
till. Televerket är klart billigast.
Där har man förstås ett klart intresse av att svenska folket lär
sig faxa mera. Hos posten är det
förstås tvärtom - postverket som

känner sig hotat av allt faxande,
tar rejält betalt för sina tjänster
och begär 60 kr mer i det aktuella exemplet.
Televerkets telebutiker är
alltså det klart lönsammaste
alternativet. Postverket har
faxservice från 250 postkontor. På vissa håll har också s k
"faxerior" etablerats - serviceföretag som specialiserat sig
på just telefaxtjänster. Faxeriorna återfinns hos privata tobakshandlare, videobutiker
och annorstädes. Från starten i
april har Faxeriakedjan etablerat inte mindre än 150 faxerior runt om i landet.

:•

Unikt tillfälle
för Ericssonanställda
HotLine NMT 900 Combi

7.995*.

Inkl. moms

För att tillgodose önskemål från Ericssonanställda, att kunna köpa våra HotLine
telefoner förmånligt, kan vi nu erbjuda HotLine NMT 900 Combi till
^*^
ovanstående pris. Listpris 12.105:-.
^ ,
Erbjudandet gäller till och med den 21 december i år, eller
så länge lagret räcker. Erbjudandet är personligt, vilket
innebär att du inte får sälja telefonen vidare.
Betalning sker mot faktura per 30 dagar.
Du kan även komplettera med fordonsinstallation, inkl. handsfree, radiodämpning,
telefaxanslutning eller andra faciliteter.
Telefonerna kan du endast köpa vid nedanstående egna butiker och filialer.

Ericsson Radio Systems Sverige AB
Rissneleden 138, Box 2034, 17202 Sundbyberg
Telefon: 08-7641400, Telefax: 08-7330702
HotLine butiker
Stockholm: Norra Stationsgatan 79-81, 08-728 00 85
Murmästarvägen 25, Bredäng, 08-88 03 00
Huddingevägen 107, Johanneshov, 08-722 83 15
Göteborg: Drakegatan 7, Gärda, 031-83 34 50
Boplatsgatan 3, 040-955040
Malmö:

1 års allriskförsäkring ingår

Filialer
Borås: Industrigatan 32, 033-11 91 18
Falun: Västermalmsvägen 1, 023-631 55
Gällivare: Metallv. (ind.huset), 0970-105 80
Gävle: Kaserngatan 111, 026-15 63 00
Göteborg: Exportgatan 18, 031-58 03 60
Helsingborg: Garnisonsg. 12, 042-18 52 10
Hudiksvall: Rönningevägen 4, 0650-155 45
Jönköping: Industrigatan 10, 036-18 75 70
Karlstad: Förrådsgatan 2A, 054-19 05 20
Kristianstad: Fäladsgatan 3, 044-11 98 50
Luleå: Upplagsvägen 3, 0920-266 00
Malmö: Boplatsgatan 3, 040-94 50 45
Mora: Mossv. 20, 0250-155 05
Norrköping: Koppargatan 18, 011-16 66 00
Skellefteå: Svedjevägen 8D, 0910-784 70
Skövde: Norregårdsvägen 4 , 0500-888 00

Stockholm:
Q Norr: Torshamnsg. 21-23, 08-757 20 22
• Öster: Huddingev. 107, 08-722 88 15
D Söder: Murmästarvägen 25, 08-88 03 15
Sundsvall: Norra vägen 28, 060-10 18 20
Uddevalla: Brunnemyrsv., 0522-150 06
Umeå: Kronoskogsvägen 6, 090-319 10

Uppsala: Sylveniusgatan 8, 018-15 02 60
Vilhelmina: Volgsjöv. 96D, 0940-122 80
Västerås: Ringborreg. IB, 021-12 81 15
Växjö: Verkstadsgatan 18, 0470- 237 90
Örebro: Argongatan 46, 019-25 15 00
Östersund: Hagvägen 3, 063-10 02 58

^^
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Start för Ericsson-produkter
i Lynchburg
- Jag kan checka in din väska
ända tram till Arlanda. Förresten,
jag är nyfiken på varför det har
börjat komma så många svenskar
hit till Lynchburg. Flickan bakom
den lilla incheckningsdisken vid
flygplatsen i Lynchburg ler lite
frågande när hon tar emot min
flygbiljett.
Det svenska inslaget i Lynchburg, Virginia, har uppmärksammats på flygplatsen och än tydligare är det i Ericsson-GEs fabrik,
där svenska och amerikanska
flaggan hälsar besökaren välkommen vid entrén. Inne i fabriken är kontakterna täta med
Sverige och främst med Gävle
och Kumla. I april startade tillverkningen av radiobaskanalertill
det amerikanska mobiltelefonsystemet och nu under hösten förbereder man produktion av
pockettelefonen Olivia för USAmarknaden.
- Hittills har vi tillverkat drygt
1 500 kanaler för AMPS, det mobi Itelefonsy stem som används här,
berättar Joacim Öhrn. I maj i år
kom han till Lynchburg från Gävlefabriken och hans uppgift är att
vara en "länk" vid tekniköverföring från Gävle till Lynchburg.
Sex medarbetare från Lynchburgfabrikcn har tidigare varit på
en månads utbildning i Gävlefabriken.
- Jag ska ge teknisk assistans
och förutom att lösa tekniska problem hjälper jag bl a till med
dokument, provning och inköp av
material, säger Joacim. Det är
första gången han arbetar i USA
men han har tidigare haft ett liknande uppdrag i Italien.

"A-B- och C-kit"
I slutet av året ska 3 300 kanaler
tillverkas och under nästa år ska
antalet upp till 10 000. Idag arbetar drygt 60 personer med tillverkningen av radiobasstationer
och antalet kommer att växa i takt
med att produktionen ökar.
Tekniköverföringen från Gävle
sker i tre etapper. I april när tillverkningen startade använde man
"A-kit". Det innebär att Lynchburgfabriken får färdiga kretskort,
som är provade i Gävlefabriken. I
Lynchburg sker slutmontering och
slutprovning. I september började
man använda "B-kit" vilket innebär att man monterar och provar
korten men att de komponenter

Sam Aughey
utbildning.

Kanaler från
Gävle
och Olivia
från Kumla
tillverkas i
USA

Fr v Frank Lukanich är projektansvarig för Överföringen av Olivia till Lynchburgfabriken. T b Christer
Andersson från Radiofabriken i Kumla. Christer ska
arbeta ett år i Lynchburg.

rats, testats och det
har även skett prototyptillverkning.
Precis som vid tillverkningen av radiokanaler talar
Brenda Peters arbetar med tillverkning av radiobaskanaler i Lynchburgfabriken.
man här om "A- BJoacim öhrn från Gävlefabriken är i Lynchburg för att hjälpa till med tekniköveroch C-kit".
föringen. Innan året är slut ska 3 3 0 0 kanaler ha tillverkats.
Christer Andersson är "länken" till Radiofabriken
som man använder är inköpta av
asm och arbetsglädje som finns i
Gävlefabriken. "C-kit" är nästa fabriken. Personalen är intresse- i Kumla.
- Det är mitt första utlandsjobb
steg och då börjar Lynchburg- rad av nya produkter och det är
fabriken köpa in flertalet kompo- många som vill arbeta med radio- och jag räknar med att stanna ett
år. Jag är teknisk assistent till
nenter på egen hand.
baskanaler.
- Vi har kommit rätt långt på
- Winshare tror jag kommer att Frank Lukanich, som är projektansvarig för överföringen av
vägen mot "C-kit" och i juni nästa vara till stor hjälp vid övergången
år sker första leverans av kanaler till nya produkter, säger Paul. Olivia till Lynchburg, berättar
byggda av C-kit, säger Joacim.
Winshare är Lynchburgfabrikens Christer. Hemma i Kumla har han
egen variant av förslagsverksam- tidigare arbetat med ny teknik i
Digital framtid
fabriken.
het. Winshare-programmet kom
Förutom att lösa tekniska fråPaul Fanelli har nyligen kommit
igång för fyra år sedan och det
till Lynchburg från ERU, Ric- genomsyrar på ett mycket positvit gor ska Christer undersöka kvalitetskrav, ge underlag till ritningar
hardson, Texas. Hans uppgift är sätt allt arbete i fabriken.
och lösa uppkomna kommunikaatt förbereda för tillverkning av
Olivia i AMPS-kostym
tionsproblem.
digitala radiobasstationer.
- Många ritningar och produk- Jag ser fram mot en spän- Under hösten har det pågått förtionsdokument har tidigare varit
beredelser för produktion av
nande tid och jag räknar med att
stanna här minst två år, säger Paul. pockettelefonen Olivia i AMPS- enbart på svenska men nu måste
Han är imponerad av den entusi- version. Utrustning har installe- de vara både på svenska och eng-

som arbetar med Olivia, har varit i Kumla på

elska, säger Christer.
- Arbetsledare och tekniker
härifrån har varit i Kumla för att
studera tillverkningen av Olivia.
Vi har också videofilmat viktiga
tillverkningsmoment, berättar
Frank Lukanich.
- 1 K umla är man duktig på bl a
ytmontering medan vi här i
Lynchburg kommit långt på "just
in time" dvs rationell lagerhållning. Genom att smälta samman
det bästa från båda fabrikerna kan
vi få en mycket bra tillverkningsenhet här, säger Frank.
Att personalen är intresserad
och tycker det är roligt med nya
produkter är Sam Aughey, som
arbetat 22 år på GE, ett bevis på.
- Jag är ansvarig för provning
och i september var jag på utbildning i fabriken i Kumla. Tidigare arbetade jag med GEs radiobasstatoner och nu känns det
"exiting", spännande att börja med
något helt nytt, säger han.
Text: Gunilla Tamm
Foto: John Peniche

Fr v Gary Thompson och Elton Staton arbetar med att installera en testutrustning för Oliviaproduktionen.
Under hösten har det pågått förberdelser för tillverkning av Olivia för den nordamerikanska marknaden.
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installationen i TV-tornet i Zagreb. Till vänster Anders Smedberg och
interiören: från höger Generaldirektören för PTT, Papo, Radiosystems
Anders Thomasson, Banko Tupek, Vesna Landripet (PTT) och Josef Spazik.
Foto: Anders Thomasson och Anders Smedberg.

Första installationen i Zagreb
Den 17 oktober genomfördes det första mobiltelefonsamtalet i Jugoslavien. Ett pilotsystem med
tre basstationer levererade av Radiosystem
plus en Ericssonväxel
har driftsatts i Zagreb,
uppe i norra delen av
landet. Beställningen
lyder på 170 kanaler och
installationen sker under
vintern 90-91.
I ett högt beläget TV-torn i utkanten av den kroatiska huvudstaden

Zagreb har Ericssons dotterbolag
Radiosystem lagt första biten i ett
mobiltelefonsystem i Jugoslavien.
Redan 1986 köpte Post- och
Televerket i Zagreb en mobiltelefonväxel (MTX) till öststaternas
"olympiad", Universiaden. Den
gången gick emellertid inte något
mobiltelefonsystem igång, men
kontakten togs upp på nytt och i
oktober 1989 skrevs kontraktet.
-Jugoslavien aren ytterst komplex marknad, berättar Einar
Lindqvist på Radiosystems
marknadsavdelning. Landet består av sex republiker som i sin tur
är uppdelade i stater med många
teleområden. (I norr sköts tele-

fonnäten i Televerkets regi medan
de södra delarna av landet saknar
fastare struktur.) Telenätet är ansträngt och det tar i genomsnitt sju
år att få en vanlig telefon inkopplad. Därför kommer mobiltelefonnätet, som ska täcka stora
delar av Kroatien, att även fungera som ersättning för fast nät.
Radiosystem har också skrivit
kontrakt med Ljubljana (13 mil
nordväst om Zagreb, i delrepubliken Slovenien) om leverans av
basstationer. De två systemen
planeras sen att byggas ihop och
båda vara kopplade mot växeln i
Zagreb.
Leveranserna till Zagreb sker

före jul medan Ljubljana-stationerna installeras först efter vintern, i mars. Under nästa år, 1991,
räknar man med att systemet
växer till 500 kanaler som då ska
tjäna cirka 10 000 abonnenter.
Systemet är ett NMT 450 (på
frekvensområdet 411).

Lärorikt
- Det här har varit mycket lärorikt, säger Anders Smedberg,
serviceingenjör på Radiosystem,
som i två veckor tillsammans med
Anders Thomasson varit i Zagreb
och driftsätt systemet.
De två veckorna ägnades åt installation och framför allt under-

visning. De tre basstationerna sitter alla uppe i TV-tornet varifrån
man ser långt ut över det nordjugoslaviska kuperade skogslandskapet. Närmast gäller det att
mäta in vilket område som antennerna täcker och att mäta in frekvensområdet för att undvika
störsignaler.
I början av december levererar
Alcatel och Benefon de första
mobiltelefonerna. Användare som
visat stort intresse för mobiltelefoninätet är de stora hotell- och
turistkedjorna längs västra kusten. De planerar bl a att etablera
typ mynttelefoner.
Lars Cederquist

Många slåss om framtidens Europa
Den 1 juli 1991 är datumet då det framtida
paneuropeiska digitala
mobiltelefonsystemet
GSM ska tas i drift. I de
k flesta länderna har man
' nu valt såväl operatörer
som leverantörer och
Ericssons läge bedöms
som gott.
• Driftstarten är satt till den 1 juli
1991 och två år senare ska nätet
vara utbyggt i de större städerna.
Ytterligare två år senare, 1995,
ska även de viktigaste vägarna
täckas av GSM-nätet.
- Det här var minimikravet, berättar Erik Kockum, marknadschef för Sydeuropa, som arbetat
med GSM-systemet sen det startade för fyra-fem år sen. Men ska
det alleuropeiska mobiltelefonnätet bli verkligt attraktivt måste
det byggas ut snabbare.
Innan vi går in på hur marknadsläget är just idag, vilken leverantör som fått vad, kan vi
sammanfatta med att Ericsson
varit mycket framgångsrika. Något som enligt Erik Kockum beror på att Ericsson haft en mycket
stark marknadsposition när det
gäller de analoga systemen i Europa, 60 procent av marknaden.
Erfarenheten är här en stor fördel
i konkurrensen.
Den analoga systemmarknaden
har "satt sig" och endast ett fåtal
leverantörer är kvar, men när det
gäller det nya digitala mobiltelefonsystemet, framtidens system,
står alla konkurrenterna på start-

linjen igen och strävar efter att få
så stora marknadsandelar som
möjligt.
De har insett a» det här är en
strategiskt viktig marknad som
kommer att spela en allt mer avgörande roll inom framtidens telekommunikation.

Systemvarianter
Ericsson har ett samarbetsprojekt
med Matra inom GSM med utveckling av två systemvarianter.
De kallas CME 20 med underbeteckningarna CME 201 och CME
202.
CME 201 är Ericsson rakt igenom, en Ericssonväxel (MSC) en
Ericsson-BSC, dvs basstationscontroller, samt Ericsson-BTS,
dvs basstationer. CME 202 haren
Ericsson-växel, men franska
Matra-enheter på BSC och BTS.
När det gäller upphandlingsläget i Norden handlar det om
CME 201 -varianten, dvs Ericsson
rakt igenom.
I Sverige är Ericsson ende leverantör till Televerket. Ende
konkurrenten än så länge är Comvik, som har Motorola som huvudleverantör och Siemens som
andreleverantör. Televerket och
Comvik startar här under samma
förutsättningar i motsats till vad
fallet varit när det gäll t det analoga
systemet där Televerket haft cirka
95 procent av marknaden.
I Norge är Ericsson ensamleverantör till Teledirektoratet. Där
är det ännu inte klart vem som blir
andreoperatör.
I Danmark är situationen densamma som i Norge.

I Finland är inte Ericsson helt
ensam leverantör till Televerket,
som även beställt BTS (basstationer) från Orbitel (dotterbolag till engelska Racal), att kopplas mot Ericssons BSC. Andreoperatören i Finland är Radiol inja
som givit Nokia huvudkontraktet
och utsett Philips/Siemens till
andreleverantörer.

Ericsson har
ett bra läge i
kampen om
framtidens
alleuropeiska
mobiltelefonnät
Island har ännu inte bestämt
sig.
I Tyskland gjorde Deutsche
Bundespost redan 1988 tre beställningar: ett system av Siemens
med Siemensväxel och Philips
radioenheter samt ett system av
Philips med samma lösning.
Dessutom en tredjedel till Alcatel.
Nu i höst har även Motorola valts
till leverantör.
Andreoperatör i Tyskland är
Mannesmann som valt Ericsson
(CME 201) och Siemens/Philips.
Detta är det största enskilda åtagandet och denna affär har även
stor strategisk betydelse för Ericssonkoncernens strävan att etablera
sig i Tyskland.

I Schweiz har PTT (Post och
Tele) lagt en beställning till
Ericsson på en Ericsson-växel och
Ericsson/Matra-radiodelsystem
samt ett delsystem från Philips att
koppla in mot Ericssons växel.
Beställningen gäller Telecommässan i oktober 1991 och är en
prestigeladdad order.
I Frankrike har France Telecom lagt två lika stora beställningar. En till Alcatel och en till
Matra/Ericsson. Efter utvärdering
bestäms vilken leverantör man
köper mest av. Här finns ännu
inte någon andreoperatör, men
dagens analoge andreoperatör
SFR (Société Francaise Radiotelephonie) är en stark kandidat.
I Holland har PTT inte gått ut
till nationell upphandling utan valt
Alcatel som första leverantör till
Amsterdam. Andreoperatör saknas än.
I Belgien har PTT valt Siemens/
Philips för första kontrakt. Anmärkningsvärt med tanke på att
Belgien är ett huvudsäte för Alcatel.
I Spanien har ende operatören
Telefonica valt ett CME 202
Ericsson-system i Barcelona (för
OS) och Motorola för världsutställningen 1992 i Sevilla.
Italiens operatör SIP har valt
att inte handla hela system utan
delar av system med tanken att de
ska gå att koppla ihop över öppna
interface. Växlarna kommer från
två leverantörerltaltel/Alcatel och
Ericsson. BSC och BTS från Alcatel, Telettra/Matra och Siemens/
OTE/Marconi. Ett beslut om andreoperatör är på gång.

Österrike, som är ett Motorolaland, har köpt ett testsystem från
Motorola, men ännu inte valt system-leverantörer.
I England har Cellnet (ägt av
British Telecom) valt Motorola
samt Nokia på radiosubsystem.
Andreoperatören Racal (som har
mer än hälften av marknaden när
det gäller TACS-systemet) har till
50 procent köpt helt från Ericsson
och till övriga 50 procent köpt en
kombination med Ericssonväxel,
Matra-BSC och Orbitel-basstationer.
Bland övriga länder har Portugal valt Siemens som försteoperatör, medan Grekland och
Irland ännu inte valt. I det forna
Östtyskland, DDR, har liksom i
övriga Tyskland DBP och Mannesmann fått licenserna.
Även länder utanför Europa har
bestämt sig för GSM-systemet.
Australien ska t ex införa GSM
efter att ha genomfört en avreglering och Hongkong har visat intresse.

Bra position
- Det är svårt att mäta marknadsandelarna just nu, men vi har hävdat vår position väl och vi har fått
klart mest i Europa, säger Erik
Kockum. Fler affärer kan bli aktuella i samband med ytterligare
avreglering både inom och utanför Europa och därmed nya kunder. Dessutom kan en del leverantörer lyckas mindre bra med sina
leveranser vilket skulle kunna
förändra bilden.
Lars Cederquist

22

NR 9/1990

Förslagen på utbyggnad i Kista
Ericsson planerar en
kraftig tillbyggnad i
Kista. All BR-personal,
som nu rinns inhyrd i
olika lokaler runtom
huvudbyggnaden ska
samlas i lokaler på Ericssons egen tomt. Sen en
tid tillbaka står tre
alternativa modeller
(se bilderna härintill)
till beskådande utanför
huvudbyggnadens matsal.
ERA utnyttjar idag 90 000 kvadratmeter fördelade på 40 000 i
egna lokaler (den sk huvudbyggnaden) och 50 000 hyrda kvadratmeter i hus runtomkring. Tillbyggnaden planeras ske i flera
etapper.
Totalt kan det bli 120 000 kvadratmeter. Tillbyggnaden sker
främst för att koncentrera verksamheten, skapa närhet mellan
enheterna, men också av ekonomiska skäl (det är dyrare i längden att hyra).
Tre arkitektfirmor har haft i
uppdrag att föreslå lösningar utifrån de givna förutsättningarna.
Förslagen finns nu såväl i modellform, bakom den glasade väggen
bredvid matsalen, som på planscher.

Programgrupper
- Från ERAs sida fortgår arbetet i
sk programgrupper där även
facket representeras, berättar
Lennart Eriksson på ERAs fastighetsförvaltning.
Grupperna behandlar övergripande frågor beträffande datakommunikation samt lokaler för
teknikverksamhet, data, information, utbildning, dokumentation,
intern service och marknad. På

grund av områdets storlek har
MA-frågor (godshantering mm)
studerats särskilt.

Specialkrav
I grupperna diskuterar man vilka
ytor som krävs, vilka specialkrav
verksamheten ställer, specialrum,
den egna arbetsplatsen mm.
Öppna gemensamma ytor, "affärsgator" med diverse servicemöjligheter, "torg"har föreslagits
av arkitekterna. Liksom flera restauranger, motionslokaler, hälsocenter.
Parkeringen läggs under jord,
under huset. Cirka 2500 parkeringsplatser med flera garagenerfarter. Maneftersträvaren fin yttre
miljö. Fontäner, uteserveringar
etc.

Etapper
Byggandet ska ske i etapper, med
kravet att en färdigbyggd etapp
genast ska kunna tas i bruk.
Etapp ett, omfattande 15000
kvadratmeter och enligt planerna
en tillbyggnad i anslutning till
nuvarande huvudbyggnaden,
planeras starta under sommaren
1991, och beräknas ta cirka ett
och ett halvt år, dvs vara klar
kring årsskiftet 92-93. Bygget
kommer att pågå flera år.

Inflytande
LM Ericsson fastighetsbolag AB
står som ägare, men BR-sfären
kommer att ha starkt inflytande i
program- och layoutfrågorna.
Till sist:
Det är bara femton år sen som den
nuvarande huvudbyggnaden kom
till. Då var den den första större
anläggningen i Kista. Med skog
runtom.
Lars Cederquist
Bild: Björn Seger

Tre arkitektfirmor har haft som parallella uppdrag att ta fram
förslag på tillbyggnad i Kista. Modellerna visar här lösningar från
(uppifrån) Berg Arkitektkontor AB, Nyrén Arkitektkontor AB samt
VBB Arkitekter.

Certifieringen
gäller hela ERA
I samband med omorganisationen av ERA har beslutats att det
sedan tidigare påbörjade certifieringsprojektet, enligt ISO-9001,
för B-divisionen ska gälla för hela
ERA.
Ansvaret för projektet överfördes 1 november från B-divisionens kvalitetschef Lennart Andersson till ERAs kvalitetschef
Anders Toller. Projektledare är
fortfarande Ulf Rehnfeldt, konsult från Programmator.
Projektets mål är att ERA ska
uppnå en godkänd certifiering i
juli 1991.

Rätt från början
Ett kvalitetssystem handlar mycket om att se till att det jobb som
görs blir rätt från början. Ett exempel är att man ska ha erforderliga instruktioner för det arbete
som ska utföras och också följa
dem.

Var börjar och slutar arbetet?
Vad innehåller det och hur ska det
utföras? Det är kartläggning av
brister i verksamheten samt genomföranden av åtgärder, som
projektet ISO-certifiering arbetar
med.
Det gäller nu att få med alla
divisioner och enheter i den nya
organisationen i detta arbete.

Även digitala
mobiiradiosystem
De kommande GSM- och DECTsystemen har de flesta nog hört
talas om, men kanske inte att det
inom ETSI (European Telecommunications Standards Institute)
också pågår ett spec-arbete för
nästa generation heldigitala

trunkade mobilradiosystem.
Nuvarande tidplan siktar på en
färdig spec 1992-93 och såväl Fsom Y-divisionen deltar i arbetet
som bedrivs inom en underkommitté, kallad RES 6.
Jan Melin

ISO 9000
ISO är ett internationellt standardiseringsorgan som utarbetat ett
antal standards för kvalitetssystem, ISO 9000-serien. Den är
även antagen som svensk standard.
Dessa standards används som
riktmärken av företag och - inte
minst - av kunder i en stor del av
världen. Att uppfylla kraven i ISO
är viktigt redan idag och framöver blir det rent av nödvändigt.
Ulf Rehnfeldt

ERA
Korta Nyheter
Mats Nilsson, ERA/GT, är stationerad i Japan.
I Nya Zeeland arbetar nu Torbjörn Smith, ERA/B/E
Anders Ivarsson, ERA/BO,
har flyttat till Schweiz.
I USA arbetar nu: Dan Fridh,
ECS/F, Lynchburg, Björn Krylander, ECS/CT, och Per-Håkan Persson, ERA/CT, finns i
Research Triangle Park samt
Mikael Ekstrand, ECS/Y i Paramus.

PRESSKLIPP
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Den svenska delegationen vid höstmötet i Madrid där femton länder
deltog. Fr v Jan Melin och Göran Berntson från Ericsson, Jan-Olof
Runnas och Karl-Inge Karlqvist från Televerket samt Stefan Toth,
Eritel.

NMT 9 0 0 i norr
Under nästa år kommer NMT 900
att täcka hela Sverige. Då får
nämligen Luleåen ny MTX-växel,
som enbart ska användas för N MT
900-nätet i Norr- och Västerbotten. Den gamla växeln betjänar
450-nätet och nu satsas 66 miljoner på att bygga ut NMT 900 i
norr. (TeleVärlden nr 20/90)
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På växelfronten mycket nytt
Förut tillhörde de "Personal och organisation"
och fanns i bottenplanet
på C-huset. Nu har de
sina lokaler på två trappor i Borgarfjord och
tillhör ABD-produktion.
Det handlar om våra sex växeltelefonister. Längre fram blir det
fler nyheter för växeln då bl a ett
helt nytt telefonistsystem kommer att införas.
Under oktober flyttade växeln
till sina nya lokaler i Borgarfjord.
Säkert är det mänga som sett att
de nu finns på två trappor strax
intill glasgången mellan A-huset
och Borgarfjord. En och annan
har kanske också passat på att
göra ett besök i växeln.
- Kom gärna hit på studiebesök.
Vi vill ha kontakter, tidigare kände
vi oss rätt isolerade, säger Ingerth
Karmaa i växeln.
- Förutom en ljusare och bättre
ventilerad arbetsmiljö har växeln
nu också kommit närmare ADBgänget, den grupp som de organisatoriskt tillhör, förklarar Björn
Nylén, som är ansvarig för ABDproduktion. Tidigare var telefonisterna geografiskt mycket isolerade. Genom den nya placeringen hoppas Björn att växeln nu
ska bli delaktig i vad som händer
runt omkring på ERA och ECS.
Att våra telefonister är välunderrättade är viktigt eftersom de är
vårt ansikte utåt och måste kunna
svara på de mest skiftande frågor.

Över 2 000 anknytningar
- Växeln betjänar ERA och ECS
och kundkretsen har ökat från
1 400 anknytningar i december 89 till 2 200 i september i år,
berättar Olle Hagman, ansvarig
för Telesektionen. Under nästa år
räknar man med ytterligare 200
anknytningar och ännu en telefonist kommer att anställas.
Som flera säkert märkt får vi nu
själva ringa upp utlandet. Tidigare gjorde telefonisten det åt oss.
Detta har minskat växelns arbetsbelastningen något.
En annan nyhet som underlättar arbetet i växeln är den kvinnliga "datarösten", som talar om
att vi är på lunch, möte etc. "Datarösten" används enbart vid interna samtal och för att det ska fungera är det viktigt att vi inte glömmer koda våra telefoner när vi
lämnar vår arbetsplats.
- Genom den här "pratlådan"
får jag statistik och enligt den är vi
rätt duktiga på att koda våra telefoner, säger Olle och berättar att
just den här måndagförmiddagen
är det ungefär en tredjedel(!) av
alla anknytningar som är kodade.
Förmodligen är det vanligt med

Klarför test i fjällen
Under vintern kommer Rikspolisen att prova sin nya snöskoter
uppe i de svenska fjällen. Denna
"prototypskoter" har "skräddarsydd" radioutrustning, som man
tagit fram på FT/GR.
- Från skotern kan man använda två kommunikationssystem, polisens system 70 och Fjällradio 80 och det går lätt att växla
mellan dessa, berättar Mats Holte.
Det är han och Magnus Einarsson
som anpassat utrustningen och
gjort installationen på skotern.

När gick
du på kurs
senast?

I växeln finns det nu memo,
som sköts manuellt av telefonisterna. I mån av tid kan man hjälpa
till med meddelanden.
- Skicka gärna ett memo till oss
och tala om när avdelningen är på
konferens eller när det är platsannonser för ERA/ECS i dagspressen, säger Ingerth. Memoid är
ERAVX.

Sten Lindblad på FT/TI har gjort
det kort som gör det möjligt att
koppla ihop de båda systemen.
Det mesta av utrustningen finns
baktill på skotern i en rejäl låda.
På styret finns en enkel manöverpanel, så föraren inte behöver kliva
av skotern varje gång radioutrustningen ska användas.
- Det är första gången vi använder radioenheten C700 på ett polisfordon, säger Mats. Slår försöket väl ut hoppas vi polisen väljer
C700 även till sina motorcyklar.

Fr v Magnus Einarsson och Mats Holte vid den snöskoter som
rikspolisen kommer att testa i vinter. Foto: Björn Seger

Carina Möller,
Y-divisionen, Kista
- För ungefär två
månader sedan gick
jag en allmän Mobitex-kurs tillsammans med divisionens sekreterare.
Den var speciellt
anpassad för oss och
verkligen mycket bra

Fr.v. Anna Nylén, Pia Winchler, Helene Bergström, Ingerth Karmaa,
längst fram Jane Beresford. På bilden skanas Eva Lonegran.

just måndagsmöten ute på avdelningarna.
- Både vår växel och HFs växel
har föråldrade stödsystem. På båda
ställena kommer vi nu att börja
införa ett modernt system. Vi gör
det tillsammans med Ericsson
Data Service, berättar Björn.
Med det nya systemet kommer
telefonisterna bl a att kunna ta
meddelanden. Allt arbete går under projektet "Nya växeln". I projektet ingår även ett kulturprogram som gäller alla telefonanvändare, dvs oss alla. Program-

met startar i början av nästa år och
ska vara avslutat sista mars, då
även det nya telefonistsystemet
ska vara igång. Genom kulturprogrammet vill man skapa en
bättre telefonkultur hos alla anställda.
Det är gott om nyheter på växelfronten framöver och ERA Nyheter lär återkomma med fler rapporter. Till dess titta gärna in till
växeln. Den som vill prya någon
vecka är välkommen att göra det
eller kanske söka jobb i växeln.
Gunilla Tamm

Wallenberg-stipendiat
En av årets Marcus
Wallenbergs stipendiater
blev ERAs Gabriel
Anderbjörk. Sammanlagt var det i år åtta
Ericsson-anställda som
tilldelades stipendiet för
vetenskaplig forskning
och utbildning.
Gabriel Anderbjörks ansökan
gällde studier för en MBA (Masters of Business Administration)
vid London Business School alternativt Stanford Graduate
School of Business, på den amerikanska västkusten.
-Naturligtvis känns det väldigt
kul att ha fått stipendiet och eftersom ansökan har gått via Ericsson
känns det också som en uppskattning från företagets sida. Men än
är det för tidigt att ropa hej. Stipendiet ger i sig ingen garanti för
att jag kommer in vid utbildningen. Min ansökan kommer behandlas på vanligt sätt och först
framåt februari vet jag om jag
antagits till någon av skolorna,
berättar Gabriel.
Utbildningen sträcker sig över
två år och skiljer sig både beroende på vilken skola man går och
vilken inriktning man väljer inom
utbildningen. I stort handlar det
om att lära sig hur ett företag
fungerar och hur det bör styras.
Efter två år kommer kanske Gabriel tillbaka som företagsledare?

Roland Hägg,
Magnetic, Bromma
- Nyligen gick jag
en tvådagarskurs i
presentationsteknik. Det var nyttigt i
att få tips på hur man
ska uppträda för att''
få fram sitt budskap
. '
på bästa sätt. Jag går
också en ettårig säljträning på
ERA, där deltagarna träffas en
gång i månaden.

Ulla Persson, Cdivisionen, Lund
-Jag gick en kurs i
allmän mobiltelefoni för ungefär ett
halvår sedan. Det
var bra att lära sig
hur t ex en radiobasstation fungerar.
Jag skulle gärna gå I
fler kurser i just produktkännedom.

Johan Lange,
Radiosystem, Kista
— I månadsskiftet
oktober-november
gick jag en kurs i
Datakommunikation. Den har jag
stor nytta av i mitt
jobb med dokumentation och utbildning. Jag har jobbat här ett
halvår och skulle ha glädje av att
gå en NMT-systemkurs.

Per-Olof Sandström,
RSS, Östersund
Gabriel Anderbjörk har tilldelats
Marcus Wallenberg; stipendiet
för utbildning och forskning.

- Nja. Jag har nog lärt mig
mycket som kommer kunna bidra
till att göra ett bättre jobb efter två
år. Men som sagt var, än vet jag ju
inte ens om jag blir antagen så det
är det svårt att sia om.
HA

- Nu i början av
november gick jag
en kurs som handlade om försäljning
av P400. Den hölls
på ERA i Kista. Jag
skulle gärna gå någon kurs som tar
upp det administrativa vid allt
försäljningsarbete.

Returadress:

i^y/ieter

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB
DIT
164 8 0 STOCKHOLM

Ettflyttande
företag
Bengt Fogelberg arbetar med sälj- och
tekniksupport på RSS i Rissne. Sedan tio år
tillbaka är folkdans hans stora intresse och
han har varit med på åtskilliga uppvisningar, i år bl a i England, och Sovjet.
- Mina föräldrar dansade gammaldans
men som tonåring tyckte jag inte det verkade särskilt kul. Intresset kom för femton
år sedan då jag lärde mig dansa folkdans
och nu har jag varit aktiv ett tiotal år,
berättar Bengt, som också gärna dansar
modern dans. Han är med i föreningen
Söderringen i Stockholm och är även lärare
i folkdans.
- Genom våra folkdanser får vi veta hur
människor levde och umgicks. 11 ex "Herr
Bollermans lek" dansar man flera olika
scener, där allt går ut på att träffa en flicka.
En annan rolig dans är "Oxdansen", som
ska föreställa kamp mellan två killar, säger
Bengt och tillägger att även folkdräkterna
är en intressant del i vår kulturhistoria.
- Enligt min dräkt, Delsbodräkten, borde
jag vara en mycket rik man men i mitt fall
stämmer det inte alls, skrattar han och
pekar på de många guldknapparna i västen.
Ju fler guldknappar desto rikare var man.
(För fotograferingens skull har Bengt bytt
om till folkdräkt och då passar han också på
att ta sig en svängom i korridoren och
receptionen!)

E

ricssons huvudkontor
och huvudfabriken
vid Telefonplan lär
vara kulturskyddade
byggnader. De kulturvårdande institutionernas vakande ögon lär förhindra
att "HF" unnas en välbehövlig yttre
ansiktslyftning, men invändigt kan
en hel del göras åt miljön - och det
görs en hel del på sina håll.
Kanske är detta den största orsaken
till att det flyttas så mycket inom
"HF". Ständigt dessa flyttkartonger.
Hela korridorer kan ena dagen vara
sjudande av aktivitet för att bara ett
par dagar senare ligga fullständigt

TILL
SIST
AV LARSGÖRAN HEDIN

Hambo med rysk balettchef
Varje år blir det några utlandsresor med
folkdans för Bengt. Söderringen har representerat Sverige på flera evenemang i bl a
Holland, Österrike, England, Västtyskland
och Norge. Gruppen har även dansat på
UD för utländska diplomater.
-Från Leninggrad harjag ett roligt minne,
säger Bengt. När vi avslutat uppträdandet
kom teaterns kvinnliga balettchef fram till
mig och bad att få lära sig hambostegen.
Det var inte svårt att lära henne dansa
hambo.
En annan gång vid ett uppträdande på en
ölhall i Österrike var publiken inte särskilt
intresserad. Bättre fart blev det när Bengt
iförd äkta lederhosen och med en ölstånka
i handen gick upp på scenen och började
mucka gräl med en av folkdansarna. Det

Bengt Fogelberg bjuder upp
Birgit Lindberg till en hambo i
entrén till RSS, Rissne.

publiken trodde skulle bli ett slagsmål blev
en uppvisning i Oxdansen.

- Ja, medger Bengt, jag gillar att uppträda och jag valde mellan att bli skådespelareellertekniker. Bakom sigharhan också
flera uppträdande både i radio och TV.

Pedagog
Bengt tycker om sitt jobb med kontakter
både med kunder och konstruktörer.
- Jag uppskattar omväxling och någon
utpräglad tekniker är jag inte. Däremot är
jag nog lagd åt det pedagogiska hållet för
jag tyckerom att förklara teknik. Speciellt
roligt är det när man får en icke-tekniker att
förstå, säger Bengt som arbetar med säljoch teknikstöd för Landmobil radio-produkter.
Att dansa folkdans lär vara motionskrävande.
- Ja, som dansare håller man sig i trim.
Men det ger egentligen mest motion när
man lär sig dansa. Sedan blir det teknik och
därför kan man fortsätta att dansa även när
man kommer upp i åren, förklarar Bengt.
Förutom att dansa tycker han om att gå i
fjällen och springa Vindelälvsloppet.
- Men allra helst dansar jag. Tänk, en
polska med en bra samdanserska, säger
han och låter lyrisk. Musiken blir ett styrmedel och man behärskar alla rörelser och
helakroppen. Då kan jag hålla påhur länge
som helst. Man "bara är" och trötthet existerar inte.
_ t „ ... _
_
Jag tycker det ar roligt att förklara teknik si att icke-tekniker förstår, säger Bengt
Fogelberg på RSS.

Text: Gunilla l a m m

Foto: Björn Seger

öde. Däremellan har det förflutit någon eller några dagar då pappkartongerna dominerat scenen.
Den som vill göra sig besväret att
försöka räkna ut hur mycket pengar
alla flyttningar kostar Ericsson, ska
veta, att det är inte enbart de stora mer
spektakulära korridorförflyttningama
som ska tas med i kalkylen. Det
pågår ju också en tämligen intensiv
förflyttning av folk inom enskilda
avdelningar eller korridorer. Redaktören själv utgör ett strålande exempel på detta:
I början av maj tillträdde jag min
tjänst hos Ericsson Media. Mitt första
rum var den förre koncernredaktörens - ganska litet och lite väl isolerat
från avdelningens övriga medarbetare, tyckte jag. Flytt nr 1 genomfördes därför efter bara några veckor.
Den möjliggjordes av att ett par andra
medarbetare i avdelningen förflyttades så att en av kamraterna kunde
flytta in i ett nu tomt rum, varpå jag
övertog hennes rum - lite större och
strategiskt välplacerat i korridoren.
Det blev några veckors arbete i det
nya rummet innan flytt nr 2 blev
aktuell. Eftersom hela avdelningen
omorganiserats, behövdes för några
veckor sedan en mer genomgripande
personförflyttning i korridoren. Den
har inneburit att fyra av avdelningens
nu sju medarbetare fått byta rum.
Ytterligare en kamrat i det tidigare
"Media-gänget" har bytt rum och en
är på väg till annan tjänstgöring i
företaget. Två nya ansikten har dykt
upp i korridoren och en för några
månader inhyrd konsult provarnu sitt
tredje rum. Flytt nr 3 är därmed
fullbordad.
Ericsson Media är numera till
övervägande delen en "ren" tidningsavdelning. Några av avdelningens tidigare medarbetare ingår i den nya
supportenheten "Corporate Events",
som nya Media delar korridoren med.
Alla rum är bräddfyllda av folk och
material. Därför räknar alla vi inblandade med att nästa stora flyttsväng
bör infinna sig någon gång innan nästa
halvårsskifte...

