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I Kuwait efter
kriget
I röken från de 500 brinnande oljekällorna i Kuwait, har en grupp Ericsson-medarbetare rest runt
för att bedöma hur omfattande skadorna är på
Ericssons utrustning efter
kriget.
Sid 8-9

Ericssons
dykare rensar
upp sjön
Dykarklubben på Ericsson
är den största i Sverige. De
har ställt sitt kunnande till
miljövårdens förfogande.
Sid 15

HotLine
godkänd i
krockprov

En läckrare
HotLine
Nya HotLine i rött var
Ericssons dragplåster vid
Stockholms Bilsalong. Den
nya modellen är en billigare och något enklare variant
Sid 17

Sid 16

Stopp för illegal
avlyssning

Ett drömjobb för Inger
- Ett drömjobb för mig som trivs med administrativt arbete och ett högt tempo, säger Inger
Wiman om arbetet som chef för den administrativa
sektion som bildats hos teknikutvecklarna R/U.
Sid 20

Första spadtaget i Kista
Den 15 maj togs det allra första spadtaget inför K K As
stora nybygge i Kista ERAs VD Kurt Hellström och
Fastighetsbolagets VD Per Palmberg invigde platsen
för det nya huset med varsina spadtag.
Sid 19

För ett företag med många
internationella kontakter
ökar risken för telefonavlyssning. På Saab-Scania
har man valt att använda
CodeLine
Ericssons
kryptotelefon.
Sid 10

En dryg miljard i kvartalsvinst • sid 6
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KOMMENTAREN
1991- LÅGKONJUNKTUR OCH "DIGITAL SPURT"
E
fter några år med en utomordentligt gynnsam utveckling
både affärsmässigt och ekonomiskt
har vi kommit in i en fas med en måttligare tillväxt beroende på stagnation
och i vissa fall till och med negativ
ekonomisk tillväxt på några nyckelmarknader.
När denna nedgång sammanfaller
med kulmen på ett antal mycket stora
och långsiktiga utvecklingsprojekt
inom området digital mobiltelefoni
drabbas naturligtvis även vår ekonomi.
Detalltöverskuggandejustnu,oavsett aktuellt konjunkturläge, är att
framgångsrikt slutföra det som återstår för att nå mållinjen, det vill säga
den tidpunkt då vi lovat våra kunder
att leverera digitala system och produkter. Ett lyckat genomförande
kommer att lägga grunden till att vi
uppnår vår långsiktiga målsättning;
att bibehålla vår världsledande och

lönsamma position inom mobiltelefoni.

J

ämfört med många andra företag
drabbas vi relativt lindrigt av rådande lågkonjunktur eftersom vårt
verksamhetsområde, mobil kommunikation, i sig är stadd i snabb utveckling. Helt klart är emellerid att även vi
får vår beskärda del och därmed också
har att vidta alla åtgärder, stort som
smått, som kan förbättra vår kortsiktiga lönsamhet. Vi måste mer betona
den kortsiktiga lönsamheten, satsa
lite mer på affärer och projekt, som
kan ge ganska snabb utdelning, skärskåda verksamhetsdelar som uppvisar svag lönsamhet och iaktta sparsamhet i allt vi företar oss. Genom att
vi har ett par mycket goda år bakom
oss, då vi mer betonat långsiktiga mål
och mindre kortsiktig lönsamhet och
kostnadsmedvetande har vi alldeles
säkert lagt oss till med vanor och kost-

nader, som vi vid närmare eftertanke
skulle kunna klara oss utan.

S

parsamhet kan betyda att var och
en drar ner på eller helt eliminerar någon aktivitet tex en resa eller en
konferens även om denna var budgeterad. Sparsamhet kan också betyda
att man, där så är möjligt, förskjuter
planerade aktiviteter till kommande
år. Även inom väldigt angelägna områden som högprioriterade långsiktiga utvecklingsprojekt och insatser
för att höja vår kvalitetsnivå kan
sparsamhetens stjärna mycket väl
lysa genom ett klokt och väl planerat
nyttjande av resurser. Vi bör noga
pröva och överväga alla nyrekryteringar och större investeringar i
maskiner och utrustningar, då detta
innebär att vi för lång tid drar på oss en
högre kostnadsnivå.

lingen är att i en lågkonjunktur hålla
ettextra vakande ögapålagernivån. Vid
en vikande efterfrågan rakar lagerna
snabbt i höjden om man inte relativt
snabbt anpassar produktionstakten.

V

i ska inte starta en kortsiktig sparkampanj, varseffektersnartebbar
ut, utan i stället säkerställa att vi långsiktigt och beslutsamt bygger in ett
ännu bättre kostnadsmedvetande i vår
verksamhet.
Den beslutade utbyggnaden av fastigheten i Kista är ett bra exempel på
denna anda i riktning mot ett större
kostnadsmedvetande. Vi får ner våra
lokalkostnader genom att bygga när
byggkostnaderna är låga och genom att
bygga såatt våra speciella behov tillgodoses samtidigt som denna investering
har goda möjligheter att vara långsik
tigt värdebeständig.

Lika viktigt som att ständigt följa
upp och kontrollera kostnadsutveck-

I

Sten Fornell

FRAN REDAKTIONEN

Att lära av IBM

Varsel
i Gävlefabriken
Den 17 maj inleddes förhandlingar om uppsägning av 150 kollektivanställda vid ERAs fabrik i
Gävle.
Sedan september i fjol har Gävlefabriken bara anställt personal
till tjänster, där man inte kunnat
internrekry tera. Vetskapen om introduktionen av nya digitala produkter med väsentligt lägre arbetsinnehåll och om rationaliseringar i befintlig produktion har
varit anledning tiil anställningsstoppet. Med det sista årets kraftigt minskande personalomsättning, som bidragande orsak, har
man ansett det nödvändigt att göra
en långsiktig anpassning av per-

sonalstyrkan till de nya förutsättningarna.
Dagens mobiltelefonsystem är
baserad på analog teknik som nu
successivt ersätts av en ny generation based på digital teknik.
Det nya paneuropeiska mobiltelefonsystemetGSMärettexempel. Här har Ericsson en stark
ställning med order från 10 av de
12 länder som hittills beställt
GSM-system. De digitala systemen har upp till 8 gångar högre
kapacitet än de analoga och dessutom är produktionen av de nya
produkterna högt automatiserad.
Varslet omfattar 150 av de ca
1 000 anställda.

^&fyheter

Muntlig information vid regelbundna möten på alla avdelningar,
väl fungerande anslagstavlor och
en personaltidning, som kommer
en gång i månaden. Det är hörnpelarna i informationsarbetet vid
IBMs fabrik i Havant på Englands
sydkust. Det var hit, somjag i slutet
av förra året, begav mig för att studera hur IBM arbetar med intern
information. Resan var ett internationelltresestipendium somjagfått
från Sveriges Personaltidningsförening.
Havant ligger på engelska sydkusten inte långt från Porthmouth.
Med tåg från Waterloo i London
tar det ca två timmar till Havant.
På resan dit passerar man Guildford och där passade jag på att
stiga av. Här ligger nämligen Rdivisionen vid Ericsson Telecoms
engelska bolag. Vid R-divisionen
finns en designgrupp som arbetar
med att utveckla programvara för
mobiltelefoni. Reportagetkundeni
läsa i nr 1/91 av ERA Nyheter.
Efter denna lilla avstickare åter
till Havant, där IBMs fabrik för
produktion av skivminnen (disk
storagesfiles)sker. Fabriken, som
i år fyller 25 år, har 1 670 fast
anställda och ungefär 1 000 medarbetare med kontraktsanställning. Totalt har IBM 17 000 anställda i Eng-land och förutom fabriken i Havant finns en fabrik i
Skottland.

Chefredaktör: Gunilla Tamm, tfn 08-757 20 38
Redaktion 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,

I min stipendieansökan motiverade jag studiebesöket på IBM med
attj ag ville studera hur IBM med sin
speciella företagskultur arbetar

På IBM lägger man mycket stor
vikt vid muntlig information. Här
stämmerdetattvarjechef också är
informationschef för den egna
gruppen. Tvåvägskommunikation är viktigt. Avdelningsmöten
ärobligatoriskaoch det förs protokoll.
Genom den vartannat år åter*mm kommande Opus-undersökningen
får man reda på hur den interna i^fc
formationen fungerar.
^^
HAVANT NEWS är fabrikens
personaltidning som kommer en
gång i månaden. Su och Phil är
tidningens redaktörer och vi h a d ^
mycket att prata om. Persona^
tidningredaktörernas glädjeämnen och bekymmer tycks
vara internationella.
Något som förvånade mina
kolleger är bristen på läsvärdesundersökningar av personaltidningen. Minst fem
gånger om året tillfrågas fem procent av IBM-personalen om vad
de tycker om Havant News.
- Hur vet du att tidningen blir läst
Regelbundna läsvärdesunderoch hur kan du göra den bättre, om
sokningargör att IBM-tidningen
Havant News ständigt utvecklas. du inte vet vad läsarna vill ha, undrade Phil.
med intern information och persoEn bra fråga tycker jag. I brist
naltidning. Undermina tvådagarpå (eller väntan på) läsvärdesunderIBM i Havantfickjag också svar på sökning är läsarna välkomna att
många frågor samtidigt som jag höra av sig med både negativ och
fick jag både tips och tankeställare positiv kritik.
om hur den interna informationen
kan bli bättre.
Gunilla

Linköping, B-divisionen: Lars Wallin, tfn 013-28 73 11,
Lund: Elsebeth Wikström, tfn 046-18 13 91,
Radiosystem: Marie Fredin, tfn 08-757 17 49,
Magnetic AB: Lieselott Claydon, tfn 08-29 04 60,
Ericsson Radio Systems Sverige AB: Anita Lee-Hunter, tfn: 08-764 14 08,
HotLine Region Norden: Anders Larsson, tfn 08-764 14 95
Ansvarig utgivare: Nils Ingvar Lundin
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Korta fakta
DACS, Digital Access Communications Systems, är ett
datorkontrollerat radiokommunikationssystem. Systemet
använder"trunkad" radio, d v s
väljer lämplig ledig kanal, det
gör kommunikationssystemet
effektivt. I DACS finns möjlighet till gruppsamtal, individuella samtal, dataöverföring
och krypto.
Typiska användare är bl a
polis- och räddningstjänst.
MRS, Mobile Radio Systems, finns i flera versioner.
MRS 5 000 består av en radioväxel där man kan ansluta basstationer, manöverutrustning,
telefonväxlar, publika telefonnätet etc. Detta gör att man
kan integrera sina kommunikationsmöjligheter på ett effektivt sätt. I MRS 5 000 kan
man överföra tal, status (sifferkod) och text. För transportnäringen används sk datorstöd som innebär effektiv
kontroll och uppföljning av
fordonsflottan.
Typiska användare är bl a
åkerier, kommuner och industrier.
Den nya bärbara radiostationen P 4 0 0 ingår i båda radiosystemen DACS och MRS S 0 0 0 .

JDags för DACS och MRS 5 0 0 0
På (VB11 -mässan i Hannover i mars visades det
digitala radiokommunikationssystemet DACS för
första gången i Europa.
Flera kundkontakter togs
och en del strategiska
affärer är på gång. För
ECS och Region Europa
och Mellanöstern är alltså
DACS en viktig produkt.
Precis lika viktig även om
den inte är ny är MRS
5 000, och här sker också
(tiga affärer.
- I mitten av 1993 tror jag att
DACS kommer att "slå igenom"
och bli vår "best-seller". Idag är
S 3 000 och MRS 5 000 våra
igaste produkter och vårt levebröd, säger Hans Dahlberg, ansvarig för marknadsföring av privata system.
Att DACS lanserades på CeB IT
var naturligt med tanke på mässans stora betydelse.

«

- CeB IT är en viktig mötesplats
för branschfolk och för oss betydde det att vi fick kontakt med
många intresserade besökare.
Vissa av dessa hoppas vi få som
kunder. Det säger Pat Murphy,
som är ansvarig för produktledning inom Region Europa.
DACS som tidigare i USA gick
under namnet 16 plus lanserades
där 1987. Förutom i USA och
Kanada, har det sålts i Malaysia,
Hong Kong och Shanghai. Just nu
håller det på att installeras i Kuwait och Saudi Arabien.
Arbetet med att anpassa DACS
(löplus) tillden europeiskamarknaden började för drygt ett år sedan.
-Totaltharuppmot50personer
i USA och ett 25-tal i Sverige deltagit i projektet vid olika tidpunkter och i olika funktioner. Samarbetet har fungerat mycket bra, berättar Pat.

Polisväsendet
- Ett radiokommunikationssystem har en livslängd på 10 till 15
år och det är så gamla som många

Stipendiater på konferens
Martin Isberg och Björn Lindquist
heter årets Ivar Ahlgren-stipendiater. Båda arbetar med radiokonstruktion på ECS, Lund. Stipendiepengarna kommer att användas till två konferensresor.
-Vi jobbar med konstruktion av
ficktelefoner för NMT- och GSMsystemen, berättar Martin. Båda
gjorde sitt examensarbete på ECS i
Lund hösten -88. Nu arbetar de
halvtid på ECS och resten av tiden
ägnas åt forskarstudier på Lunds
Tekniska Högskola. Nästa höst
hoppas de bli klara med sin
lic.examen.
Stipendiepengarna ska finansiera två konferensresor båda i
ämnet radiokommunikation, i september till London och i december
till Phoenix i USA.
Ivar Ahlgren arbetade under hela
sitt yrkesverksamma liv vid Ericsson Radio Systems AB (tidigare

^POr
Två glada stipendiater i Lund,
fr v Martin Isberg och Björn
Lindquist.

SRA). Han var VD under åren
1961 -77 och medlem i bolagets styrelse från -77 och till sitt frånfälle.
För att hedra minnet av Ivar
Ahlgren anslår bolaget medel för
forskning och utbildning inom det
radiotekniska området. Pengarna
skaanvändas tillett antal stipendier.

av de europeiska polissystemen är
idag, säger Hans Dahlberg. Polisväsendet i många länder både i
Norden och ute i Europa är intressanta kundgrupper just för DACS.
Ett testsystem med krypto finns
sedan slutet av förra året hos den
svenska polisen.
Som andra intressanta användargrupper räknar Hans upp räddningstjänst, flygplatser, hamnar
och järnvägsbolag.
- För ett tag sedan fick vi en
beställning på DACS till flygplatsen i Jeddah, Saudi, en order värd
två miljoner US dollar. Troligen
kan det bli efterbeställningar, berättar Niels Jensen, ansvarig för
export på Region Europa och
Mellanöstern.

MRS - svensk produkt
MRS står för Mobile Radio System ochfinnsi tre versioner, 2 000,
3 000 och 5 000. Systemfamiljen
harfunnits sex, sju år och vidareutvecklas hela tiden. MRS-systemen har många olika användare
från mindre transportfirmor till
polis, flygplatser och taxi. Allt

som ingår i systemen tillverkas i
Radiofabriken i Kumla.
Det enklaste, MRS 2 000 är ett
enkanal-system med begränsade
manöverfunktioner.
Vägverket är en stor kund som
valt MRS 3 000.
MRS 5 000 är det system som
idag säljs mest både i Sverige och
på export.
- Länsbussbolaget X-trafik i
Gävleborgs län har just beställt
MRS 5 000 för ca tre miljoner. Det
var en order som Bosse Jansson i
Sundsvall tog hem i hård konkurrens med Motorola och Philips,
berättar Hans.
Även på exportsidan har det
nyligen gjorts affärer. Just nu sker
leveranser till Saudi. Detgälleren
order på 80 miljoner kronor och
allt ska vara färdiglevererat före
semestern.
- Ett annat mycket intressant
projekt gäller att introducera
MRS 5 000 tillsammans med kontors växeln MD 110 i Jugoslavien/
USSR. Här har vi nyligen fått ett
letter of intent, säger Niels.
Gunilla T a m m

Id-kortet avslöjar...
Id-kortet är det enklaste och säkraste sättet att visa sin behörighet
på. Men det finns flera varianter.
Följande gäller:
• Samtliga Ericssons kort har en
blå Ericsson-logotype i kortets
överkant.
• Blå företagsetikett till vänster
om fotot anger vilket företag inom
Ericsson som utfärdat ID-kortet.
• Röd företagsetikett med text
BESÖKARE eller företagets
namn visar att en utomstående är
behörig att vistas inom våra lokaler. (Gäller t ex konsulter).
Bevakningspersonal har rätt att
avvisa alla som inte har ID-kort.
Vid sidan av id-kort finns besöksetiketter.
• Vit besöksetikett med tydlig datumstämpling ska fås vid inskrivning av receptionist.
Etiketten visar att den besökande
ska ÅTFÖLJAS UNDER HELA

Olika typer av behörighetskort.

BESÖKET! En ensam besökare
ska vänligt men bestämt hänvisas
till sin besöksmottagare eller närmaste receptionist.
• Vit besöksetikett med röd bård
angeratt en besökare är behörigatt
röra sig inom våra lokaler. (Kan
även vara en anställd som glömt
sitt id-kort).
Vi måste vara säkra på att endast
behöriga personer vistas i våra lokaler.

Olle
Ulvenholm
ny chef för affärsenheten
Mobiltelefoner
- V ar arbetade du tidigare och när
började du på Ericsson GE?
- Under fem år har jag varit ansvarig för Ericssons verksamhet i Indonesien. Det har varit en mycket
intressant och lärorik tid.
Det var en ny erfarenhet att få
jobba med olika verksamhetsområden. Jag är imponerad av den
stora kompetens som finns inom
koncernen.
Arbetet på Ericsson GE har jag
redan börjat och fram till juni
kommer jag att pendla mellan Indonesien och USA. Sedan flyttar
jag med familjen till Raleigh,
North Carolina.
- När började du inom Ericsson ?
- Oh, det är länge sedan. Redan
1969 kom jag till dåvarande SRA,
som sedan blev Ericsson Radio
Systems. Nu känns det roligt att
komma "hem" till affärsområde
Radiokommunikation igen.
- Vad är det viktigaste under 1991
när det gäller mobiltelefoner i
USA?
- Utan tvekan är det introduktionen av Ericsson HotLine på den
nordamerikanska
marknaden.
Till våra fördelar hör Ericssons
starka ställning på systemsidan
och det mycket välkända GEmärket.
Till det kommer att våra produkter är mycket bra. Svårigheten
är den känsliga nordamerikanska
ekonomin. Detta drabbarinte bara
oss utan alla återförsäljare av konsumentprodukter känner av "de
dåliga tiderna". Och naturligtvis
kommer introduktionen av det
amerikanska digitala mobiltelefonsystemet också att bli spännande.
- Hur tillbringar du fritiden ?
- Jag försöker hinna med lite golf
och badminton. Jag har också
börjat med sportdykning. Indonesien är ju inte bara ett otroligt
fascinerande land "på ytan" utan
har ju också ett av världens mest
spännande korallrev.
GT
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Kvalitet - nyckelord för
Kumlaf abriken
I KR As mönsterkortfabrik i Kumla rustar
man för att möta de
ökade krav som ställs på
nya generationen
mönsterkort.
- En flexibel produktion och ett kvalitetsengagemang hos alla
anställda är två viktiga
faktorer vi måste uppfylla för att klara de nya
kraven, menar produktionschefen Göran
Nordin.

Europas
kanske mest
avancerade
mönsterkortfabrik
I mönsterkortfabriken i Kumla
tillverkas 30 000 kvadratmeter
mönsterkort om året. Det motsvarar närmare 4,5 fotbollsplaner eller ca 1,3 miljoner kort. Produktionen hålls igång dygnet runt från
måndag till fredag av de sammanlagt 185 anställda i fabriken.
I takt med att produkterna blir
mer komplexa ökar också kraven
på tillverkningsteknik och kvalitet vid framställning av mönsterkort. En allt större mängd information ska rymmas på korten som
helst ska bli mindre. Och utvecklingen går fort.
Det som tidigare var ett s k
dubbelsidigt kort ersätts idag ofta
av multilayer, eftersom man idag
pressar samman mellan fyra och
åtta elektriska lager på ett enda
kort. Detta innebär att kortets yta
ofta blir mindre samtidigt som
antalet funktioner ökar.
Bl a kommer korten för GSM,
det alleuropeiska mobiltelefonsystemet, att innehålla både sex
och åtta lagers multilayer. De genomföringshål som idag borras i
korten är inte större än 0,3 mm i
diameter.
-Ennylaserplotterkommeratt
installeras under kvartal 3, vilket
innebär att vi har möjlighet att
tillverkaledare medO.l mm tjocklek, säger Göran, som menar att
Kumla redan idag har en av de
högsta svårighetsgraderna i Europa vad gäller tillverkning av
mönsterkort.

Kortad ledtid
I K um I a jobbar man kontinuerligt
medkvalitetsförbättringar. En rad
olika projekt löper parallellt som
alla syftar till att förbättra tillverkningsteknik, arbetsmetoder och
miljö. Åtgärder som i slutänden
också ska leda till förbättrade
produkter. En mycket viktig del
av fabriken är prototypavdelningen som byggts ut för att kunna
producera större prototypserier i
ett led att säkerställa kvaliteten.
Att korta ledtiden är en annan åtgärd.

Vid slutkontrollen jobbar Ingela Gideonsson som synar korten i
eM. Hår görs också en eltest för att se att alla elektriska P
ama fungerar.

- Idag ligger den på åtta veckor
från beställning till leverans. Det
tar då 35-40 timmar för ett kort att
passera själva tillverkningskedjan som omfattar 57 operationssteg. Vid årsskiftet ska vi ha minskat den totala ledtiden till sex
veckor, säger Göran.
Att personalen också deltar i
kvalitetstänkandet är naturligtvis
viktigt. För varje process utses en
processgrupp som har till uppgift

att lösa eventuella problem som
uppstår under produktionen. Där
ingåren tekniker, en arbetsledare,
en instruktör och en underhållsoch service-person. Alltså ett delegerat ansvar som ger operatörerna större variation.

Samarbetar
Ett provprojekt avseende förändrad arbetsorganisation pågår
också mellan mönsterkort- och

den närliggande radiofabriken.
Bl a har man bestämt att införa
terminaler vid alla arbetsstationer
så att operatörerna lätt kan se vilken produkt som ligger på tur att
tillverkas. Man lånar också personal av varandra för att kunna hålla
en jämn takt i produktionen. För
att höja kompetensen satsas också
resurser på utbildning.
- Vi har dessutom ett stort utbyte med ETX fabrik i Norrköping, som också tillverkar mönsterkort. Idag har vi tre gemensamma arbetsområden. Vi samarbetar inom planering och inköp,
där vi genom att anlita samma leverantörer kan göra gemensamma tekniska investeringar och
leverantörsavtal. Något som också ger fördelar vid service och
reservdelsinköp. Vi har en blandad tillverkning vilket betyder att
vi byter tillverkning mellan fabrikerna för att hålla högsta möjliga
kapacitet igång. På personalsidan
har vi en mönsterkortskola för
nyanställda och rotationsutbildning. Dessutom åker varje månad
ett produktionsavsnitt (en grupp
inom produktionen som sysslar
med sam ma saker) härifrån på studiebesök till Norrköpings-fabriken, liksom de besöker oss.

stolthet är att man vad gäller
ytbehandlings-processen på kort
tid lyckats få ned förbrukningen
av klorerade lösningsmedel från
35 ton/år till 0. Nya ventilationssystem som ska förbättra arbi^fc
miljön är också under installation
Det är som sagt mycket på gång
i Kumla-fabriken. Investeringar i
både maskiner, personal och miljöÄ
Naturligtvis är persona^p
vesteringarna det viktigaste. Utan
allas helhjärtade insatser skulle vi
aldrig klara av de lägen då stör-

Slipper lyften
Miljöföbättringar arbetar man
också mycket med. Just nu pågår
en del ommöbleringar i fabriken
och man har införskaffat nya maskiner som klarar av flera moment
i följd i tillverkningen. Något som
gör att operatörerna slipper ifrån
många av de lyft som tidigare
krävts för att byta maskin mellan
de olika momenten. En annan

Göran Nordin år produktionschef i Kumla.

ningar inträffar eller vid tillverkningstoppar. Och så är det ju roligare attjobbapåen plats där personalen trivs, vilket jag hoppas men
också troratt de allra flestagör här,
säger Göran.
Helena Andersson
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Harilee är en av de 2 4 0 anställda i Florence-fabriken. Lyne arbetar på mekanisk tillverkning med
nar och stativ till olika radioprodukter. Bilder John Peniche

Barbara Gardner arbetar med tillverkning av mönsterkort. AIH
som tillverkas går till Lynchburg-fabriken.

Florence "Just in time" för Lynchburg
o^lorence i South Carolina, USA har EGE en
fabrik för tillverkning av
mönsterkort. I alla
produkter som tillverkas
i Lynchburg finns det
mönsterkort från Florence och de båda fabrikerna är alltså mycket
beroende av varandra.
Fabriken i Florence startade sin
verksamhet 1972 och har idag ca
240 anställda. Förutom mönsterkort, som är störst, har fabriken
• k a n i s k t och elektrisk tillverkg. Lokalerna delas med GE
Medical Systems. Florence ligger
en timmes flygresa söder om
Lynchburg.

All tillverkning skerenligt"Just tar sigheltefterdeplaner som görs
Gentry, som är fabrikschef i Floin time", dvs Lynchburg får sina upp i Lynchburg, säger Doug
rence.
mönsterkort när
de behövs och
Cyklonen
några stora lager
Hugo
finns inte. Precis som i alla
Cyklonen Huleverantörs- och
go, som drabkund förhållanbade
South
den
påverkas
Carolina och
produktionen i
Florence i sepmönsterkortfatember-89, är
briken
av
ett bra exemLynchburgs tillpel på hur beverkningskaparoende Lynchcitet.
burg är av
mönsterkorts- Vi tillverkar
tillverkningen
idag för att fraki Florence.
ta till Lynchburg
- Cyklonen
i kväll för andrabbade oss
vändning där i
fabriken i Florence tillverkas mönsterkort för Lynchburg, Florence
på en fredag,
morgon.
Vår ligger
i South Carolina en timmes flygresa från Lynchburg, Lokalerna
berättar Doug
produktion rät- delas med GE Medical Systems.

Gentry. Lyckligtvis hade vi redan
på torsdagkväll packat mönsterkorten till Lynchburg så på söndagkväll kunde de fraktas dit.
Om vi inte fått iväg den sändningen hade så mycket som 60 procent av tillverknigen i Lynchburg
fått ställas in. På vissa avdelningar
som t ex mobiltelefontillverkningen hade inte något arbete kunnat utföras.
- Det nära samarbetet mellan
Lynchburg och Florence kräver
täta kontakter. Därför är cheferna
här i Florence med på de produktionsmöten som hålls i Lynchburg
varje månad. Detärnödvändigtför
oss att ha täta och goda kontakter
med vår enda kund, slutar Doug
Gentry.
John Peniche

Australien aktuellt för GSM
GSM, det paneuropeiska
digitala mobiltelefonsystemet går nu in på den
globala marknaden.
Operatörer i Hong Kong
och Nya Zeeland har
beslutat att satsa på GSM
och näst i tur för systemval står nu Australien.
Blir det GSM, som alla tror, så
bestäms det inom den närmaste
framtiden vem eller vilka som blir
leverantörer och Ericsson ligger
mycket bra till.
Idag har Australien ett
AMPS-system liksom i Nordamerika och därför vore det naturligtatt välja ADC,det digitala mobiltelefonsystem som ska användas i Nordamerika. Utgångspunkten ser dock annorlunda ut, säger
Mats Eklundh, marknadsansvarig för Australien.

- Austel, det officiella organ,
som styr telekommunikationsfrågorna i Australien, vill släppa på
dagens monopol och införa en
andra operatör förutom Telecom
Australia, förklarar Mats. Idag har
Ericsson 100 procent av mobiltelefonmarknaden.
Austel anser vidare att båda
operatörerna ska ha samma utgångspunkt och börja från
scratch, när det gäller det digitala
mobiltelefonnätet. Det är ett motiv för att välja GSM och inte
ADC, som skulle ge ett försprång
genom det nuvarande AMPS-systemet. (ADC är en digitalisering
av AMPS, där befintlig utrustning
används.) Ett annat mycket starkt
motiv är att Australien kommit
långt när det gäller ISDN och att
GSM är det enda system som kan
hantera ISDN. (ISDN står för
Integrated Services Digital Network . Det ärett digitalt kommunikationsnät där olika informa-

tionstyper, som tal, data och bild
samtidigt kan förmedlas till abonnenten via en gemensam lokallinje.)

Offert
- Vi har lämnat offert till Telecom
och hoppas på ett mycket snart
beslut, säger Mats och tillägger att
man ännu inte vet om eller hur
marknaden kommer att delas upp.
1985 togs AMPS-systemet i
drift i Australien och idagfinnsdet
250 000 abonnenter. Mobiltelefonnätet täcker de stora städerna
på östkusten, där den huvudsakliga utbyggnad också pågår.
Ökningen av antalet användare
sker inte särskilt fort. Förmodlingen blir det snabbare tillväxt då
en andra operatör kommer in.
Konkurrensen kommer troligen
att innebära aktivare marknadsbearbetning än vad som sker idag.
Gunilla T a m m

Mobiltelefonsystem täcker bl. a. Melbourne. Foto: Mats Eklundh
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Ta din keps och gå!
Ericssons ordinarie bolagsstämma tisdagen den 7 maj bjöd
inte på några överraskningar.
Lars Ramqvist kunde presentera det sedan länge kända rekordresultatet för 1990 för en
stor skara aktieägare, denna
gång i Stockholms Konserthus.
Aktieägarnas belåtenhet över
1991 grumlades förstås något
av det faktum att Ericssons formidabla vinstökningskurva nu
flackat ut. Fortfarande är dock
koncernen ett av de få storföretag i Sverige som går riktigt
bra, trots lågkonjunktur och det
gångna årets oro ute i världen.

Storsatsning
på utveckling
Efter att ha redovisat rekordåret
1990 är det glädjande att konstatera att försäljningen ligger kvar
på en mycket hög nivå, även om
ökningstakten är svag. Den försämrade världskonjunkturen påverkar nu också vår bransch- både
när det gäller företagskundernas
beställningar och utbyggnaden av
de publika telenäten.
Teleprojekt har senarelagts i
många länder, vilket minskat beställningarna. Ändå är det vår bedömning att AXE-systemet väl
försvarar sina marknadsandelar
inom publik telekommunikation.
För mobiltelefonsystemen fortsatt
expansionen, både i fråga om orderingång och fakturering. En viss
avmattning av ökningstakten har
dock märkts.
Koncernens vinst för första
kvartalet är fortfarande på en högst
tillfredsställande nivå, fastän lägre
än förra året. Men det är viktigt att
komma ihåg, att den lägre vinsten
är en direkt följd av att vi valt att
öka våra tekniska utvecklingskostnader med 500 MSEK jämfört med förra året.
Sammantaget ger årets första
kvartalsresultat mig anledning att
upprepa en dämpad resultatprognos för 1991 - vi har ju en lågkonjunktur att hantera. Ett lägre resultat än i fjol ska dock ses mot bakgrund av vår ökande satsning på
teknikutveckling.
Ser vi längre fram i 90-talet är vi
inom Ericsson väl förberedda att
ta oss an de allt större utmaningar
vi kommer att ställas inför. Vi betraktas redan som trovärdiga utvecklare av morgondagens telesystem, och vi tänker konsekvent
och uthålligt fortsätta vår offensiva marknadsföring.
Vi måste fortsätta vår rejäla
satsning på teknikutveckling om
Ericsson ska kunna fullt utnyttja
de marknadsmöjligheter som finns
och fortsätta ta marknadsandelar
inom publik telekommunikation.
Detta är också en förutsättning om
vi ska kunna fortsätta att vara
världsledande inom mobiltelefoni.
Jag vet att förutsättningarna är
mycket goda. Vi har vår grundmurade kompetens inom områdena
växelteknik, radio och nätkunnande. Under mitt första år som
VD har jag bedrivit en aggressiv
marknads- och tekniksatsning. Jag
känner att jag har hela organisationen bakom mig i denna satsning.
Jag ser det som mitt personliga
ansvar att Ericsson ska förbli den
internationellt ledande leverantören av telekommunikationssystem
under 90-talet.
Lars Kamqvist

avgående Jan Wallander och
Sten Wikander. Carl Wilhem
Ros och Jan Stenberg omvaldes som suppleanter i styrelsen
medan Sverker Martin-Löf och
Jakob Wallenberg invaldes som
nya suppleanter.

Wallander avtackad
Björn Svedberg, som senare av
styrelsen omvaldes till ordförande, tackade de avgående
styrelseledamöterna Jan Wallander och Sten Wikander för
deras insatser. Särskilt riktade
han sig till Jan Wallander, som
efter 21 år i styrelsen - de senaste som vice ordförande - nu
lämnar sitt uppdrag.
Jan Wallanders insatser för
Ericsson har varit mångåriga
och betydelsefulla, påminde
Björn Svedberg. Han tackade
för värdefullt stöd under sir
egen tid som VD och för der
kamratskap som utvecklats med
tiden. Jan Wallander fick som
erkänsla bl a motta Ericssons
finaste utmärkelse - guldplaketten. Från Telefonaktiebola^
get L M Ericsson överlämnade
VD Lars Ramqvist minnesgåva
och blommor.
Jan Wallander
fick också - som ett
tecken på de kamratliga relationerna
med alla styrelsekamraterna -en mer
ovanlig avskedsgåva, i form av en
keps!

m

Styrelsekamraternas uppmaning till avgående
styrelseledamoten Jan Wallander var:
- Ta din keps och gå!

1 :a kvartalet
gav en miljard
i vinst
Ericssons delårsrapport för första kvartalet 1991
visar att det fortfarande går bra för företaget.
Vinsten minskade visserligen med 14 procent
jämfört med samma period förra året, men den
blev ändå drygt en miljard svenska kronor. Detta
trots att satsingen på forskning och utveckling
ökats med ca 500 miljoner kronor jämfört med
förra året.
Ericssons fakturering under
årets första två månader var 2
procent större än motsvarande
period 1990. Den uppgick till
10 649 MSEK (10 409 MSEK
1990). Orderingången minskade
med 12 procent, från 12 191
MSEK förra året till 10 729
MSEK detta år.
Vinsten före skatter minskade
med 14 procent och blev 1 009
MSEK(1 180). 133 MSEK av
vinsten hänförs till realisationsvinster. Räknat per aktie blev
vinsten 2,95 kr (3,45) efterskatteutgifter och s k full konvertering. Tar man in också latenta
skatter och bokslutsdispositioner i beräknigen, blev vinsten
per aktie 3,33 kr för kvartalet
(3,22 kr). Ökningen beror på
ändrade skatteregler i Sverige.
Att det redovisade resultatet
minskat något, beror i första
hand på att koncernens kostnader för den tekniska utveck-

lingen inom publik telekommunikaiton och mobiltelefoni
ökat kraftigt. Det är bredbands
ISDN, Digital Cross Connects
och andra framtidssatsningar på
den publika sidan och övergången från analog till digital
teknik inom mobiltelefonin som
nu kräver ökade utvecklingsinsatser.

Sena beställningar
Nedgången i industrikonjunkturerna har också påverkat telekommunikationerna, främst i
form av en minskad installationstakt. Många stora beställingar och upphandlingar har
blivit försenade, en del pga finansieringsproblem, andra som
en följd av det oroliga läget i
världen under de gångna månaderna. Detta påverkar orderingången. Vid jämförelse med
förra årets orderingång ska
också noteras, att första kvarta-

Den avgående
styrelseledamoten
Sten Wikander
avtackas av Björn
Svedberg och Lars
Ramqvist.
A

let 1990 innebarovanligt många
stora order, bl a 6-miljardersuppgörelsen med Mexico om
AXE, mm.

Försiktighet
Satsningen på teknikutveckling
måste fortsätta. Lågkonjunkturen kommer av allt att döma
prägla resten av året. Detta
medför att helårsresultatet för
1991 nu beräknas bli lägre än
för rekordåret 1990. Detta är
den försiktiga bedömning koncernledningen nu går ut med.
Betraktat ur affärsområdessynpunkt, är det inom Publik
telekommunikation som utvecklingen bromsats mest de
gångna månaderna. Det är också
inom det området som flera
stora upphandlingar försenats,
upphandlingar som i de flesta
fall dock väntas bli slutförda
under året. På flera håll i världen har lågkonjunkturen pressat fram en långsammare installationstakt, vilket negativt
påverkat affärsområdets fakturering.
För Radiokommunikation var
både order- och faktureringsutvecklingen fortsatt positiv när
det gäller mobiltelefonsystemen. Det gäller inte minst
USA där fortsatta framgångar
noterats. För landmobilradio

innebar årets tre första månader
viktiga beställningar från länder
i Mellanöstern.
Affärsområde företagskom'•
munikation kunde trots den
svaga konjunkturen klara en
oförändrad fakturering, men en
svag nedgång noteras för beställningarna.
Kabel och Nät ökade sin fakturering. Fortsatt stark tillväxt
på den viktiga italienska marknaden och betydande nya kontrakt i Turkiet har i hög grad
bidragit till affärsområdets positiva utveckling.
Komponenter ökade sin fakturering, trots att flera dotterbolag såldes av under fjolåret.
Också orderingången har ökat.
Försvarssystem hade under
första kvartalet en mindre fakturering än i fjol, beroende på
att det italienska försvarsbolaget
Fiar såldes bort från affärsområdet i höstas.

Finansiell styrka
Koncernens finansnetto förbättrades under årets tre första
månader. Soliditeten är fortsatt
hög, 39,1 proc (39,3 proc förra
året).Under perioden har 794
MSEK investerats i fastigheter,
maskiner och inventarier. 374
MSEK av dessa investeringar
har gjorts i Sverige.
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Ericssons bilder av Kuwait
I mars 1991 reste 13 Ericssonmedarbetare till Kuwait. Uppdraget var att dokumentera och
rekognosera Ericssons anläggningar och utrustning i det
krigshärjade Kuwait.
Hur mycket har klarat kriget,
hur mycket är förstört?
Efter några veckors rundresa
kom de hem med svaren: kriget
har orsakat omfattande skadegörelse på telenät och -stationer, men det kunde ha varit
mycket, mycket värre.
Thommy Thörnstedt, EC A;
Rolf Hedenström, Bo Nilsson
och Uolevi Partanen från ETX
samt Anders Friberg och Claes
Gyllencreutz från ERA har
tagit bilderna.

T
A Rökmolnen ligger tunga över Kuwait City. I skylinen ses Kuwaits torn som är en nationalsymbol. När vinden
ligger på och blåser in röken från de SOO brinnande oljekällorna förvandlas dag till natt och allt blir svart i Kuwait
City. Ansiktsskydd filtrerar bort de största partiklarna, men man kan inte vistas i staden någon längre tid.

Anders Friberg, ERA, undersöker
denna totalförstörda site i Wafra,
södra Kuwait. Den innehöll tre
radiobasstationer för mobiltelefoni.
Stativen har hållit men elektroniken
har förstörts. Ericssons biltelefonnät i Kuwait var till hälften installerat när kriget bröt ut i augusti i fjol.
Nätet var av s k TACS-typ och
dimensionerat för 2 0 0 0 0 abonnenter. Det var ett "turn-key"projekt, dvs allt skulle göras klart
så att kunden bara skulle behöva
vrida om nyckeln när han skulle ta
det i drift. Det var då det, nu är
situationen en annan. En offert är
på gång för återuppbyggnaden.
Kuwaitierna är naturligtvis angelägna om att så snart som möjligt
få systemet i drift. T

"4 Diken som detta grävde
irakierna tvärsöver motorvägen
ungefär var hundrade meter för
att förhindra allierade trupptransporter.
Lite bakom mannen i diket
ser man en bit av den SO mil
långa koaxialkabeln till Saudiarabien som Ericsson la ner
1 9 7 6 - 7 8 . Kabeln sades vara
sönder på tre ställen, men
visade sig vara sönderhackad
nästan hela den 1 2 mil långa
Kuwait-sträckan. Längst bort i
diket ses en irakisk tank som
fallit i egen fälla.
En relativt ny AXE-station med 2 0 0 0 0 lokala linjer kombinderad med en tandemstation totalförstördes i South Sabahia i södra Kuwait. Det var under amerikanska
precisionsbombningar av irakiska mål i Kuwait som Ericsson-anläggningen
träffades. AT&T har redan fått kontrakt på att bygga en ny station som tar 6 0 0 0
lokala linjer kombinerad med en tandemstation. Enligt obekräftade vittnesuppgifter
följde AT&T:s säljare tätt bakom de allierades trupper när Kuwait befriades den
2 8 : e februari, y

A En Tomahawk-missil slår ner mellan två hus. Det ena är det 1 1
våningar höga Telecommunications Center och det andra ett
kuwaitiskt shoppingcenter - Souken - som är totalt utbränd.
Alla fönster har blåsts ut vid explosionen och röran i husen är
obeskrivlig.
Till höger de första Ericsson-männen på plats i Kuwait efter
befrielsen: Bo Nilsson och Uolevi Partanen tillsammans med representanter för Kuwaitiska kommunikationsministeriet och amerikanska soldater.

A Detta är basen på ett 1 0 0 meter högt radiolänktorn vid siten Salmy 1 som
sprängdes under kriget. De flesta basstationer inne i Kuwait City har klarat sig,
men i övriga landet är 9 0 procent förstört. De gamla siterna där basstationerna
står kan kanske användas, men transmissionsnätet måste byggas upp på nytt.
Det ersätter i så fall Kuwaits förra mobiltelefonnät, som var ett japanskt NECnät. Innan kriget tänkte man att Ericsson-utrustningen skulle kopplas in på NECnätet. Men den NEC-utrustningen fördes bort av irakierna, som har just NECväxlar. De tog snyggt och prydligt med sig all NEC-utrustning de kunde. Ericssons
installerade utrustning var däremot ointressant och fick vara kvar - tursamt nog.
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"Dagens affärsklimat kräver
avlyssningsf ria telefonsamtal"
För femtio år sedan infördes regeln att inom svensk
försvarsindustri är det
förbjudet att tala om hemlig
information i telefon. Även
för företagsledningar inom
den civila industrin borde
det finnas en liknande regel.
Här är man i många fall
inte så försiktig med sin
information som man borde
vara. Det anser Rolf Dolk,
säkerhetschef på SaabScania och medlem i Näringslivets Säkerhetsdelegation.
Nya marknader med nya aktörer,
hårdare konkurrens, sammanslagningar och nya samarbetspartner,
så ser affärsklimatet ut på -90-talet.
Därtill kommer att på vissa nya
marknader råder andra etiska och
moraliska gränser än vad vi i
Sverige är vana vid. Speciellt händelserna i Östeuropa och den
marknad som öppnas där innebär
både nya chanser och risker.
I detta nya affärsklimat blir tiden
en betydelsefull faktor. Det blir
viktigt för konkurrenter och andra
företag som vill in på en ny marknad att veta när t ex ny teknik ska
introduceras eller nya produkter
lanseras. Att känna till en storaffär
innan den offentliggörs ger ett
övertag. Ett sätt att få denna information är genom telefonavlyssning, något som används sedan
lång tid tillbaka. Det är en "genväg" till att snabbt skaffa information och kunskap.
- Att företagsledare får sina telefoner avlyssnade förekommer och
det är först när man märker att
information läcker ut som man gör
något åt det. Svensk industri borde

- Codeline är lika lätt att
använda som en vanlig
telefon, säger Rolf Dolk,
säkerhetschef på SaabScania. Där har alla företagsledningar skaffat
Codeline.

vara merproaktiv, säger Rolf Dolk.
Samtidigt varnar han för videooch telefonkonferenser, där strategiska frågor behandlas. Att diskutera viktiga frågor över telefon för
att spara in på resor och konferenser kan bli dyrt om informationen
kommer ut.

Codeline bra hjälpmedel
På Saab-Scania har alla företagsledningar skaffat Codeline, kryptotelefonen från Ericsson. Bola-

gen i utlandet kommer nu också
att köpa Codeline så ett nät för
säker telefonkontakt skapas.
- Vi var med och provade denna
kryptotelefon redan innan den var
helt färdigutvecklad och beslutade
ganska tidigt att skaffa den till
företagsledningarna. Codeline är
en bra produkt med hög kvalité.
Den bygger på svensk teknologi
och det tycker vi är viktigt, säger
Rolf Dolk. Att telefonen är lätt att
använda och har bra talkvalitet, är

andra fördelar som han nämner.
- Det går inte att höra när ett
samtal är krypterat. Det är bra eftersom det är viktigt att man känner
igen rösten på den man talar med
när krypteringen används, tillägger han.

Affärsmässighet
Att ett företag har säkerhetsmedvetna medarbetare och skaffar
utrustning för att eliminera säkerhetsriskerna anser Rolf Dolk vara

Sälj-avtal i Sverige
och Norge
Under april skrevs två viktiga distributionsavtal för Codeline. Det
ena är mellan Ericsson och Scandinavian Telecommunication Trading AB (STT) ett till Televerket
närstående företag. Det andra är
mellan Ericsson och norska NFT
Crypto AS.
STT är marknadsansvariga och
kommer att sälja Codeline via Sveriges 20 teleområden. I Stockholm,
Göteborg och Malmö sker den
aktivaste bearbetningen genom de
storkundsäljare somfinnsdär. Inom
Televerket pågår en satsning på
telesäkerheten och Codeline är en
viktig produkt inom detta område.
- Under nästa år räknar vi med
en försäljning på upp mot 20 miljoner. Det berättar Sture Pettersson
på Ericsson Radio Systems och

Codeline 4

Hög kvalité

Som en symbol till det avtal som nyligen skrivits under, tar Johan
Warpe, STT, emot luren till Codeline av Sture Pettersson, ERA.
Foto: Björn Seger

Storkundsäljarna inom teleområdena kommer nu att börja sälja
Codeline och Johan uppskattar att
det i år kommer att säljas mellan
200 och 300 telefoner. Varje apparat kostar ca 50 000 kronor och för
att ha nytta av den krävs ju två
telefoner, en i "var ända".

Utanför Sverige
Koncernstab Marknad skaffar Codeline-nät
Inom Koncemstab Marknad på Ericsson har man köpt Codeline.
Flera av dessa finns utanför Europa och man håller nu på att bygga
upp ett nät med dessa länder. Enligt de erfarenheter man haft hittills
har det fungerat mycket bra mellan samtliga världsdelar.
Under Kuwait-krisen i höstas användes Codeline internt mellan
V^olika Ericsson-bolag.
(

Grundskydd i telenätet
- Ju mer internationellt ett företag
blir desto större är risken för telefonavlyssning. Samtalen till utlandet kan gå via radiolänk eller
satellit och systematisk avlyssning förekommer. Det berättar Ilio
Virgili på Telesäkerhetskontoret
i Kristianstad, en enhet inom Televerket, där experter utför sårbarhetsanalyser åt företag och
organisationer.
I det svenska telenätet finns ett
grundskydd av hög klass och för
de flesta räcker detta skyÄ)
När det gäller strategiska frågor och information mellan
personer på top managementnivå ställs det dock extra krav på
telesäkerheten.
- På de stora koncernerna
man allt mer medveten om de risker som finns för telefonavlyssning. Att skydda sin information är
viktigt inte bara för storföretagen,
säger Ilio och förklarar:
- För ett litet specialiserat företag kan det många gånger vara
livsviktigt att skydda sin speciella
"know how".
- Genom att använda kryptotelefon när t ex strategiska beslut
diskuteras på telefon, så undviker
man faran av telefonavlyssning.
Codeline är en kryptotelefon som
Televerket utvärderat och är
mycket nöjda med. Den finns nu i
Televerkets sortiment, slutar Ilio
Virgili.
£•
Text och foto: Gunilla TariK

Detta är

marknadsansvarig för Codeline i
Norden.
- Vi har jämfört olika kryptotelefoner och valt Codeline. Den uppfyller Televerkets krav, har hög
kvalité är sober och har utmärkt
talkvalité. Den är så snygg att den
passar bra i ett direktionsrum, säger Johan Warpe, produktchef på
STT. Han anser att marknaden för
Codeline är större än vad man tror.
Idag är det ytterst få svenska storföretag som har kryptotelefon.
Alla stora telefontillverkare säljer kryptotelefon men dessa apparater är för militärt bruk och är ofta
stora och rätt klumpiga. Codeline
är den första civila kryptotelefonen.

en del i företagets affärsmässighet.
- Företagets säkerhet är en del i
affärsverksamheten. Genom ett
högt riskmedvetande ökar trovärdigheten och det är viktigt för våra
affärskontakter både nationellt och
internationellt, slutar han.

I Norge ska Codeline säljas genom
NFT Crypto AS. Det är ett företag
som ägs av Norsk Försvarsteknologi, har hög kryptokompetens
och vill bredda sin produktfamilj.
I Finland och Danmark kommer
Codeline att säljas via Ericssonbolag. Sture uppskattar att det i

Norge, Danmark och Finland tillsammans finns en lika stor marknad som i Sverige.
- Men, understryker han, det är
en ny produkt där det i början gäller
idéförsäljning. När det blir försäljning av själva telefonen är svårt att
tidsmässigt säga något om.
Utanför Norden pågår förhandlingar i första hand med Ericssonbolag som distributörer. Inledande
diskussioner har förts med bl a
Nederländerna, Schweiz, Irland
och Brasilien. I USA och England
pågår sonderingar. Genom Ericsson-bolag i Belgien och Turkiet
har man redan sålt Codeline till
kunder i dessa länder.

Codeline kräver inga ingrepp i
det vanliga telenätet. Allt som
behövs för att samtalet ska bli
krypterat är att både den som
ringer upp och den som svarar
har en Codeline.
Apparaten är lätt att använda.
Man ringer upp på vanligt sätt
och när man vill koppla in
krypteringen (och en kryptonyckel finns inläst) så trycker
man på kryptoknappen, sen tar
det endast några sekunder för
kryptoutrustningen i de båda
telefonerna att synkroniseras.
När kryptolampan lyser går det
inte att avlyssna samtalet.
Kryptonyckeln behöver inte
läsas in på nytt varje gång man
telefonerar.
Krypteringstekniken är digital. Talet passerar en talkodare och kryptotransformeras därefter. Via ett modem
går det sedan ut på telenätet
och hos mottagaren återomvandlas signalerna via en omvänd process. Den som försöker avlyssna ett krypterat samtal hör bara ett brus.

I

FRONTEC TELECOM AB
en resurs för

ERICSSON
Frontec har under många år haft
nöjet att följa Ericssons framgångar
genom deltagande i många projekt
som leverantör av konsulttjänster.
Under åren har en kunskap byggts
upp hos våra konsulter som vi vill att
Ericsson skall kunna utnyttja.
Frontec har sedan årsskiftet profilerat sig inom Frontec Telecom AB för
att bära traditionen mot Ericsson
vidare.
Frontec Telecom har ramavtal med
Ericsson som gör det lätt att utnyttja
vårt kunnande!

rontec Telecom har en uvecklingsmiljö som motsvarar Ericssons egen
miljö med SUN arbetsstationer integrerade i Ericssons nät. Vi har ett
säkerhetsavtal med Ericsson vilket
innebär att vi i vår miljö kan arbeta
med de flesta säkerhetsklassade
projekt.
Vi har som ambition au erbjuda en
hög kvalitetsnivå på vara tjänster.
Som ett led i denna st rivan pågår ett
kvalitetsarbete för att ansöka om
klassificering enligt ISO 9000 under
detta år.

Frontec Telecoms kunnande är olika
tekniker inom huvudområdena Telefoni och Mobil kommunikation såsom exempelvis Objektorienterad
systemutveckling, elektronikkonstruktion, projektledning, ASIC utveckling, UNIX, C + + , realtidssystem och ObjectOry.

Ave*

•C++
Frontec Telecom AB ingår i IDK Frontec-koncernen. IDK Frontec är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom dataområdet. Vi är över 300 personer med en konsultkompetens som sträcker sig
från administrativt orienterade system till tekniska datasystem med stora realtidskrav.
Verksamheten bedrivs*på ett tiotal orter i Sverige.

IDK

ffFROmEC

Frontec Telecom AB
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NEDRAKNINGEN HAR BÖRJAT FOR MARIA
Maria Edberg är en person som
vill utsätta sig för krafter och
upplevelser utöver det vanliga.
Hon vill bli astronaut.
Onsdagen den 24 april 1991
var en viktig dag i hennes liv.
Då tog hon nämligen ett stort
kliv på vägen ut i världsrymden.
Maria fick reda på att hon var
en av de fem svenskar som
utsetts till aspiranter på en plats
i den Europeiska rymdfärjan
Hermes. Från början var det
297 sökande varav 17 kvinnor
till denna åtråvärda "rymdbiljett".

Tio, nio, åtta, sju, sex, fem, fyra, tre, två,
ett, gå! Klockan 14.32 svensk tid 16 juli
1969 kunde TV-tittarna se när Apollo 11
lyfte. Någon gång 1998-99 är det dags för
det stora europeiska rymdäventyret. En av
dom som då ska ut i rymden kan vara Maria
Edberg, civilingenjör på ETX. Hon är
uttagen som en av fem svenska kandidater
till rymdfärjan. Vi var med Maria under ett
av de krävande testen inför uttagningen.
Maria sitter i en cylinderformad farkost
på Karolinska Institutet för att prova hur en
månlandning skulle kännas. Cylindern sitter fast på en roterande dubbelsidig stål am i
i ett cirkelformat rum. I kontrollrummet
utanför rummet sitter professor Dag Linnarsson och räknar ned tiden.
Ett lätt surrande talar om för oss att
cylindern inne i rummet satts i rörelse.
Maria har plattor i pannan och på bröstet så
man kan mäta hur väl hon bibehåller blodtrycket. På en liten TV-skärm kan vi se
Marias ansikte plattas ut mer och mer. Var
tionde sekund ska hon trycka på en liten
knapp hon håller i handen för att tala om att
hon är vid medvetande.
Cylindern hon sitter i snurrar runt med
70 kilometer i timmen när G-kraften är
uppe i 5. Det motsvarar 25 varv per minut.
I sittande läge är tyngdkraften som mest i
riktningen från huvud till fot. Det är denna
kraft man utsätts för vid landning. Efter 45
sekunder avslutar man testen.
Maria prövas också i liggande läge. Då
pressar kraften ihop hjärta och lungor och
det gäller i princip att hålla sig levande.
Samma känsla erfar rymdpiloterna vid en
start. Nu ska man upp i 8 G då cylindern
roterar med 85 kilometer i timmen eller 30
varv per minut. Det vill säga samma hastighet som när du lägger på en LP-skiva. En
astronaut råkar knappast ut för större krafter än 3 G. Men vid en start, efter det att det
första raketsteget slocknat till dess nästa
tänds, minskar trycket från tyngdlöst tillstånd till 3 G och det är också en upplevelse.
- Ökningen från 0 till 3 G är urhäftig
säger professor Linnarsson och ögonen
skiner. Han hade själv velat bli uttagen till
astronaut men han bär glasögon och är för

niken för vapnens skull. Det är synd tycker
Maria som är pacifist. Ifrågasätter hon aldrig varför vi pumpar ut miljarder på rymdprojekt istället för att lösa våra jordiska
problem först?
- Jag håller med dig på ett sätt, men vi
måste dela på resurserna. Det kommer alltid att finnas problem här och nu, men
samtidigt måste vi forska annars kommer
vi inte vidare.
- Även om det i grunden är äventyrslusta
och egoistiskt att tänka att det är bra med
rymdteknik, bara för att jag tycker det är så
kul, så lär vi oss om vårt ursprung och vår
framtid. Den kunskapen ger oss så mycket
mer i vardagen än bara teknisk kunskap,
mer än människor kan tänka sig. Däremot
ifrågasätterjag definitivt rymdprojektet Star
Wars.
Vad har människan för roll i universum?
- Jag tror på möjligheten att påverka vår
egen planet, men nu håller vi på att ta kål på
den och fortsätter vi att bara hävda oss
själva förstör vi ju för oss. Men om vi inte
gör det kan vi säkert påverka inte bara
jorden utan också vår egen galax. Men att
påverka universum har vi ingen större möjlighet att göra. Där är vi som små myror.
Gud vilka filosofiska frågor du kommer
med!

Ericsson-tjej
planerar resa
uti universum
gammal, så det gick inte alls. Man måste
hitta nödutgången även om man tappar
brillorna, säger han.
Tyngdkraftsprovet är ett av de sista testerna Maria gör före uttagningen. Men hon
har genomgått ingående medicinska tester,
intervjuer och psykologtester dessförinnan,
suttit i vacuumtankar och på snurrande
stolar, testat balanssinnet med vatten i öronen och mycket mer. Syftet är, hur motsättningsfullt det än låter, inte att få fram den
mest vältränade utan att se till att de som
väljs ut inte har några sjukdomar som skulle
kunna innebära fara för livet vid en rymdfärd. Dagens övning gick bra för Maria
precis som det gick i verkligheten för Armstrong 1969.

Skapelsens krona

Resa på jorden istället
Då, 1969,21.17 svensk tid, 102 timmar och
45 minuter efter start landade The Eagle på
månen. Vi som hade TV kunde några timmar senare, 03.56, se bilderna på den första
människan på månen; Neil Armstrong och
som god tvåa Edwin Eugene Aldrin, när de
tog sina första lite försiktiga steg på den
skrovliga ytan. En radiolinje öppnades.
Det brusade och sprakade och vi kunde
höra Neil Armstrongs rörda röst säga att
det var ett litet steg för människan, men ett
jättekliv för mänskligheten.
Maria Edberg var 9 år när hon såg de
båda männens steg och dem glömmer hon
aldrig. Sedan dess har hon velat bli astronaut, hunnit utbilda sig till civilingenjör,
och börjat arbeta på Ericsson. Idag arbetar
hon med försäljning av AXE-växlar för
Holland. Hon har hunnit bli 30 år, är sambo
med tre lånebarn, går på workout och spelar tennis. En helt vanlig tjej.
Vad är det som driver en människa att
vilja bli astronaut och utsätta sig för påfrestningar vi andra inte vågar drömma
om?

Studerade
supernovor
Marias far var
sjökapten och
mycket intresserad av stjärnor.
Han grundlade
intresset. Redan i
gymnasiet pryade
hon en vecka på

I en centrifug på Baromedicinska avdelningen på Karolinska institutet sitter Maria Edberg.

Råö rymdobservatorium i Onsala utanför
Göteborg och skrev ett litet specialarbete,
som hade det inte helt ovetenskapliga
namnet "Universums uppkomst och byggnad". Hon fick stipendium från SverigeAmerika stiftelsen, for till USA och läste
bland annat astronomi på college ett år. På
skolan fanns ett planetarium där de kunde
studera supernovor och andra astronomiska
fenomen. När hon gick på Chalmers i Göteborg gjorde hon sitt specialarbete för
docenten i astronomi vid Radioastronomiska observatoriet. Dessutom var hon aktiv i Chalmers rymdgrupp som bestod av
studenter med fler än en stjärna i ögonen.
De åkte upp till Kiruna och tittade på när
man sköt av raketer och väderballonger
från Esranges uppskjutnings-ramp och
skådade efter astronomiska fenomen.

- De flesta i rymdgruppen ville arbeta
med astronomi på något sätt och och det
gör de i dag också. Men mitt intresse har
alltid varit att bli astronaut och det gick ju
inte då. Så jag fick resa på jorden istället.
Examensjobbet gjorde hon vid Radioastronomiska laboratoriet i Paris. Maria
konstruerade kretskort som används inom
radioastronomi för att ta emot frekvenser
utifrån. Så nog har hon visat att hon har
intresse för ämnet.

Lyhörd för Marsmän
Att ta emot frekvenser utifrån, att vara
lyhörd, är lite av vad som krävs av en
blivande astronaut, förutom en bra grundkondition. Eftersom man reser i team om 610 personer, som ska arbeta i rymden i tre
månader, är det viktigt att vara utåtriktad

Hår testar man hur kroppen reagerar vid tyngdkrafter som år högre ån på jorden. Bild: Mickael Lindström, Bildgruppen Peya.

och kunna samarbeta. Man måste ha ett
starkt psyke, kunna kontrollera sina reaktioner, inte ha cellskräck, inte vara rädd för
konfrontationer, men också vara mål- och
resultatinriktad.
- Det krävs ett visst mått av självförtroende, men inte för mycket, då klarar man
inte av samarbetet. Man måste vara öppen
och ta in signaler man får och kunna tänka
logiskt i olika situationer.
Nuförtiden är en rymdfärd något mindre
fysiskt påfrestande än det var 1969 men det
man missade då var de psykiska efterreaktionerna som nu blir viktigare och viktigare
att förbereda och följa upp. Hur pass farligt
är det då?
- Det är fortfarande mycket farligt men
inte lika farligt som förr.
På ES A och statens delegation för rymd-

verksamhet vill man inte ha några äventyrare, utan ansvarsfulla människor som gillar utmaningar. Människor som vill göra
nytta och gå i första ledet. Som god tekniker tycker Maria om att lösa problem, att
arbeta med det senaste inom tekniken och
lära sig nya saker.
- Jag tycker om förändringar och jag
älskar att resa. Jag är ute efter den där
enorma upplevelsen och att få öppna mig
ännu mer, bli mer medveten.

Det stora i det lilla
Men vad känner Maria inför universum.
Ödmjukhet, respekt, rädsla eller svindel
som jag gör?
- Det är en otrolig känsla. Det är det jag
är ute efter. En del kanske inte skulle klara
av det. Jag tror däremot att det är en fantas-

tisk mental upplevelse. Att se hur små vi är,
hur viktigt det är att ta vara på det vi har, vår
storhet i det lilla.
Lite av hederlig äventyrare döljer sig nog
ändå bakom de stålblå ögonen. Maria läser
science fiction med nöje och älskar filmer
som 2001 och minns än idag introduktionsmelodin till en TV-serie som gick på 60talet. De gröna männen då, finns de?
- Det skulle vara fånigt att säga att det
intefinnsannat liv i universum. Jag stänger
mig inte för möjligheten, så stort som universum är.
- Det är inte säkert vi förstår att det är Ii v
när vi möter det. Jag kan i nuläget t ex inte
ta ställning till om det är liv jag möter om
jag som astronaut skulle se att någon lever
på saltsyra istället för aminosyror.
Människan började utveckla rymdtek-

Nu vet jag, hon tror alltså på forskningens
möjligheteratt förbättra Jorden. Jaha. Men
forna tiders upptäckter sätter hon absoluta
citationstecken kring. Australiens 200-års
jubileum kallar hon patetiskt och att Columbus skulle ha upptäckt Amerika, ett
skämt. Vi har mycket att lära av aboriginer,
indianer och folk i Asien säger hon. "Den
västerländska människan har glömt bort
själen." Hon tror att de nödvändiga drivkrafterna är överlevnad och nyfikenhet.
- Meningen med vårt liv är att överleva
och förbättra det vi gör nu. Om människor
tog sig i kragen, säger hon med en djup
suck. Vi är ju en så otroligt vacker skapelse. Bara att skapelsen är så skön ger en
rätt till liv. Det är lite av nirvana, att gå upp
i alltet, i "Ett". Däremot tycker jag det är
löjligt att tänka sig att vi ska befolka universum.
- Jag tror att människan innerst inne är
god och att ondska kommer från rädsla; för
sig själv, omgivningen. Rädslan blockerar
en så att man inte gör det man logiskt borde
göra.
Låt oss säga, att om man inte är rädd, om
man är öppen för frekvenser utifrån och om
kroppen inte säger ifrån (vilket enligt Maria skulle vara bra trist), och om man blir
vald till astronaut. Om. Vad skulle Maria
tänka den dagen, 1998-99, när hon kliver
ombord på Hermes?
- Jag skulle vara litet skärrad. Det skulle
kännas otroligt fint, som att nu ska det
äntligen hända, och så skulle det pirra i
magen.
Det är väl det minsta. Pirr i magen menar
jag. Vad hände med vår vän Neil Armstrong förresten? Ja, han lär ha blivit religiös och Aldrin letar efter Noaks Ark någonstans i Turkiet. Så det slår olika. Det
gäller inte bara att vara öppen för frekvenser utifrån utan också att ha kontakt med
andra astronauter, dela den fantastiska
upplevelsen. För det är nog svårt för den
som inte varit däruppe. Starkt psyke, tänker jag när jag går hem, det måste man nog
ha.
Text: Charlotta Westling

HERMES - FRAMTIDENS RYMDFÄRJA

Så hår kommer det att se ut i slutet av 90-talet når Hermes dockar
med Columbus Free-Frying Laboratory. Kanske finns Maria Edberg
med då.

De astronauter som är kvar efter
utgallringen, kommer att åka ut i
rymden med Hermes, även kallad
framtidens rymdfärja.
Hermes är ett av Ericsson Radar
Electronics rymdprojekt. ERE utvecklar antennerna på planet, till-

sammans med franska SAT och
SEP.
Hermes-färjan kommer totalt att
väga 22 ton. Dess livstid beräknas
till 15 år och den ska under den
tiden göra upp mot 30 bemannade
flygningar. Färjan kommer att

byggas i två plan och besättningen
vid varje flygning ska bestå av tre
man.
ESA, European Space Agency,
har huvudansvaret för Hermesprogrammet medan Frankrike, genom
rymdbolaget CNES, ansvarar för

själva rymdfärjan.Tolv länder ingår i projektet, Frankrike är störst,
följt av Tyskland och Italien. Därefter kommer Belgien, Spanien,
Nederländerna, Schweiz, Sverige,
Österrike, Danmark och Norge med
Kanada som associerad medlem.

ESA ska välja ut tio piloter och
labb-specialister av de cirka 50
föreslagna från 13 olika länder.
ESA anger tre orsaker till varför
Hermes ska utvecklas: för det första för att överhuvudtaget kunna
klara bemannade rymdflygningar,

för det andra för att Europa ska
kunna klara sig på egen hand i
rymden och för det tredje för att bli
accepterad som likvärdig partner i
ett internationellt samarbete.
Hermes är en del i triumviratet
Arianne 5, Columbus och Hermes.

Arianne 5 ska skjuta upp Hermes
till rymdstationen Columbus som
förhoppningsvis baseras vid den
internationella rymdbasen Freedom.
Arianne 5 kommer att kunna arbeta i mitten av 1990-talet med

kommersiella uppskjutningar innan
det blir dags för den första obemannade Hermes-uppskjutningen några
år senare. Sedan blir det Columbus
tur att skickas upp och först därefter kommer den första bemannade
Hermes att stäva mot rymden.

•
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Tycker du han ser litet mallig ut,
Åke Sundström, HPs och hela Sveriges Mr Oscilloskop? Då kan vi tala
om att han har ett gott skäl, för nu
kommer han med en riktig dundersensation: Ett 100 MHz digitaloscilloskop med äkta analogkänsla. Som är
lika snabbt och lättskött som ett analogt, men med digitalskopets alla fördelar i behåll! Med ett HP 54600/601A
på arbetsbänken får du svar direkt
på skärmen, varje gång du vill mäta
eller justera något - även om du vill
ha^rygerjekt bild av en komplicerad
3^«griaFA-irt för 17145:- om du nöjer jr
/«.

*%*, ~&

dig med två kanaler. Vill du ha fyra
får du punga ut med 20 750:-. Men
det är ju inte för mycket det heller,
eller hur? Ring 08-750 20 00 eller
031-89 10 00 om du vill prova en

ra

HEWLETT
PACKARD

Faxa eller skicka in kupongen i ofrankerat kuvert till Frisvar, Hewlett-Packard Sverige AB, 164 00 Kista.
Telefax 08-752 7781.
O Skicka en broschyr

Skicka en: D HP54600A (2-kan.) D HP54601A (4-kan.)
på öppet köp under två veckor.

• Jag vill veta mer innan jag bestämmer mig. Kontakta mig.
Namn
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Projekt
Det här är historien om sjön som skulle restaureras
med hjälp av en harv, en tröskel och dricksvatten och
som slutligen nästan tömdes på vatten innan några
enskilda personer ryckte in och hjälpte kommunen.
En konsult hittade på en maskin för syresättning av
sjöns vatten. En fiskeförening bidrar med att placera
ut regnbågslax och en dykklubb rensar sjön på skrot.
Deras insatser är frivilliga.
Egentligen började den här historien med att vi skulle intervjua
LM-dyk när de höll på att rensa
sjön Trekanten. Till och med en
av de stora kvällstidningarna var
på plats för att fotografera allt
skrot. Men vi tar berättelsen från
början.
Trekanten har problem med att
få vattnet att cirkulera.
Det enda vatten som rinner till
kommer från förorenat dagvatten.
En sjö vars vatten står still blir
syrefattig och bildar svavelväte
och för mycket fosfor i det kalla
bottensedimentet. Därmed läcker
näringsämnen ut ur bottensedimentet, kommer upp till den
varma ytan och bildar plankton.

Ett gammalt problem
På 50-talet försökte man tillföra
vatten från Mälaren och under
80-talet har kommunen försökt
hitta nya lösningar på problemet.
Man rensade sjön på skrot och
träflis, muddrade den och harvade

...eller
historien om
sjön som
nästan
försvann
ned kalciumnitrat som syresatte
bottensedimentet. Det här fick
man utstå mycket spått och spe
för. En annan idé man hade var att
tillsätta dricksvatten från vattenreservoaren vid Liljeholmen och
låta ytvattnet likt ett naturligt utflöde rinna ut i Mälaren via en
tröskel. Sedan 1983 pumpar man
ut det kalla bottenvattnet och tillsätter motsvarande mängd
dricksvatten från Norsborgs vattenverk. Men att omsätta 520 000
kubikmeter vatten är inte det lättaste. Det tog 5-6 år för vattnet att

Trekanten
bytas ut. Idag är man nere i en
omsättningstid på ett år.

Konsult kopplas in
De här åtgärderna räckte inte till
för att förbättra sjöns vattenkvalitet. Istället bestämde sig kommunen för att minska på utsläppet
i sjön och syresätta vattnet.
Bo Werner hette mannen som
hade kompetensen. Hans förslag
byggde på en gammal idé att
syresätta bottenvattnet med
tryckluft så näringsämnena håller
sig kvar i bottensedimentet. Med
hjälp av en kompressor som via
en slang skickar ut tryckluft i sjön
syresätter man vattnet. Samtidigt
för man in dricksvatten i sjön.
Vattenvård och sjörestaurering
är en delikat fråga eftersom flera
förvaltningar är inblandade;
gatukontoret har ansvar för allt
som kan tänkasfinnasvid sjöytan,
fritidsförvaltningen för parksidan
ända ned till strandkanten och
Stockholm Vatten AB svarar för
vattenvården.

Fiskeklubben lånar sjön
Här kommer fiskeklubben Tellus
in i bilden. Trekanten är föreningens faddersjö och man "lånar" via
Sportfiskeföreningen vattnet från
kommunen, fritidsförvaltningen
och fastighetskontoret. I gengäld
idkar man tillsyn och fiskevård.
Föreningens medlemmar upp-

Bo Werner kopplades in för att
hjälpa kommunen att minska på
utsläppet och syresätta vattnet i
sjön Trekanten.

täckte att det flöt upp mycket skräp
på stränderna. Klubben beslöt att
kontakta LM-dyk, Ericssons
sportdykarklubb.Under en enda
lördag övade klubbens medlemmar inte bara dykning utan de
rensade sjön, närmiljön och badet
på ett ton skrot av allehanda slag
och varierande bakgrund. Bland
annat lär det finnas en bil i mitten
på sjön för den som saknar sådan,
men den måste tas upp med kran,
så det är ett större projekt för
kommunen.

- Ett argument för att inte rensa
sjön är ju att man ser hur mycket
skit som ligger på botten, säger
Christer Lennergren, på vattenvårdsbyrån med ett skratt men
tillägger:
- Ett allvarligare argument är
att om sjön blir för klar kan ljuset
göra att det kan börja växa ohämmat i bottenvattnet.
Men historien tar inte slut här.
Allt skulle vara frid och fröjd med
frivilliginsatser och en kompetent konsult för sjöns restauration
om inte killen som skulle fixa
kranen med dricksvattnet var på
semester. Hans ersättare klarade
nämligen inte sitt uppdrag att vrida
på kranen eller så hade han bara
glömt bort det. Hur som helst fick
vattenvårdbyråns expert Gunilla
Lindgren i all hast bege sig till
sjön Trekanten och se till så att
dricksvattnet flöt in i sjön igen.
Då hade sjön hunnit minska med
några decimeter. Så det var nära
att LM-dyk inte behövde dyka för
att hitta cyklar och annat skräp.
Vården av sjön Trekanten tar
troligtvis aldrig slut. Enligt Gunilla Lindgren är det ett evighetsprojekt eftersom man en gång
rubbat naturens ordning. Fast bäst
är kanske att inte sköta sjön alls
för då ser man ju inte skräpet.
Text: Charlotta Westling
Foto: Maria Petersson
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Roland Lindqvist (på bilden) och Anders Jonsson på Ericsson har
tillsammans med VTI och Bilprovningen tagit fram en testbräda
som spar tid och hundratusentals kronor.

O
I 24 km/tim slår kulan emot biltelefonen. Ju mjukare den bromsas upp, dvs ju mer materialet fångar upp
stöten, desto bättre. HotLine klarade testet.

HotLine klarade
krocktest
Kan man vid en bilkrock slå
ihjäl sig på en mobiltelefon
som sitter på instrumentbrädan?
Risken verkar inte stor,
enUgt de slagtester som
Ericsson gjort tillsammans
med Svensk Bilprovning och
Väg och Trafikinstitutet
Dessa tester görs lätt och
billigt tack vare en specialframtagen instrumentbräda.

Ericssons
mobiltelefoner
får monteras
på instrumentbrädan

Ericsson, säger Bengt Arnalid på
Bilprovningens tekniska avdelning. Det här är en förenklad väg,
VTI provar och skriver protokoll
och Bilprovningen går efter dessa
vid besiktningen.

Provhall

Proven görs i VTIs lokaler i Linköping. (Bredvid krockbanan där
man bl a testar bilbarnstolar.)
Slagtestanordningen är okomplicerad.
En aluminiumkula på 6,8 kilo
Vid en bilkrock i hastigheter över islagszonen. Den säger också att fäst i vajrar hissas upp till en viss
50 km/tim räknar experterna med proven måste utföras på varje bil- höjd, släpps ner i en båge och slår
att en passagerare som sitter i ett märke och modell.
i 24 km/tim mot föremål som sitter
vanligt rullbälte kommer att slå
För att förenkla processen har på testbrädan. (Motsvarar en krock
huvudet i instrumentbrädan. Bil- Ericsson i samarbete med Svensk
i 50 km/tim med bälte.) Kulan slår
tillverkarna har därför krav på sig Bilprovning och VTI (Väg o Tra- mot föremålets hårdaste del.
att garantera att instrumentbrädan fik Institutet) tagit fram en testI slutet av april var Ericsson i
bräda, som fyller kravet på den Linköping och testade 16 olika
inte är alltför stum.
Men även föremål monterade på "sämsta godkända instrumentbrä- produkter. Mobiltelefoner, Mobibrädan ge skador. Och bilarna fylls dan". Därmed bör alla slagprov på texterminaler, mikrofoner, manöverapparater för komradio mm.
mer och mer med tillbehör: föremål monterade på testbrädan
mobiltelefoner, radioterminaler och också fylla kraven på varje god- Värdena var genomgående bra och
Ericsson har nu fått de flesta av
taxametrar, som ofta monteras känd bilmodell.
- Ett mycket bra initiativ av sina aktuella mobiltillbehör godframför medpassageraren, till hökända. Bland annat
ger om ratten.
•
Det
finns
en
konflikt
som
måste
lösas.
Anmobiltelefonerna.
Taxibilarnas nya stora
Att apparaterna godkvittoskrivande taxametrar tingen sitter biltelefonen ergonomiskt riktigt, väl
känts i slagtestet betyder
var väckarklockan, som synlig, lätt att hantera trafiksäkert. Men kanske
däremot inte att de kan
fick bilprovama att fråga på en farlig plats om bilen skulle krocka.
Eller så sitter den säkert. Nere på golvet där
installeras hur som helst.
sig om det får se ut hur som
En mobiltelefon som av
helst i en bil. Med följden ingen kan slå sig på den. Men omöjlig att hantera
andra skäl sitter olämpatt även placeringar av till- så att man samtidigt har full kontroll över trafiligt, t ex på ett dåligt utbehör som tidigare inte ken.
Tack vare slagtest kan man avgöra om en
format fäste, kan ändå få
ifrågasatts, till stor irritaen anmärkning av bilbetion, plötsligt underkändes. biltelefon är ofarlig och sen sätta den på ett
ergonimiskt bra ställe. Även om den skulle insiktningen.
kräkta på passagerarens utrymme.
Testbräda
Och idealet är fortfa- Testmetoden gör det också lättare för tillverrande att ingenting monFöreskriften, som funnits
teras inom islagszonen.
sen 1970 (när Sverige an- karna att tillgodose de nyligen skärpta lagkraven.
tog amerikanska Safety I den svenska produktsäkerhetslagen som finns
Mycket arbete
Standards) säger att alla idag och i den föreslagna produktskadelagen ställs
Ericsson har lagt ner
tillbehör måste slagtestas mycket höga krav på både produktens säkerhet
mycket arbete på att få
och godkännas för att få och tillverkarens produktansvar, säger Vicke
fram en bra testmodell.
monteras inom den sk Lindblad på Ericsson Radio.

C

Mats Holte från Ericsson och Rolf Gustavsson, AB Svensk
Bilprovning, studerar resultatet av slagprovningen.

Och förra våren lämnades förslaget på generell testbräda.
- Det här testet är ett föredömligt
sätt att försöka lösa problem. Ericsson har vågat rota i något som på
kort sikt kan innebära visst besvär,
säger Jan Wenäll, forskningsingenjör på VTI. Men på lång sikt
betyder det att man ligger före konkurrenterna inom det här området.
- Metoden kommer att underlätta både för tillverkarna och oss
som myndighet. Jag tror att det
kommer att bli en stor efterfrågan
på att testa produkter och att bilisterna i framtiden kommer att kräva
att produkterna är godkända i
säkerhetstest.
Text: Lars Cederquist
Foto: Maria Petersson
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- Nu vet installatörerna vad de
får och inte får sätta på instrumentbrädan, säger Anders
Jonsson, installationssupport på
Ericsson Radio Systems
Sverige AB.
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, billig ficktelefon och
unik "hands-f ree"-lösning
Nu kan man bära pockettelefonen i fickan eller
fäst vid bältet och ha
båda händerna fria
under samtalet. Tack
vare en liten tillsats, en
sladd upp till en högtalare i örat och en minimikrofon i höjd med munnen.
Det här är Ericssons
senaste mobiltelefonbidrag, en nyhet som
presenterades vid bilsalongen på Älvsjömässan
i mitten av april. Då
visade Ericsson också sin
senaste ficktelefon - en
vinröd variant på Hot^ Line Pocket. Fyratusen
W kronor billigare.

•

Ericssons
två stora
nyheter på
bilmässan
Ericsson syntes på bilmässan.
Montern hade ett bra läge, en röd,
skinande blank sportbil, en ljus
varm framtoning, demonstratörer
klädda i typiska "HotLine-hattar"
och en tvåmetersmodell av själva
HotLine-telefonen drog till sig
blickarna. Nog så viktigt när alla
konkurrenter samlas på en liten
yta för att visa att just DERAS
mobiltelefon är bäst.
Dessutom
hade
Ericsson två nyheter att
visa upp.

Händerna fria
Den ena var en sk HotLine Portable Handsfree. En tillsats som inte
väger mer än 24 gram
och kostar 880 kronor.
Den har en platta som
fästs i ficktelefonens
botten och en tunn sladd
som har en öronmussla
i ena änden och en mikrofon fäst på lagom
avstånd så att den kommer ungefär mitt för
munnen.
- Det här är en unik
lösning, säger Per Körner som är produktchef
för Ericssons HotLinesortiment i Sverige.
Ljudet är fullt acceptabelt även om det inte
kan bli riktigt lika bra
som i den fasta handsfree i bilen.
Men det är ju också
lite prisskillnad. Den fasta kostar
2500 kronor och till det kommer
ungefär lika mycket i montering.
Den bärbara monterar man själv.
På en halv sekund.

Lågpris
Den andra nyheten var den vinröda lågprisvarianten av Ericssons ficktelefon.

Sä här kan man prata i ficktelefonen med bada händerna fria, demonstrerar Gilberto Gallaccio, säljchef i Stockholms regionen.

Telefonen ser ut ungefär som den vanliga
HotLine pocket, men
den är som sagt vinröd.
Med vita knappar och
grön display. Och kostar
alltså 4000 kronor mindre. 12 950 (inkl högkapacitetsbatteri och
snabbladdare)
mot
16 850 kronor.
Många besökare var
konfunderade. En HotLine för tretton tusen?
HotLine brukar ju står
för hög kvalitet, lite exklusivt.
- Vi har inte gjort avkall på kvalitet, försäkrar Per Körner, men vi
har gjort en ficktelefon i
lite enklare utförande.
Med något färre finesser. Antalet kortnummer
är till exempel hälften så
stort.
- Men det är inte säkert att köparna upplever det här som negativt.
Många finesser brukar
nämligen inte utnyttjas fullt ut.
Den nya telefonen är lika stor
som en vanlig HotLine pocket.
Den väger 530 gram, har två timmars taltid och exceptionellt lång
standby-tid, 69 timmar.

Komplett familj
Med den nya telefonen har Ericsson nu kompletterat produktfa-

Det var ofta fullt vid Ericssons monter. Den hade ett bra läge och kunde bl a locka med en ny röd
ficktelefon.

miljen när det gäller ficktelefoner. Det ska finnas en lämplig
mobiltelefon för alla typer av användare.
Den nya telefonen kallas NH
51 och är avpassad för nordiska
mobiltelefonsystemet NMT 900
och kan användas i Norden och
Schweiz. Den har utvecklats vid

mobiltelefondivisionen i Lund
och produceras i Ericssons fabrik
i Kumla.

Stort intresse
Det bärbara handsfree-tillbehöret
kan kopplas till såväl den befintliga HotLine ficktelefon 1921,
som den nya, röda, NH 51.

- Intresset för Ericssons nya
produkter var förvånansvärt stort
med tanke på den "gröt" av mobiltelefoner som bildas när alla
leverantörer ska visa upp sina
produkter på en mässa, avslutar
Per Körner.
Text: Lars Cederquist
Foto: Maria Petersson
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Bättre relationer till Kina
(ETX) Omvärldens relationer till Kina har förbättrats
betydligt. I april beslutade
den svenska regeringen att
BITS, Beredningen för
Internationellt Teknisktekonomiskt Samarbete, ska
återuppta beredningen av
bistånd till Kina.
För Ericssons del kan det här betyda att vilande projekt dras igång
igen på allvar.
Ericsson har hittills levererat
cirka 1,3 miljoner AXE-linjer till
åtta olika provinser i Kina.
I samband med oroligheterna i
Kina 1989 stoppades alla biståndsprojekt. I november förra
året släppte regeringen lite på restriktionerna. Åtaganden som redan var kontrakterade får nu genomföras.
- Att BITS nu återupptar arbetet med att bereda nya projekt kan

betyda mycket för Ericsson, säger Uldis Zervens, marknadsansvarig för Kina. Många länder har
redan släppt på sina restriktioner
vad gäller så kallade mjuka lån
och om inte Sverige också gör det
riskerar Ericsson att hamnar på
efterkälken.
- Men det här beslutet innebär
inte att det är klart med biståndspengar till Ericssons projekt. Jag
tror dock att chanserna är ganska
stora eftersom Ericssons-projektet nämndes i regeringens pressmeddelande.
Ericsson har funnits i Kina i
över 100 år. Förutom AXE har
också mobiltelefoni samt landmobilradio haft stora framgångar
i landet. MD 110 tillverkas dessutom på licens i Kina.
- Vad vi nu närmast väntar på
är ett klartecken för de 540 000
linjerna i Guandongprovinsen,
berättar Uldis Zervens.
•

För några veckor sedan fick Björn Svedberg på besök i Kina tillfälle till ett 4 0 minuter långt
sammanträffande med premiärminister Li Peng. det är inte många industriledare från väst som
mottagits på så hög nivå under så lång tid.

Stororder från Oman
(ECA) Ericsson har fått en ny
order avseende utbyggnad av telenätet i Oman till ett värde av 100
miljoner kronor.
- Därmed har Ericsson byggt
telenät och levererat AXE-stationer och annan teleutrustning till
Oman till ett sammanlagt värde
av mer än en miljard kronor, inklusive ett mobiltelefonnät, sedan den pågående teleutbyggnaden i Oman kom igång 1985, säger Jan Eckerud, ansvarig för
marknadskoordinering inom
ECA.
- Utbyggnadsprogrammet för
telekommunikationer kommer att
hålla samma takt även under den
kommande femårsperioden, varför marknadsutsikterna är goda,
säger Jan Eckerud.
Den nu aktuella beställningen
har tagits hem av Ericsson Network Engineering AB i Stockholm som också har ansvaret för
genomförande av projektet.
Ordern omfattar leverans och
installation av AXE-stationer,

Inom 1 8 månader ska det nya 100-miljoners projektet i Oman
var klart.

transmissionsutrustning inklusive
radiolänkutrustning, lokalnät och
fiberoptiska kabelförbindelsertill
och mellan ett 10-tal städer i landet. Den fiberoptiska kabeln
kommer att levereras från Ericsson Cables AB.

Sea Giraffe till Australien
(ERE) Ericsson Radar Electronics
har sålt sin marina radar Sea
Giraffe till Australien och Nya
Zeeland. Radarn kommer att finnas ombord på de nya fregatter
som de båda ländernas flottor ska
bygga.
Radarn ingår som en del i det
ledningssystem för fartygen som
Bofors Electronics Pacific ska leverera. Ordersumman är på över
100 miljoner kronor.Enligt kontraktet ska Ericsson starta radarproduktion i Australien för tillverkning av viktiga delar av radarn. Den kommer att förläggas
till koncernens anläggningar i
Broadmeadows. Investeringar
görs redan i år för en beräknad
produktionsstart i mitten av 1993.
- Det här innebären stark satsning i Australien för att sälja våra
radarsystem, säger Göran Hedborg, ansvarig för affären på ERE
i Mölndal. Australien får nu tillgång till en inhemsk, avancerad
radarindustri.

I projektet ingår även videoförbindelser mellan informationsministeriets enheter i huvudstaden Muscat. Det nya projektet sätts igång omedelbart och
skall vara genomfört inom 18
månader.
•

Stort intresse har också visats
för Ericssons flygburna spaningsradar som nu utvecklas för
det svenska flygvapnet.
•

(ERA) Den 5 maj togs mobiltelefonsystemet i Puerto Rico i kommersiell drift. Nätet, som ersätter
det tidigare systemet från NEC,
har för närvarande 25 000 abonnenter.
Kontraktet vanns i hård konkurrens med Northern Telecom och
AT&T. Kunden är Puerto Rico
Telephone Company, PRTC.
Systemet, som är AMPS, amerikansk standard, har installerats
och driftsatts på mycket kort tid.
Mindre än fem månader från det att
kontraktet skrevs under den 10 december 1990 var systemet i kommersiell drift.
- Hela projektorganisationen
med Thomas Uhlander som projektledare och Göte Åkerman som
projekt manager i Puerto Rico har
gjort ett fantastiskt jobb, berättar
Thomas Heuman, marknadsansvarig för Puerto Rico.
- Tack vare extraordinära
insatser från alla har vi fått fram
och skeppat material och fått det
installerat, testat och driftsätt på
den här korta tiden. Det har varit
hårt arbete, sena kvällar och helger

VMX ger Ericsson röst
(EBC) Ett OEM-avtal har slutits
med det amerikanska företaget
VMX, ett av de absolut största
inom rösthantering i företagsväxlar i US A. Avtalet ger Ericsson rätt
att marknadsföra och sälja VMX
produkter över hela världen.
I USA har rösthantering länge
varit en självklar del i ett företags
kommunikationssystem. Nu börjar Europa och övriga världen
komma ikapp USA på rösthanteringsområdet.
- Vi ser en otrolig marknadspotential för dessa produkter och
applikationer, säger Hans Calminder, produktchef på EBC.

EREs marina radar Sea Giraffe
här på den svenska kustkorvetten Göteborg.

Mobiltelefoni i Puerto Rico

Europamarknaden för rösthantering uppskattas vara värd totalt
ungefär 147 MUSD i år och att
värdet stigit till ca640 MUSD1994.
Under maj lanseras det minsta
systemet i produktlinjen, Voice
100.1 höst lanseras de övriga, större
systemen. Hela linjen kommer att
säljas som applikationer till
MD110, BusinessPhone BCS 150
och BusinessPhone 90.
Fältprov med Voice 100 pågår
på EBC i Sundbyberg samt i Finland, Belgien och Spanien.
Regelbundna leveranser till
kunder beräknas vara igång i mitten av juni.
•

(EKA) Ericsson Components Standardkomponentdivision skrev i
oktober ett avtal med Texas Instruments, TI, som gällde distribution
av deras halvledarprogram och under våren har verksamheten
kommit igång.
Standardkomponentdivision var den 24 april värdförett seminarium på Solvalla, som informerade om Tis, halvledarprogram. Ett
drygt hundratal intresserade, kunder och tilltänkta kunder var
närvarande vid seminariet, Components största anslutningen någonsin för ett kundseminarium.
•
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särskilt för teamet i Puerto Rico,
där man ibland arbetade i tre-skift.
I projektet har bl a ERU, ETX,
EKA, CEV, TIM och LMC varit
involverade.
Puerto Rico är en för Ericsson ny
marknad, där man nu gjort en inbrytning med mobiltelefonsystemet.
Kompletterande utbyggnad med
50 kanaler pågår redan och ytterligare utökning kommer att ske
1992-93.
Puerto Rico är en självständig
republik, associerad med USA sedan 1952.
Landet har 3,2 miljoner invånare
på 8 900 kvadratkilometer. Huvudstaden heter San Juan.
•

Varsel i
Kungsbacka
(ECA) Specialkabeldivisionen i Kungsbacka har varslat
35 personer. Av de berörda är
ett 10-tal tjänstemän och de
övriga verkstadsanställda.
- Det är framför allt två orsaker till att vi drar ned, säger
divisionschef Janne Sjödén.
Dels de stora stukturella förändringarna inom fordonsbranschen och dels den vikande konjunkturen på industrisidan i Sverige.
Huvuddelen av fabriken arbetar nu med tredagarsvecka,
vilket vi beräknar ska fortgå
fram till semestern, fortsätter
Janne Sjödén.
- Vi har etablerat samarbete
med övriga Ericsson-enheter
i Göteborgsområdet för att
försöka skaffa fram ersättningsarbeten. Efter att åtgärderna genomförts har Kungsbackafabriken ca 150 anställda.
•

•'
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UTSIKTEN
AV

ERAs VD Kurt Hellström och VD för Fastighetsbolaget Per Palmberg i ett gemensamt första spadtag.
.Foto: Björn Seger.

Byggstart i Kista
Onsdag den 15 maj tog ERAs VD Kurt Hellström
tillsammans med Fastighetsbolagets VD Per Palmberg det allra första spadtaget inför nybygget i Kista.
Nybyggnaden i Kista kommer i
första etappen ge 450 nya arbetsplatserom sammanlagt 14000 m2.
Inflyttningen blir under 1993.
- Med denna investering visar
Ericsson-koncernen att vi har ett
engagemang för Stockholm. Det
visar också att vi tror på Sverige

och att vi dessutom har en stark
framtidstro på radiokommunikation, sa Kurt Hellström innan han
och Per Palmberg greppade varsin spade och tog de första spadtagen på platsen för de nya lokalerna.
Kurt berättade också om det

spadtag som togs för sexton år
sedan. Det var då Svenska Radioaktiebolaget, SRA, (idag ERA)
var det allra första företag som
kom på plats i Kista.
350 miljoner kronor investeras
i det nya bygget, som kommer att
göra det möjligt för all BR-personal att samlas i egna lokaler.
Idag hyr ERA 50 000 m2 lokaler
runt om i Kista.
Helena Andersson

AKTIERUTAN
Efter den kraftiga uppgången under första kvartalet har nu Stockholmsbörsen mattats kraftigt under intrycket av många dåliga
bokslutsrapporter från företagen.
April blev därmed en dyster månad med ett minus på ca 4 procent.
Ericssons B fria aktie har i stort
sett följt den allmänna börsutvecklingen den senaste tiden och
har som vanligt tillhört en av det
mest omsatta aktierna.

Aktien stiger

APR
1990

MAJ JUN JUL

AUG SEP 0KT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ
1991

ERICSSONS AKTIEFONDER
Datum

1988-12-31
1989-12-31
1990-12-31
1991-04-05
1991-05-13

Allemansfonden
Andelskurs Förmögenhet
(SEK)
(MSEK)
135
52,2
94,1
304
317
86,4
378
99,8
324
84,5

Aktiesparfonden
Andelskurs Förmögenhet
(SEK)
(MSEK)
343
56,0
77,1
825
65,6
86
74,7
101
64,9
88

Andelskurserna för april 1991baseras på en aktiekurs av 183 kr
och en konvertibelnotering av 335 procent.

Hittills i år har Ericsson-aktien
stigit med ca 8 procent, betydligt
sämre än generalindex ökning på
över 20 procent. Marknaden förväntar sig inga spektakulära
vinstökningar i kommande delårsrapporter utan har accepterat
företagsledningens prognos att
1990 års vinst blir svår att återupprepa.

p/e-talet konstant
Kursen i förhållande till vinsten,
p/e-talet, ligger kvar på 13, vilket
är precis på verkstadsindustrins
genomsnitt. Det är en värdering
som ser rimlig ut, även jämfört
med andra teleföretag på utländska börser.

MATS

HALLVARSSON

Med 1990 års vinstökning har
franska/holländska Alcatel befäst sin ställning som Ericssons främsta internationella
konkurrent. Alcatel redovisar
en imponerande vinst, starka
finanser och en rad fina internationella marknadsgenombrott. Många belackares farhågor har därmed kommit på
skam.
Efter fem år av hårt omstruktureringsarbete har nu Alcatel
Alsthom bevisat att gruppen
gör Ericsson rangen stridig om
att vara världens främsta internationella telekommunikationstillverkare.
Det var inte många som
trodde på en så framgångsrik
omvandling närCGE, som den
franska tele- och elektrokoncernen hette på den tiden, 1986
köpte amerikanska ITT:s hela
internationella telekommunikationsverksamhet, som mest
var europeisk.
Olyckskorparna var många
och de tvivlade på att CGE
skulle orka med att utveckla
både sitt franska El0-system
och ITTs System 12 samtidigt.
De förutspådde kulturkrockar,
svåra marknadsproblem och
svaga vinster.
Men efter fem år kan koncernchefen Pierre Suard säga
att han lyckats. Avkastningen
(nettovinsten i förhållande till
försäljningen) är nu så nära den
kan vara 5%. Det var målsättningen för koncernen, som
skulle nås först 1992.
Mycket har hänt under dessa
år. Koncernen heter inte längre
CGE utan Alcatel Alsthom och
telekommunikationsdelen är
samlad i ett holländsk holdingbolag som heter Alcatel NV.
Rationaliseringar, företagsköp och -försäljningar har stuvat om gruppen så att Telekommunikationer nu är den
överlägset största delen med
92 miljarder franc i försäljning
av totalt 144 miljarder. Den
näst största delen är Energi och
Transporter, som snabbt blivit
världsledare på den exploderande marknaden för snabbtåg.
Utropstecknet är nog ändå
televerksamheten. Alcatel har
inte bara lyckats hålla marknadsställningarna för sina två
system utan också expandera
dem. Det är aldrig något tal om
att lägga ned det ena system till
fördel för det andra.
Utvecklingsarbetet har istället inriktats på att successivt integrera de två systemen.
Kunderna har i stort sett, tvärtemot vad många trodde, fått
förtroende för långsiktigheten
och kvaliteten i satsningarna.
Därmed har Alcatel också
kunnat göra några ordentliga
inbrytningar och utökningar på
marknader i världen som är
traditionella styrkepunkter för
Ericsson.
De senaste 15-16 månaderna
har Alcatel gjort stora framsteg
i Östeuropa med kontrakt i Polen, Rumänien och Sovjetunionen. Man har fått stora beställningar från Kina, Iran,
Mexiko, Italien och förmodligen till Ericssons ledsnad, i
Australien. I närmare 30 år har
Ericsson varit ensamleveran-

tör på den stora australiska
marknaden, men nu har man
alltså en konkurrent inpå livet.
Därtill kan Alcatel räkna in
en "östbonus" genom sin traditionellt starka ställning på den
västtyska marknaden. Den forna
östtyska delen av Tyskland är
idag den enskilt snabbast växande telemarknaden i Europa,
och där är Alcatel tillsammans
med Siemens herrar på täppan.
Nu kan säkerligen någon
gammal belackare säga att allt
detta var inte så märkvärdigt beställningarna på teleutrustning har legat på topp i flera år
i världen och beställarna har
bjudit in alltfler konkurrenter
för att snabbt kunna hålla takten
med efterfrågan.
Dessutom har Alcatel ridit
högt på östvågen tack vare sin
tyska förankring. Bakom östsatsningen finns också förmånliga statliga lånevillkor. Resultatet ser vi dessutom först när
beställningarna verkligen är
betalda.
Men det kan knappast minska
glansen på siffrorna från 1990
års verksamhet. Alcatel levererade nära nio miljoner linjer
1990 vilket är 50% mer än
Ericsson och fick order på över
13 miljoner linjer.
Telesidans försäljning ökade
med bara 4%, därför att Business Communications (Affärskommunikation) hade ett
mycket dåligt år med en nedgång med 20% samtidigt som
efterfrågan transmissionsutrustningen var svag. Däremot
ökade bruttovinsten med 20%
till strax över 8 miljarder vilken
kan jämföras med Ericssons
samlade bruttovinst på 5,7 miljarder.
Ericsson kan dock glädja sig
åt en betydligt bättre bruttomarginal (bruttovinst i förhållande
till total försäljning) - 12,5%
jämfört med Alcatel-gruppens
8,7% -och sannolikt ännu bättre
om vi jämför enbart Publik telekommunikation.
Men det viktiga för Alcatelgruppen är att de nu nått det
totala avkastningsmål som
Pierre Suard satte upp för fem
år sedan, nämligen en nettovinst som är 5% av den totala
försäljningen. Det nåddes ett år
tidigare än beräknat.
Vinstframgången har gått
hand i hand med en stark finansiell uppbyggnad. Alcatelkoncernen har kunna expandera
samtidigt som man stoppat undan i lådorna.
Vid en snabb betraktelse finns
det egentligen bara en stor
svaghet på telesidan och det är
de blygsamma framgångarna
inom mobiltelefoni. Där ligger
Alcatel flera år efter Ericsson i
marknadsuppbyggnad och sannolikt också i teknologisk utveckling. Den dåliga närvaron i
USA är också ett handikapp.
Men Alcatel arbetar hårt på
att ta igen eftersläpningen. Och
gruppen har utan tvekan resurser att satsa mycket och långsiktigt. Trots japaners och
nordamerikaners aggressivitet
fortsätter Alcatel att vara Ericssons främsta internationella
konkurrent under många år
framöver.

20

NR 4/1991

Demo-PC
På Supportcenters blivande PCtorg i Borgarfjord L:31 kommer
att finnas PC från Compaq, Nokia
och HP liksom skrivare från HP
och Canon. De flesta av de program som rekommenderas i ERA/
ECS PC-produktkatalog kommer
också att finnas installerade på
datorerna. Hit kan man alltså gå
för att "känna på" datorer och
program innan man bestämmer
sig för ev inköp. Kontakta gärna
700 76 i förväg och hör dig för när
PC-torget är färdigmöblerat.
Använder du Word för Windows?
Supportcenter säljer en färdig
mall som på ett bekvämt vis hämtar och skriver ut de uppgifter som
börståi Ericssons brevhuvud. Pris
500 kr. Kontakta Matts Willborg,
725 22, memo ERAMWG.
Inger Wiman trivs når
när det går
gar för högvarv bade på och utanför arbetet. För ett halvår år sedan tackade hon ja till ett drömjobb som administrativ chef hos teknikutvecklarna R/U.

Administratören
Administratörei som blev chef

Nybliven mormor
Anti-virus
Man kan tycka att Inger torde ha ERA/ECS har en företagslicens

- Att få utvecklas i ett arbete jag verkligen trivs med
känns naturligtvis både roligt och stimulerande, säger
Inger Wiman om det drömjobb hon för ett halvår
sedan blev erbjuden. Hon tackade också ja till att bli
chef för den administrativa sektion som bildades hos
teknikutvecklarna R/U, i Kista.
Sektionen svarar för all övergripande administrativ
service som rör avdelningens 140 medarbetare.
Hon ger ett vitalt och energiskt
intryck. Inger Wiman medger
också att hon trivs bäst när det går
undan och då det också är lite fart
och fiäkt omkring henne. Och hos
teknikutvecklarna på fjärde och
femte våningsplanet i Posthuset i
Kista råderfull aktivitet. Här arbetar man för högtryck med utvecklingen av det digitala mobiltelefonsystemet för marknaderna i
Nordamerika. I augusti tas det
första provsystemet i drift i Los
Angeles.
- Vi växte från 40 till 140 medarbetare under första året jag jobbadepåavdelningen. Visst värdet
tufft, mensamtidigt roligt att se till
att få den administrativa sidan att
fungera med en så snabb utveckling, berättar hon om den tid hon
fram till dagens jobb hade som
avdelningssekreterare på konsultbasis.

Naturlig hemvist
1 december i fjol kom så erbjudandet om att bli ansvarig för den
nybildade sektion som skulle
svara för att all administrativ service fungerade och utvecklades
inom avdelningen. Erbjudandet
kom som en positiv överraskning.
- Jag såg det som möjlighet och
chans till att utveckla ett arbete jag
trivs med och under mina yrkesverksamma år också alltid sysslat
med. Att dessutom kunna fortsätta det jobb jag deltagit i, med
att inom avdelningen bygga upp
en fungerande administration,
kändes också roligt. Så utan större
tvekan tackade hon ja.

I Ingers sektion ingår flera
funktioner som tidigare ingått i
avdelningsstaben. Exempel är
ekonomi och inköp med en personal på vardera post. Dessa har
själva tyckt det varit positivt att
istället få tillhöra en sektion, som
gett dem en naturlig hemvist och
ett mindre avstånd till chefen, då
Inger åtminstone i betydligt högre
grad än avdelningschefen finns
tillgänglig.
Dessutom ligger reception, PCsamordning, administrativa rutiner, interninformation, inventarier, lokaler, dokumenthantering
m fl områden på sektionens ansvar.

Samlat rutiner
Undervintern har här medgemensam ansträngning lagts ned ett
omsorgsfullt arbete på att utarbeta
en pärm för all upptänklig information kring policy, rutiner och
tillvägagångssätt. I pärmen har
man samlat både de regler och
rutiner som redan finns framtagna
på ERA tillsammans med information som enbart är aktuell för
avdelningen. Här går att hitta allt
från hur tidssedlarna ska fyllas i
till vilka avgångstider som gäller
för flygbussarna till och från Arlanda.
- Samtliga på avdelningen har
fåttpärmen. Särskiltuppskattadär
den av de nyanställda som får den
i handen direkt de börjar. I den kan
de på ett lättillgängligt sätt hitta
svaren på de vanligaste frågor
man har som ny på en arbetsplats.
Nyligen har Inger avslutat ett

Supportcenter har också AstonTates anvisningar över hur dBase
IV bör köras under Windows 3. En
dBase-ikon medföljer.

annat jobb med att skriva en rapport om verksamhetsstyrningen
för avdelningen. Detta dokument
är ett av dem som måste finnas
med för att uppfylla kraven i ISO
9001, kvalitetsstandarden ERA
arbetar för att motsvara och så
småningom också ska certifieras
för. Efter att ha gått igenom all
dokumentation som det sista året
beskriver avdelningens arbete har
hon sammanställt rapporten som
behandlar vilken verksamhet man
bedriver och på vems uppdrag
man arbetar.
- Det har inte varit helt lätt för
mig som icke-tekniker att bearbeta det ibland ganska tunga bakgrundsmaterialet. Men så här i
slutänden inser jag att jag fått en
fantastisk insyn i vad det är vi här
gör.

Andra perspektiv
Just så som enda icke-teknikern och dessutom enda kvinnan - tillhör Inger ledningsgruppen. Hon
tror det är bra att någon med andra
perspektiv än rent tekniska finns
med där. Däremot tror hon inte att
det har någon större betydelse att
hon är enda kvinnan.
Ytterligare ett projekt man driver på sektionen att göra en översyn av avdelningens hela park
med PC-datorer. Det görs för att
alla som jobbar i PC-världen ska
haenhetligaprogramvarorochför
att kunna göra uppdateringar i de
fall det behövs.

fullt upp med det hon gör på arbetstid, men som tidigare nämnts
trivs hon med många järn i elden
och har därför gott om sysselsättning också vid sidan av arbetet.
Hon är då politiskt aktiv, arbetar
inom fritidsdistriktsnämnden i
Hässelby där hon bor. Hon sitter
dessutom ibland som nämndeman i rätten, arbetar inom kyrkorådet och kyrkofullmäktige. Hon
är också nybliven momor till en
pigg krabat på sex månader, som
också han får sin beskärda del av
hennes "fritid".
-Dåjag känner attjag har behov
av att koppla bort allt runtomkring
mig och ordentligt slappna av tar
jag fram stafflit och målarfärgerna och målar. Det fungerar
som terapi för mig och jag tappar
då alla begrepp om både tid och
rum. Mycket effektivt.

på anti-virusprogrammet Scan
från McAfee. Fördelen med detta
program är att det uppdateras tätare än t ex Solomon. McAfees
program kommer att kunna hämtas från supportcenters PC-torg
(se ovan). Har du virus-frågor
idag, kontakta Johan Eriksson på
tel 717 09, memo ERAPCQ.
Kontakta Arne Eriksson på tel
731 54, memo ERAAEN om du
vill delta i de an ti-viruskurser som
kommer att ordnas. Frågor som
"Vad ska jag göra om jag misstänker att min PC drabbats av virus",

Ser behoven
Till sist undrar jag vilka egenskaper Inger själv tycker att hon har
som är viktiga hos en bra chef.
- Det är väl att jag är rak och
rättfram, attjag utan krussiduller
säger vad jag tycker och tänker.
Dessutom ärjag utåtriktad och har
lätt att få kontakt med folk. Eftersom jag är och alltid har varit administratör själv tror jag också att
jag på ett bra sätt ser och kan uppfylla de behov som min personal
har. Att ge uppmuntran ärjag också bra på. Det är viktigt.
Inger tittar på klockan, flyger
upp från stolen och säger att nu
måste vi för stunden avsluta intervjun för hon är tvungen att gå.
Vart då?
- Ja, det glömde jag berätta. Jag
harbörjatdeltai gymnastiken som
ERA kör i sporthallen på tisdagar.
Jobbigt men skoj, säger hon och
rusar iväg.

"Hur skyddar jag mig mot virus"
kommer att behandlas. McAfees
program ingår också som kursmoment.

Ny PCproduktkatalog

Den nya produktkatalogen har
skickats ut till alla chefer, sekreterare och PC-kontaktpersoner. Ytterligare ex kan beställas på tel
700 76, memo ER A ADB. Katalogen innehåller anvisningar hur
olika PC-produkter beställs, presenterar 6 stationära och 7 portabla PC-paket och anger rekommenderad programvara. Den
öppna brevlådan ERAPCKAT
innehåller korrigeringar, uppdaText: Helena Andersson teringar och tillägg av produktBild: Björn Seger II katalogen.
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Management Planning sakrar
chefsförsörjningen
Management Planning (MP) är
ett långsiktigt chefsförsörjningssystet» som säkerställer att vi
har och hela tiden får rätt chefer
inom koncernen.
MP-begreppet är förhållandevis nytt inom Ericssonkoncernen. Det presenterades för första
gången på en internationell konferens för personal- och utbildningsfolk inom koncernen i Saltsjöbaden hösten 1989.
En av deltagarna var NilsGösta Palmborg, som sedan förra våren arbetar inom Affärsområde Kabel och Nät med ansvar för chefsutveckling och som
internkonsult för organisations9 utveckling. Han ingår också i en
internationell arbetsgrupp som
arbetar med dessa frågor på
koncern-nivå.
{^-Naturligtvis bedrevs det chefsutbildning inom Ericssonkoncernen också före
hösten 1989. Men då inte på samma goda
grund som Management Planning gett oss,
säger Nils-Gösta Palmborg, som innan
han kom till Ericsson 1986 var utbildningschef i Läkemedelsföretaget Kabi
Vitrum.
I slutet av 1988 tillsattes totalt fem internationellt sammansatta arbetsgrupper.
Deras uppgift var att kartlägga vilka krav
som skall kunna ställas på en Ericssonchef samt att ta fram ett förslag till utbildnings- och utvecklingsprogram, som
skulle säkerställa att dessa krav inte bara
blev ett antal tomma ord på ett papper.
Resultatet av gruppernas arbete presenterades mindre än ett år senare på nämnda
tk% konferens i Saltsjöbaden under det samlande begreppet Management Planning,
ett långsiktigt system som inleds med
identifiering av kandidater och som täcker
alla aspekter av chefsförsörjning inom
Ericsson world-wide.
•
Affärsområdena Kabel och Nät, Företagskommunikation och
Komponenter samt LME
koncernledningsfunktioner
har gått ihop om ett gemensamt utbildningsprogram.
- Detta ökar regelbundenheten och frekvensen i
våra kurser, säger NilsGösta Palmborg. Samarbetet ger också en annan positiv effekt, nämligen att
våra chefer i samband med
de olika utbildningarna får
träffas och umgås över affärsområdesgränserna.

Bra respons
Under förra året besökte
Nils-Gösta Palmborg samtliga enheter inom Affärsområde Kabel och Nät och
ledde tvådagars MP-seminarier med i princip respektive ledningsgrupp som
deltagare. Syftet med seminarierna var att presentera
hur man identifierar chefsoch projektledarkandidater
och vilka utvecklingsinstrument systemet erbjuder, vilka chefsutvecklingsaktiviteter vi bör job-

har jag naturligtvis en uppföljande funktion, nämligen att se till att verksamheten
inte avstannar utan bedrivs enligt uppgjorda riktlinjer. Det handlar om alldeles
för viktiga frågor för Ericsson och dess
framtid för att vi skall ha råd att inte bedriva dem som tänkt.

Ger enhetlighet
- Om jag ber dig att helt kort beskriva
vad som är bra med MP, vad säger du
då?
- Det finns mycket som är bra med
MP. Men om jag nu skall välja något, får
det nog bli att modellen kan användas
med samma goda resultat i olika länder
och i olika kulturer. Den ger en mera enhetlig bild av Ericsson-chefen - och jag
tänker då på både yrkeskunskaper och social kompetens - vilket naturligtvis underlättar inte bara rekryteringsarbetet utan
också en önskvärd chefsrotation mellan
både företag och länder.
- Det förefaller onekligen vara en
väsentlig plusfaktor. Men finns det inte
samtidigt också en icke oväsentlig nackdel i detta? Om man stöper alla chefer i
en och samma form, måste det ju innebära en påtaglig risk för att man tappar
de individuella ledaregenskaper som
man kanske hellre borde slå vakt om,
eller hur?

Chefer på alla nivåer skall kännetecknas av kunnighet, beslutsamhet, affärsmässighet och stark Ericsson-identitet, säger Nils-Gösta Palmborg.

ba med samt - inte minst viktigt! - att ta
fram en tidplan för när man ute på de olika
enheterna skall vara klar med sin första
kandidatidentifiering.

dukt utan att den tvärtom skulle hålla
mycket bra att jobba efter också i praktiken.

- Och vilken respons fick du under
denna första alltid lika viktiga fas av
implementeringsarbetet?

- H u r ser du på din roll i sammanhanget nu när verksamheten så att
säga börjar leva sitt eget liv ute på enheterna?

- En genomgående mycket positiv sådan. Man var överlag överens om, att det
här inte var fråga om någon teoretisk pro-

-Att vara en central stödresurs som
man vänder sig till för hjälp när man
tycker att man behöver sådan. Dessutom

- Det kunde möjligen finnas en sådan
risk. Men nu är det så vist ordnat att MPsystemet bara ger själva grundstommen ett antal minimistandards, om du så vill och lämnar det utrymme som naturligtvis
alltid måste finnas för individuella och
inte minst kulturskillnader i ledarbeteenden och ledarstilar.

Allt större krav
Traditionellt har chefsrekryteringen varit
väldigt teknikorienterad. Stor vikt har
lagts vid yrkeskompetensen hos dem som
utsetts till chefer. Redan på 70-talet började man märka en omsvängning, åtminstone i Sverige. Ledaregenskaper, förmågan att leda ett team och att hantera
konflikter, var faktorer som började tillmätas allt större betydelse. Därmed ökades också kraven på blivande chefer.
Det är också viktiga ingredienser i MP-modellen,
som bygger på att det
grundläggande vid identifiering av kandidater är de
personliga egenskaperna.
Av stor betydelse är också
erfarenheten från olika
kompetensområden. Det
övergripande målet är att
chefer på alla nivåer skall
kännetecknas av kunnighet, beslutsamhet, affärsmässighet och en stark
Ericsson-identitet. Professionalism, medmänsklighet och uthållighet är våra
gemensamma värderingar.
Vägen att nå detta mycket högt satta mål är en
systematisk identifiering
och utveckling av kandidater samt en chefsutveckling med nära koppling till
koncernens verksamhet på
alla nivåer.

Där Nils-Gösta Palmborg förelåser tapetseras väggarna med fullskrivna blådderblockssidor. Här från ett seminarium med arbetsledare vid Philipssons Gräv & Schakt AB.

A> Kåbe Liden
Foto: Karl-Evert Eklund
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Systemdivisionen (S) samlad
till stort seminarium

•

Avfärd f r i n Klara Bussterminal för de inom S-divisionen som anlände till Mjärdevi från Stockholm.
Bild: Björn Seger

På frågan om vad som är
viktigast; kvalitet eller
att hålla leveranstiderna,
svarade S-divisionens
chef Gunnar Eriksson
tveklöst att kvaliteten går
först. Men, tillade han,
att leverera i tid är också
kvalitet.
Det var kvalitetsfrågorna som
stod i centrum när ca 400 medarbetare inom S-divisionen samlades i Collegium på Mjärdevi i Linköping den 24 april. Collegium är
det koferenscentrum som ligger
bara ett stenkast från ERAs nya
kontor i Linköping.
- Det är många utmaningar vi
har att hantera, menade Gunnar.
Främst då att tjäna pengar och
hålla vår plats på världsmarknaden.
En annan att klara av att jobba i
en såväl funktionellt som geografiskt utspridd organisation.

3! unnar Eriksson menadepå kvalitetsseminariet att leveranssäkerhet
>ckså är en fråga om kvalitet. På bilden dags för kepsutdelning.

Här anknöt S kvalitetschef
Christer Elmquist när han drog
upp riktlinjerna för kvalitetsarbetet och samlade det under begreppet: Nöjd kund är kvalitet.

Stretchpaus
Till kvaliteten på träffen bidrog
också ett väl tilltaget strechingavbrott under eftermiddagspasset.
En av centrets gympaledare hade
engagerats och fick hela gruppen
att köra igenom ett brett program i
bänkraderna.
- Ett kul avbrott med gympingen, tyckte Kalle Berglund som
jobbar med systemering i Kista.
Även om själva kvalitetsseminariet för min del inte innehöll några
direkta nyheter så var det roligt att
se hela divisionen samlad. Att det
fanns en avdelning i Kista som
heter S/X hade jag ingen aning
om.

"Bjussade" på sig
Inger Holmström jobbar som
personaladministratör inom S.

Eftermiddagspaus med lite upppiggande streching.

Lunch på konferenscentret Collegium.

Hon tyckte det var roligt att Gunnar i sin presentation "bjussade"
så frikostigt på sig själv. Dessutom tyckte hon presentationerna
av de två pågående mobiltelefoniprojekten som hölls av projektle-

darna Thomas Axelsson och Mats
Köhlmark var intressanta.

Marlena siktarpå VM
Kumlafabrikens elitorienterare, Marlena Jansson,
har under den bara vintern kunnat ladda ordentligt inför årets tävlingssäsong. Årets mål är att få
en plats i VM-truppen till
Tjeckoslovakien. Går inte
det vägen blir det i alla fall
bl a landskamp i Finland.
Och Ericsson är med
och sponsrar.
- Mitt säsongsprogram innehåller
ett antal landslagsläger som jag
hoppas att få vara med på eftersom
dei bästafall leder till attjag står på
startlinjen när VM drar igång.
Men om inte det målet uppnås
blir det förutom den finländska

Orienteringstjejen Marlena hoppas på plats i årets VM-trupp.

landskampen också ett landslagsläger förde strax utanför VMgruppen i Schweiz. Att sikta på

Snabbvisning
Tyvärr, tyckte en del, vardagen så
späckad att det blev mycket liten

tid över till att prata och bättre lära
känna medarbetarna från de andra
avdelningarna. Men man hann i
alla fall med en snabbvisning av
ERAs nya hus i Mjärdevi.
Text & bild: Lars Hallin

Aktuellt på video

VM i år som förstasenior är kanske lite för högt. Min stora chans
kommer nog 1993 när VM går i
USA.
Marlena vill också rikta ett stort
tack till Ericsson och till chefer
och arbetskamrater som ställt upp
på henne.
- Under 1990 lyckades jag
springa till mig två Junior VM silver. Det ena individuellt och det
andra i en budkavle-tävling. Detta
lyckades till stor del tack vare att
arbetsplatsen så generöst ställt
upp både med sponsrings-bidrag
och med att ge mig tid för träning
och tävlingar. Att Ericsson ställer
upp och sponsrar mig också i år
betyder att jag kan satsa för fullt
även denna säsong.
HA

Med ljud och bild (ingen speaker) beskriver videon Checked
den högtekno-logiska tillverkningen vid Gävle-ochKumla- fabrikerna.
I den nio minuter långa videon
får man följabasstationstillverkningen i Gävle samt mobiltelefon- och mönsterkorttillverkningen vid de båda Kumlafabrikerna.
Filmen är tänkt för kunders räkning. För de delegationer som inte
har tid och möjlighet att göra besök på fabrikerna eller som förhandsvisning innan man besöker
dem. Naturligtvis är videon också
mycket användbar för den som
vill använda den för sina interna
möten.
Den finns för de tre olika sy-

stemtypema PAL, NTSC och
SECAM.
Ärdu intresseradavattlånaeller
beställa en kassett vänder du dig
till:
Cecilia Lund, M/MR, tel 72202.
Memoid: ERA.ERACLD.
En liknande video om enbart
Gävlefabriken och med tal är
också under produktion. Info om
denna fås också genom Cecilia.
HA
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Therese - årets bästa
idrottsledare

HotLine forsar fram
I Den sista april gav sig 12 teknologer från Kongliga Sektionen för
Industriell Ekonomi av mot Uppsala. Med ekonomiskt stöd från
Ericsson Mobile Communications skulle vi delta i forsränningen. Vår farkost var en jättelik
Ericsson HotLine, ca 4 meter lång
och en dryg meter bred. Kostruktionen hade en ram av sammansvetsade vinkeljärn och oljefat.

Tre tappra I-teknologer bemannade telefonen och for nedför
Fyrisåns strida forsar. Åskådarna
drog en lättnadens suck när vi helskinnade och med välbehållen
farkost kom ned.
Tack till Ericsson Mobile Communications för att ni gjorde denna
begivenhet möjlig.
Forsrännarna I-sektionen
11 IS. Foto: Hans Carlsson

-Visstär det mycketmen ibland
För några veckor sedan utsågs
Therese Illertz, Linköping, till önskar jag att det var lite större
koncernens bästa idrottsledare för aktivitet, säger Therese och berät1991. Det är första gången denna tar om koncernmästerskapet i
utmärkelse går till en kvinnlig damhandboll som gick i Linköidrottsledare och första gången till ping i slutet av april.
Förutom laget från Linköping
Linköping.
så
ställde bara Mölndal upp. För
-Jagharidrottsledareutbildning
och är "allätare" när det gäller att ett KCM ska arrangeras krävs
idrott även om bollsporter som dock minst tre lag.
Therese ordnade så två lag
handboll och tennis hör till favoriterna. Det berättar
Theresesomsittermed
i styrelsen för idrottsklubben vid ERAs fabrik i Linköping. Nu är
hon ordförande och
innan dess var hon kassör i sju år. Samarbetet
med idrottsklubben
vid S-divisionen i
Mjärdevi, Linköping,
sker genom intresseföreningen,
där
Therese också är ordförande.
Therese har arbetat
på LinköpingsfabriSRICTSON g
ken i tio år och haft
olika tjänster. Nu arbe- Therese Illertz, ERA Linköping har ut
setts till koncernens bästa idrottsledare.
tar hon med projektledning på teknikavdelningen.
ställde upp från LinköInom Ericsson finns 35 idrotts- ping. Så fixar Ericssons bästa
klubbar och varje klubb utser årli- idrottsledare ett KCM som dessgen en kandidat till det vandrings- utom vanns av Linköping!
pris som delas ut till bästa idrottsleDet är dock inte bara handboll
dare. Förutom vandringspriset in- som Linköping vunnit. Förra året
går en resa med studiebesök. vann man den stora motionsTherese kommer att besöka Hol- kampanjen "Utmaningen" , tävland.
lingen mellan alla koncernens
Totalt på Ericssons idrottsklub- idrottsklubbar.
bar i Linköping finns inte mindre
än 19 sektioner.
GT

Många på Öppet Hus för PC-produkter

Ulf Lewinschal visar PC-Produktkatalogen för Brigitte Eberle, ECS.
Brigitte var en av de drygt 2 5 0 besökarna pa Supportcenters
Öppet Hus. Foto: Björn Seger

Över 250 personer passade på att
besöka den Öppet Hus-aktivitet
som Supportcenter Z/ZP ordnade

för några veckor sedan på ERA i
Kista. Samtidigt presenterades
PC-Produktkatalogen.

Per-Gunnar Johansson, O/NPK visar en "utskrift" av digitaliserade
höjdkurvor. Fr v Sonny Andersson, Maria Antonsson, Anna Molda
och Lars EKberg alla från O/BD. Foto: Björn Seger

- Vi har en ny organisation, där
både mjuk- och hårdvaran och de
som arbetar inom respektive område, är samlade inom samma sektion. Totalt är det 15 personer. Vi
kan hjälpa till att bygga upp nätverk
och vara aktiva i olika projekt. Det
berättar Ulf Lewinschal, ansvarig
förZ.
- Att ordna ett Öppet Hus för att
visa vilka vi är och vad vi kan, passade bra. Samtidigt kan vi nu presentera PC-Produktkatalogen, tilllägger Ulf.
Produktkatalogen som görs i
samarbete med Inköp ska komma
ut varje år. I katalogen presenteras
de datorpaket och programvaror,
som ar utvalda för att användas
inom ERA/ECS. Besökarna fick
även tillfälle att på den utställning
somfanns, självaprövabådestationära och bärbara datorer.

KISTA
GÄSTPARKERINGEN
Den 21 maj flyttade gästparkeringen till personalparkeringen.
Taxiadress till huvudentrén är
Kistagången 13. Detfinnsen karta
i form av ett vykort, som visar parkering och taxiadress. Kartan kan
du fåireceptionernaellerhos divisionssekreterarna. Du som är ansvarig för besökare se till att de får
information i god tid.

SOMMARFYNDA
Den 27-28 maj kl 10-15 har Presentshopen försäljning av fritidskläder och artiklar för torpet och
fritiden. Lokal är rum El009 i
förbindelsekorridoren mellan Aoch B-huset.
Välkomna!

Nya lokaler

TACK

För att visa sina nya lokaler och
fira vårens ankomst ordnade avdelningen för nätplanering Öppet
Hus i slutet av april. Avdelningen
som tidigare funnits på flera platser är nu samlad i ett av Nokiahusen ett stenkast från Kista Centrum. Adressen är Gullfossgatan
4,4tr.
Genom att gå en tipspromenad
genom lokalerna fick besökarna
en god inblick i avdelningens
verksamhet. Där visades bl a kartdigitalisering, datorframställning
av täckningskartor och mätutrustning för radio-survey.

Ett stort tack för uppvaktningen
på min 50-årsdag.
Bosse Nordberg

Företagshälsovården
informerar
Mottagningen kommer att vara
stängd för semester veckorna 28,
29 och 30.
Glöminteatthöraavdigitidom
du behöver vaccinera dig förnya
recept eller liknande!
Vi önskar alla en trevlig sommar.

Vem kokar
kaffe på din
avdelning?
Helen Rutström,
ECS, Kista
Meningen är att
vi ska hjälpas
åt, men idag är
kaffekonsumenterna fler
än kaffeproducenterna.

Benny Reinhold,
ERA, Kumla
Hos oss har vi
ingen som kokar kaffe eftersom vi har kaffeautomater.
En krona koppen betalar vi.
Pengarna använder vi sedan
till julfester och dylikt.

Liisa Borovac,
RRN, Kista
Det är olika. Vi i
fastighetsbolaget brukar turas
om med kaffekokningen utan
någon bestämd
turordning. På
mitt förra jobb
hade vi schema
för kaffekokningen men det fungerar bra här ändå.

Niclas Tillman,
ERA, Gävle
Här är det oftast Sigrid eller Madeleine i
receptionen
som gör det.
Vill du veta hur
många koppar
vi dricker också?!

Eivor Ohlsson, BR
ekonomi, Kista
Kommer jag
först på morgonen sätterjag
på kaffet. Jag
har en chef
som också är
morgonpigg,
ibland kommer
han före mig
och då är kaffet klart när jag
kommer. Under dagen så är det
den som är mest sugen som sätter
på kaffet.

Returadress:

yheter

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB
DIT
164 8 0 STOCKHOLM

Bättre tidning
med annonser?

I

journalistkretsar är det ett känt
men sällan diskuterat faktum att
annonser kan bidra till att öka en
tidnings läsvärde. Detta har flera orsaker: En är att annonserna oftast är
utformade för att dra åt sig läsarens
intresse, vilket också kommer tidningens övriga innehåll till del. Annonser för produkter och tjänster som
intresserar ger läsaren ett extra motiv
för att verkligen läsa tidningen. En
annan effekt av annonser är att tidningens framtoning stämmer överens
med den allmänna bild läsaren har av
hur tidningar brukar se ut.
Vi som gör Kontakten och affärsområdestidningarna arbetar oförtrutet vidare i vår ambition att ge våra i
läsare så professionella och bra tidningar som möjligt. Som ett led i det

TILL
SIST
AV LARSGÖRAN HEDIN

Med trasiga skor...
Per Bengtsson begav sig till Sydkorea för att delta i slutförhandlingarna om kontrakt på AXE-växlar. Det skulle max ta en vecka i
anspråk så han tyckte det räckte med ett par skor i bagaget.
I själva verket tog det tre månader att få kontraktet klart. Under
själva signeringsceremonien fick Pelle skrida fram i sina vid det
laget nötta skor för att slippa röja att sulorna lossnat från ovanlädret.
9k 4} 1982 förhandlades med Sydkorea
• S om kontrakt på AXE-växlar. Det
var ett viktigt kontrakt eftersom det - om
det gick väl i hamn - skulle ge Ericsson en
första inbrytning i landet. Bjöm Jönsson på
ETX var den som skötte huvudförhandlingarna. I Sverige väntade Per Bengtsson,
då komponentansvarig på EKA, beredd på
att snabbt flyga till Sydkorea för att ansluta
sig till slutförhandlingarna beträffande den
del av avtalet som rörde komponenter.
Efter en tids väntan, en lördag, ringer så
Björn och meddelar att nu är det dags för
Pelle att infinna sig. Slutförhandlingarna
ska inledas kommande måndag och beräknas avslutade fredag samma vecka.
Sagt och gjort. Pelle bokar omedelbart in
sig på första bästa plan med destination
Sydkorea. Eftersom han kommer vara tillbaka i Sverige redan innan veckans slut
packar han bara de allra nödvändigaste i
kofferten. Förhandlingskostymen och ett
parextra skjortor får räcka. Ombytesskorna
lämnas - oturligt nog - hemma.

Veckorna går
Måndagen kommer och slutförhandlingarna inleds enligt planerna. Så går resten av
veckan och fredagen, dagen för undertecknandet, är inne.
- Då får vi beskedet att vår förhandlingspartner vill göra några smärre justeringar i
avtalet och återkomma för fortsatta förhandlingar efter helgen, minns Pelle.

Han och de övriga svenskarna får alltså
förbereda sig på att bli kvar ytterligare en
vecka i Korea, men eftersom skjortorna
går att tvätta anser inte Pelle det vara något
problem.
Förhandlingarna fortsätter alltså följande
vecka och det blir återigen fredag. Svenskarna är nu övertygade om att det är
färdigförhandlat och har ställt in sig på att
åka hem. Men icke. Även denna fredag
meddelas att det är ytterligare justeringar
man vill göra och alltså måste förhandlingarna fortsätta ännu en vecka. Och fortsätter
att förhandla gör man, vecka efter vecka
som snart blir till månader.

Med trasiga skor
Två månader senare sitter man fortfarande
vid förhandlingsbordet. Vid det här laget
har Pelles kläder så smått börjat changera
och ledig tid ägnas nu åt att leta butiker
innehållande kläderför storvuxna koreaner.
En inte alltför lättillgänglig fritidssysselsättning, visar det sig.
Pelle har ytterligare ett problem. Med
ombytesskorna kvar i Sverige har nu hans
enda medhavda par börjat falla i bitar. Och
att i Sydkorea hitta skoaffärer som håller
storlek 45 i lager visar sig vara svårare än
att hitta kläder. För till slut lyckas han
faktiskt spåra upp en koreansk motsvarighet till det svenska Överskottslagret som
till mycket stor glädje säljer Hennes&Mauritz- kläder i europeiska normalstor-

lekar. Några skor till Pelle finns dock inte,
så han får bli kvar vid de gamla som nu
börjat sin delning på allvar. Ovanlädret är
hotande nära att släppa från sulorna och
han börjar nu på allvar hoppas att förhandlingarna inte ska dra ut så mycket längre på
tiden.

Värdigt skridande
Så äntligen är avtalet efter tre månaders
förhandlade klart. Den stora dagen har
kommit med en högtidlig ceremoni där bl a
Sydkoreas kommunikationsminister och
dåvarande koncernchef Björn Svedberg
deltar vid kontraktssignerandet.
Som en av representanterna för den
svenska delegationen deltar även Pelle. En
stor dag alltså, även om den inte är helt
molnfri för Pelles del. Dagen innan har han
nämligen fått ge upp i kampen mot de
vittrande skorna som nu definitivt spruckit.
För att i möjligaste mån dölja olägenheten
försöker han med hjälp av ett par svarta
strumpor som matchar färgen på skorna
kamouflera sprickorna.
När det sedan är dags att stega in till de
församlade potentaterna är det en "värdigt
skridande" Pelle som äntrar rummet. Detta
eftersom han vill undvika att lyfta skorna
för högt med risk att då få se sulorna ligga
kvar på golvet.
- Antagligen värdet ingen som la märke
till mina skor eller till min något änglalika
gång, men nog kändes det aningen olustigt.
Sensmoralen i berättelse torde väl vara
att bättre ett par skor för mycket än för litet
då du nästa gång beger dig på affärsresa.
Det kan dra ut på tiden.
Hur som helst gick uppgörelsen vägen
och idag, tio år senare, har Ericsson haft
förtroendet att leverera inte mindre än 1,5
miljoner telelinjer till Sydkorea, A A
Helena Andersson

arbetet, har vi nu i ett par nummer fått
möjlighet att testa hur annonser fungerar i Ericssons interntidningar.
Intresset från annonsmarknadens
sida är så stort att vi inte ser några
marknadsmässiga hinder för ett regelbundet - men begränsat - inslag av
annonser i tidningarna. Vad begränsningen beträffar, tror vi att maximalt
25 procent annonser är en lämplig
övre gräns. Det är mindre än vad vår
"systertidning" Televärlden
Televerkets tidning - tillåter sig.
Annonsinslaget där har ingen negativ
inverkan på en i övrigt mycket bra
tidning!

D

I etfinnstvå intressanta kategorier av externa annonser som
jag själv tror på i framtiden: Annonser
som vänder sig till de anställda som
privatpersoner och sådana som vänder sig till Ericssons medarbetare i
deras yrkesroll. I båda fallen kan det
ofta handla om att Ericsson och dess
anställda erbjuds särskilda förmåner.
En mycket intressant annonsmarknad är de interna platsannonserna.
Massor av pengar läggs på platsannonsering i dags- och fackpress idag.
Eftersom ändå många jobb tillsätts
med interna sökanden, tror jag att
annonser av typ "orubricerat" har en
given plats i ett Platsforum - en särskild avdelning med lediga jobb och
personalnotiser.
Ett inslag av annonser i Ericssons
interntidningar har förstås också en
ekonomisk sida. Det finns avsevärda
ekonomiska intäkter att hämta här.
Det är pengar som bl a kan användas
till att göra ännu bättre tidningar i
framtiden.

Vad tycker Du?
Vi efterlyser synpukter på det här
ämnet från våra läsare! Ring eller
skriv till tidningens redaktion. Du
hittar telefonnummer och adress i
redaktionsrutan på sid 2.

t

