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LÄS MER OM
Ett stort

ÄPPLE
i Ericssons korg
Staden som kallas "the big
Apple" - New York har nu
definitivt intagits av Ericssons teknik på mobiltelefonsystem-sidan. I slutet av
juli tog Ericssons mobiltelefonsystem över efter ett
system från ärkerivalen
Motorola.
Sid 5

INSIDERS
under uppsikt
Den nya insider-lagen har
gjort det svårare for folk
med tillgång till ku rspå verkande information att göra
klipp på börsen. Finansinspektionen, har många
Ericsson-namn på sina insiderlistor.
Sid 6

Nära

ÖGAT
förTelecom
ISO 9000-revisionen hos
Ericsson Telecom i slutet
avförraåret kunde ha slutat riktigt illa. Kvalitetsrevisorerna slog ned på att
det inte genomfördes internrevisioner tillräckligt
ofta.
Sid 10

DECT
står för dörren
Den länge emotsedda europeiska
standarden
DECT har kommit långt
på vägen. Läs om vad
DECT är och om spelet
kring DECT, en standard
som får stor betydelse för
Ericsson de närmaste åren.
Sid 21
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KOMMENTAREN
TRYCKET PÅ KOSTNADSSIDAN MÅSTE ÖKAS

E

ricssons halvårsbokslut är klart
och siffrorna för vårt affärsområde
visaratt vi nu påverkas av lågkonjunkturen. Vi kan inte räkna med någon avgörande vändning uppåt under resten av
året och därmed får vi en ordentlig resultatsvackaiår)ämfön med de gyllene åren
mellan -88 och 90.
Mobiltelefonsystem, som står för mer
än hälften av vår verksamhet och tidigare
haft mycket stora framgångar känner av
de sämre tiderna och det slår hårt mot
resultatet. Samtidigt har vi mycket stora
utvecklingskostnader.
Antalet mobiltelefonanvändare fortsätter att öka men abonnenterna ringer
färre och kortare samtal vilket har till
följd att våra kunder dvs operatörerna
inte har behov av att utöka sina system. I
stället passar de på att rationalisera.
Nordamerika, England och Australien
är de marknader där vi hårdast känner av
lågkonjunkturen. Det vi tappar på dessa
volymmässigt tunga marknader kompenserar vi delvis genom framgångar i
Italien och Sydostasien. Det är en styrka
att ha affärer i hela världen, som vi har.

V

år starka ställning inom mobiltelefoni har vi också bevisat nu i sommar. Det gäller sjösättningen av GSM
och främst då leveranserna till Mannesmann i Tyskland. Sommarens andra

stora händelse var "cut over" i New York mobilradio-området är samarbetet med
då operatören Metro One bytte ut Moto- GE positivt. Visserligen har början av rolas utrustning mot Ericssons i sitt sys- 91 varit trög på den nordamerikanska
tem i New York-New Jersey-området.
marknaden men utsikterna för andra
Mobiltelefoner behåller sin starka po- halvåret är bra. Glädjande är att vi fått
sition på traditionella nyckelmarknader den första DACS-beställningen i Eui Norden, övriga Europa samt i Sydost- ropa. Det gäller ett mycket viktigt testasien. För att få ett ordentligt fotfäste på system till Metropolitan Police i Londen nordamerikanska marknaden har af- don och även flera andra intressanta affäfärsenhetsledningen nu sitt högkvarter i rer är på gång.
Raleigh, USA. Den amerikanska markMobildata har haft bekymmer genaden är utomordentligt krävande och nom att vår stora kund i USA och Engpressar oss att konstruera produkter med land haft finansieringsproblem. Denna
allt lägre tillverkningskostnader utan att nyckelfråga håller nu på att lösas och
göra minsta avkall på god kvalitet. Kla- därmed banas väg både för en snabb utrar vi av att ta oss in på den nordameri- byggnad av nätet i USA och inbrytning
kanska marknaden får vi kunskap som på nya marknader. Framtiden kan plötsvi har nytta av i andra delar av verksam- ligt se betydligt ljusare ut. I sommar har
heten.
vi också fått en strategiskt viktig order
Under nästa år börjar tillverkningen från svensk skogsindustri.
av våra digitala telefoner och förhoppningsvisska dessa stöttasystemsidan och
nte minst i dessa kärvare tider är det
skynda på införandet av de digitala moglädjande att Försvarskommunikabiltelefonsystemen.
tion går bra efter en lyckad omstrukturering. Organisation och kostnader har anen nya organisationen för land- passats till de lägre volymerna. Det är nu
mobil radio är nu etablerad med tre bättre fart på affärerna med beställningoperativa regioner samt affärsenhets- ar till bl a Saudi och Pakistan. Tillsamledning och gemensamma funktioner i mans med Marconi håller vi på att åtLynchburg, USA. Region Europa har ra- gärda de brister som tidigare funnits i
tionaliserats kraftigt jämfört med för truppradioprojektet.
några år sedan. Resultatet visar att vi nu
För personsökning präglas marknaarbetar i rätt riktning. För hela land- den i Europa av en tilltagande konkur-

I

D

rens. Alla diskussioner kring nya teknologier för trådlösa telefoner för kontorsbruk har också splittrat fokuseringen i säljbolagen på kärnverksamheten dvs personsökarsystem.
Till följd av lågkonjunktur och tillagande konkurrens är vi nu nere i en resultatsvacka med vårt huvudområde, mobiltelefoni. För att bibehålla en stark position
på en marknad som präglas av tillväxt och
en allt hårdare konkurrens måste vi satsa
stora resurser på teknikutveckling.

F

ör att upprätthålla kortsiktig lönsamhet eller mer i klartext, för att undvika att svackan blir alltför djupt måste vi
öka trycket på kostnadssidan. Både under
resten av det här året och under -92 måste
vi arbeta med alla kostnader. Vi måste
envist driva in kundfordringar och sälja ut
för stora lager. Det är också viktigt att säkerställa att de stora investeringar som vi
gjort inom tillverkning och teknikutveckling verklingen ger rationaliseringseffekter. Eftersom vi alla varit mentalt inställda
på expansion och ökade resurser får vi nu
tänka om, så att vi hittar arbetssätt som gör
att vi klarar oss med de resurser vi har i dag.
Dynamiken inom mobil kommunikation och våra högt ställda ambitioner stal ler
ständigt nya stimulerande krav på oss.

SCA valde Mobitex
SCA Skog AB har valt
Ericsson som leverantör
av sitt nya mobildatasystem för Mobitex. Sammanlagt 600 skogsmaskiner, virkesbilar och
andra fordon skall länkas
samman i ett kommunikationssystem som kommer att täcka nästan hela
Norrland.
- Denna order är strategiskt viktig eftersom Ericsson här inleder
ett omfattande samarbete med
svensk skogshantering på området mobildata, säger Anders
Torstensson, divisionschef på
ECS.
Det totala ordervärdet av Mobitexutrustningen är cirka 10 miljoner svenska kronor. Leveranserna kommer att påbörjas under
1991, men merparten (70 procent) levereras under 1992.
Det Ericsson levererar är den
mobila utrustningen såsom radiomodem, manöverenhet samt utrustning för tal. I radiomodemet
ingår en funktion som möjliggör
kommunikation i såväl Mobitex
som SCAs egna radionät.

- Denna dubbelradiofunktion
visade sig vara en av de avgörande
faktorerna för SCA:s val av just
Ericsson som leverantör, berättar
Sören Borg som ansvarar för
mobildata-försäljningen i Sverige.

Höga krav
Utöver kravet om dubbelradiofunktion har man också haft krav
på lokalt tal och fjärrtal, dataöverföring samt larm.
- Vi valde Ericsson som leverantör av utrustningen till Televerkets Mobitexnät eftersom vi
funnit att detta mobildatanät bäst
uppfyller de hårt ställda krav vi
formulerat, både vad gäller teknik
och ekonomi, säger Bertil Larsson, datachef på SCA Skog AB.
Det SCA vill uppnå med det nya
systemet är låga virkeslager, hög
leveranssäkerhet, fortsatt decentralisering och en kundanpassad
virkesproduktion.
På ECS hoppas man nu få fler
skogsbolag att följa SCA:s exempel i valet av Mobitex. Ericsson har tidigare sålt och levererat
Mobitexutrustning till bl a Posten.
HA

ÉsiMyheter

Michael Karnig (till vänster) från Far Eastern Economic Rewiev
överlämnar pris för bästa annons till ERAs marknadskommunikatör,
Nils Backman.

Prisvärd kampanj
Ericssons asiatiska annonskampanj "Follow the
Leader" har vunnit pris som "Mest Uppmärksammade Annons", i en undersökning gjord av Far
Eastern Economic Rewiev.
Av 300 tillfrågade läsare var
Ericssons annons den mest lästa i
sin kategori. Andra som i samma
nummer konkurrerade om upp-
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märksamheten var bl a AT&T,
NEC och Motorola.
Under vår och sommar har
kampanjen för att göra Ericsson

Sten Fornell

mer känt i Asien pågått i dagstidningar och affärspress.
Den i stora delar av Asien
spridda Far Eastern Economic
Rewiev undersöker varje månad
vilken annons som uppmärksammats mest bland de egna läsarna.
Juryn består av 300 slumpmässigt
utvalda läsare som får svara på
vilken annons de lagt märke till i
senaste numret av tidningen. Vilken branch och vilket företag
som annonserat, samt om de läst
mer än halva budskapet i annonsen.
- Bland de tillfrågade kunde så
många som 64 procent ge svar på
Ericssons företagsnamn, bransch
samt sa sig ha läst minst halva
budskapet. Det måste sägas vara
ett mycket bra resultat, ansåg Michael Karnig, Far Eastern Economic Rewievs nordiska representant, då han i augusti kom till
Kista för att överräcka diplom och
statyett till en av upphovsmännen
bakom kampanjen, Nils Backman.
- Det här känns väldigt roligt.
Extra kul därför att kampanjens
utformning representerar ett nytänkande inom vår reklam. Och
det här måste ju sägas vara ett bra
bevis på att vi tänkt och satsat
rätt, säger Nils.
HA

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
Tryckt hos: Aftonbladet, Göteborg 1991
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Tomas
Isaksson
Vid slutmonteringen i Linköpingsfabriken arbetar Karl-Olov Karlsson. Han monterar både nya och gamla
modellen av Radiosystems transceiver. Här år det den nya "turbovarianten" RS 9001 som ska sattas
ihop. På bordet syns även den äldre, NMT 900.

Kjell Jörneskog, produktionschef
i fabriken, ser många tillverkningsfördelar med RS 9 0 0 1 .

Linköpingsfabrikens civila
produktion ökar allt mer.
Senaste tillskott på den
civila sidan är basstationen
RS9001.
- Det är en "turbovariant"
av den tidigare NMT 900modellen, som vi tillverkar
på uppdrag av Radiosystem
i Kista, berättar Kjell
Jörneskog, produktionschef
i fabriken.
I mitten av maj togs Radiosystems
nya basstation, RS 9001, i drift i
Triibbach, Schweiz. Totalt 1600
kanaler kommer att levereras till
den schweiziskakunden, som byter
ut Radiosystems äldre modell, den
sk NMT 900.
Tillverkningen av den nya basstationen - turbovarianten - sker i
Linköpingsfabriken. Där började
man för ett par år sedan med
basstationstillverkning för att avlasta Gävlefabriken. Idag är cirka
hälften av Linköpingsfabrikens
sammanlagt 200 anställda inom
produktionen sysselsatta med civil
tillverkning. Men medan Gävle
producerar mot ERA producerar
Linköpingsfabriken mot Radiosystem i Kista. I dagsläget sker tillverkningen av den nyare RS 9001
parallellt med den äldre NMT 900.

32 kanaler
-Såhärlångtärdetingenting som
skiljer de två modellerna funktions- eller kapacitetsmässigt. Men
då den nya tar så pass mycket mindre utrymme i anspråk får man, i ett
och samma stativ, plats med fyra
gånger så många kanalenheter. 32
stycken istället för 8, säger Kjell
Jörneskog.
Det är kombinationen av ett färre
antal komponenter och en tätare

RS 9001 - turbomodell
under tillverkning
packning på kretskorten som gjort
den nya modellen mindre. Jämfört
med tidigare 13 kretskort behövs i
RS9001 endast3 stycken perkanal.
Christina Hedblom är arbetsledare med ansvar för tillverkning av
PA-kortet. I hennes grupp ingår
fyra montörer och två provare.
- 1 mars började de första korten
tillverkas. Under vår och sommar
har tillverkningen legat på 150 kanaler per vecka. Men från och med
september ökar vi takten till 200.

Många fördelar
Även om kundens fördelar med
den nya basstationen blir påtagliga
först i nästa version, så har dagens
redan ett antal fördelar ur tillverkningssynpunkt.
- Den precision som krävs på de
kompakta korten har gjort att
ytmontering (automatmontering)
till vissa delar måste ersätta montering för hand. Detta tillsammans

meddetfaktumattkortenär färre än
tidigare innebär att de personella
resurserna bara är hälften jämfört
med för NMT 900. Till detta kommer en snabbare tillverkningstakt
och en "krympt" teknik som också
ger lägre kostnader, säger Kjell.

Helena Andersson

Kortet i Moona-Ayfer Cakars
hand ersätter i RS 9001 de tre
korten som tillhör NMT
§röna
00.

Linköping klara att certifieras
Nu har även Linköpingsfabriken blivit rekommenderad för certifiering,
enligt den internationella
ISO-standarden.
- Anmärkningarna från
det brittiska BSI var inte
särskilt omfattande. Det
stora arbetet har vi
bakom oss, säger en lättad
fabrikschef, Anders
Samuelsson.
Det stora arbetet är det förarbete
Linköpingsfabriken lagt ned.
Två anställda har sedan i januari

på heltid arbetat med kvaliteten
i fabriken. Leif Karlsson och
Marie Ringberg har granskat
rutineroch arbetsmetoder, samt
aktivt arbetat med att informera
hela linjeorganisation om de
krav kvalitetsstandarden ISO
9001 ställer på en produktionsenhet. Men förberedelserna gav
också resultat.
- Enligt BSI (brittiska standardieseringsinstiutet) var Linköping en av de bättre fabriker
de granskat. Det visar att vi
jobbat i rätt riktning även om vi
inte kan känna oss helt nöjda
förrän vi åtgärdat anmärk-

- Tack fint. Jag började mitt nya
arbeteden 1 juli men jag har arbetat
på ERU, Ericsson Radio Systems
Inc i Richardson i fem år.
- Vad hade du för befattning
tidigare?
- Vice President, Project management and materials", vilket betyder att jag var ansvarig för bl a
utbildning, inköp, projektledning,
produktledning, lagerhantering
och kundstöd.
- Hur många medarbetare har
ERU och vad är de viktigaste
uppdragen under hösten ?

Byta ut
Dessutom tycker man i Linköping
att det är positivt att fabriken får stå
fördettotala produktansvaret. Från
kretskort hela vägen till komplett
system.
- Men det är först i och med nästa
version (RS 9002) vi tror att kunderna på allvar kommer att få upp
ögonen för denna "turbo". Vår förhoppning på sikt äratt kunderna vill
byta ut sina äldre NMT 900-stationer mot den nya modellen. RS
9002 börjar vi producera första
kvartalet nästa år, säger Kjell.

VD för Ericsson
Radio Systems Inc,
Richardson, USA

ningarna vifick,menar Anders.
Under ERA Nyheters besök i
fabriken var man just i färd med
att lägga sista hand vid den
åtgärdsplan som skall vara BSI
tillhanda en månad efter det att
granskningen gjorts. De 25-tal
smärre anmärkningar fabriken
fick rörde i huvudsak administrativa rutiner vid materialhantering och produktionsunderlag.
- I stort handlar det om att
vissa informella arbetssätt
måste formaliseras och dokumenteras bättre.
HA

- För fem år sedan när jag började
på ERU var vi ett 60-tal personer.
Idag är vi 500 plus ett 80-tal
korttidsanställda. Vi hartre viktiga
uppgifter nu i höst. För det första,
att ge våra existerande kunder service av högsta kvalitet. Den andra
uppgiften äratt undertredje kvartalet introducera det digitala mobiltelefonsystmet i Los Angeles. Den
tredje uppgiftet är att i slutet av året
ta i drift delar av det nationella
gränslösa mobiltelefonnät, som
håller på att skapas. Nu i sommar
har vi fullföljt vårt hittills största
enskilda uppdrag, att bygga och
driftsätta vårt mobiltelefonisystem i New York- New Jersey-området. Det betyder att det tidigare
Motorola-systemet är bytt till ett
Ericsson-system. Ungefär 150
personer på alla nivåer i hela ERU
har arbetat i projektet.
- Vad är det roligaste med att
arbeta i USA?
- Den potential som finns där och
möjligheten att påverka sin egen
situation. Det företag som har en
bra produkt och ger en mycket bra
service får affärer. Ericsson har
by ggt upp ett stort förtroende bland
mobiltelefonoperatörerna och har
idag 28 procent av marknaden i
USA och 30 procent av den nordamerikanska marknaden, dvs USA
och Kanada.
- Vad gör du på fritiden ?
- Den spenderar jag med familjen.
Minfru ochjag haren liten pojkepå
tiomånadersomärvårstoragjädje.
I övrigt tycker jag om att hålla mig
i form med löpning, cykling och
andra fysiska aktiviteter.
GT
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Vi investerar
förframtiden

D

et gångna halvåret har i hög grad
präglats av den världsomspännande konjunktursvackan. Ericsson har
inte kunnat undgå verkningarna utav
den. Konkurrenstrycket i vår bransch
har hårdnat, samtidigt som upphandlingar av telekommunikationer har senarelagts på många håll. Följden har
blivit minskad orderingång inom de
flesta av koncernens verksamhetsområden. Trots denna dystra bild av marknaden, redovisar vi nu vårt näst bästa
halvårsresultat någonsin. Det är ett gott
bevis på Ericssons starka position.
Första halvåret 1991 har också präglats av mycket tunga investeringar. För
att vi ska kunna förbli ledande inom
våra viktigaste teknikområden, har vi
satsat ytterligare miljardbelopp på
forskning och utveckling och på marknadsanpassning av våra system. Denna
ökade satsning motsvarar mer än väl
den nedgång i vinsten som noteras för
första halvåret.

I

nvigningen den 12 juli av det stora
utbytessystem som Ericsson installerat i New York/New Jersey i US A för
mobiltelefonoperatören Metro One var
en viktig milstolpe för Ericsson. Det
var det hittills största utbytessystemet
i världen.
Leveranserna av de första GSM-systemen i Europa var en annan betydelsefull milstolpe. Vi genomförde leveranser på utsatt tid åt Mannesmann
Mobilfunk i Tyskland och till teleförvaltningar i Sverige, Finland och Danmark.
I USA är vi beredda att ha det första
digitala mobila testsystemet i drift i
oktober. Redan kring årsskiftet kan
detta leda till kommersiella leveranser. Och i Japan går vår medverkan i
det japanska digitala mobiltelefonprojektet för NTT också planenligt.
De här exemplen visar, att Ericsson
tagit en ledande position i fråga om de
nya digitala systemen, precis som vi
redan tidigare alltid varit ledande inom
analog mobiltelefoni, där Ericssons
marknadsandel fortsatt är hela 40 procent.

E

ricssons satsningar på ny teknik
gäller i lika hög grad också publik telekommunikation. Omfattande
projekt pågår inom viktiga områden
som ISDN, intelligenta nät och digitala korskopplingar. Koncernen ligger
också långt framme i arbetet med trådlös telefoni för företag och organisationer. 12 testsystem är installerade
och i drift.
Jag är övertygad om att Ericssons
strategi att satsa än mer på utvecklingen av dagens och morgondagens
telesystem ska visa sig vara riktig inför
framtiden - både för anställda och aktieägare. Vi ser redan positiva effekter
i form av goda tekniska utvecklingsresultat och positiva diskussioner med
våra kunder. Därför har vi nu all anledning att se positivt på orderutvecklingen
för resten av 1991.
Vi ska fortsätta att ta fram bra produkter med hög kvalitet och vi ska
leverera dem i rätt tid. Då kan vi bibehålla och förstärka vår ledande ställning inom våra huvudområden.
Lars Ramqvist

"Personalen har jobbat
bättre än någonsin!"
- Jag är oerhört nöjd med vårt
första halvår i år. Allt har gått
över förväntan. Vi har inte
förlorat några marknadsandelar. Och vi har levererat allt på
utsatt tid!
Så inledde Lars Ramqvist sin presskonferens när halvårsresultatet presenterades.
Han presenterade ett försämrat resultat,
men det är framtidssatsningar inom tekniken som till största delen förklarar nedgången. Därför är koncernchefens framtidstro inte bara obruten utan till och med
större idag än för ett år sedan.
- Vi kan vara stolta över den halvårsvinst
på 1,7 miljarder som Ericsson nu redovisar, framhöll Lars Ramqvist. Även om
resultatet minskat sedan förra året, är detta
det näst bästa halvårsresultatet någonsin.
Det har uppnåtts trots en kraftig ökning av
Ericssons satsningar på teknikutveckling.
Under halvåret har koncernen spenderat
drygt 1 miljard mer än motsvarande period
i fjol på bl a utvecklingen av de digitala
mobiltelefonisystemen, trådlös företagskommunikation, digitala korskopplingar
och ISDN.
- Ericsson satsar mer än någon annan i
branschen på teknikutveckling just nu. Vi
fortsätter att satsa expansivt, hellre än att
plocka ut kortsiktiga vinster ur företaget.
Därför har vi nu nått en position där vi står
starkare gentemot konkurrenterna än tidigare. Inom digital mobiltelefoni, t ex, är vi
idag av allt att döma mer marknadsledande
än vad vi själva väntat oss. Vi är beredda att
installera det första testsystemet i USA
redan i september - en månad före utsatt
tid!

Ericssons massiva satsning på teknikutveckling har gjort det möjligt att klara det
stora åtaganden som gjorts inför detta år. Tusentals tekniker har jobbat för högtryck
med att ta fram morgondagens system inom radio- och teletekniken.

Vid sidan de massiva satsningarna på
teknikutveckling, är det den internationella
lågkonjunkturen som påverkat Ericssons
resultat. Där har avmonopoliseringen av
televerksamheten i många länder fört in en
ny faktor i bilden: De stora statliga
teleförvaltningarna har också börjat reagera på konjunkturen, i långt högre grad än
tidigare. Detta är en av orsakerna till att
flera viktiga upphandlingar fördröjts.
- Vi har förståelse för att operatörerna
reagerar. Hos teleoperatörer i USA, för att
ta ett expempel, har teletiden - den sålda
samtalstiden - minskat med 25 procent!
Det är klart att sådant påverkar inves-

teringsviljan, framhåller Lars Ramqvist.
- Teleoperatörerna kan inte vänta för
länge med att investera i näten. Därför ser
vi framför oss en kraftigt ökad orderingång
till hösten. Vi har flera väldigt stora projekt
på gång. Även om vi inte kan förutspå en
återhämtning upp till 1990 års rekordhöga
resultatnivå, finns det möjligheter till en
rejäl återhämtning under hösten.
- Första halvårets siffror visar också att
Ericsson har lyckats rationalisera och effektivisera sin verksamhet. Vi har idag en
organisation och en personal som jobbar
bättre än någonsin!
Lars Göran Hedin

Optimism trots sänkt halvårsvinst
Ericssons resultat för första
halvåret 1991 blev 1.772 MSEK.
Det är en minskning med 26
procent, jämfört med från
fjolårets rekordhöga 2.391
MSEK. Bakom nedgången
ligger det faktum att Ericsson
kännt av nedgången i industrikonjunkturen och en allt större
satsning på forskning, utveckling och marknadsanpassning.
Koncernens fakturering blev 22.463 MSEK
under första halvåret, nästan oförändrat
jämfört med samma period förra året. För
jämförbara enheter - sedan hänsyn tagits
till att italienska FIAR-gruppen avyttrades
förra hösten - blev det en ökning med 2

procent. Orderingången minskade däremot,
från 26.823 MSEK till 21.550 MSEK. Vinsten före skatter minskade från 2.391 MSEK
till 1.775 MSEK, varav 110 MSEK är
realisationsresultat netto. Räknat per aktie
blev vinsten efter skatteutgifter och full
koncertering 5,26 kr (6,98 kr 1990). Efter
skatteutgifter och beräknade latenta skatter
efter full konvetering blev vinsten 5,58 kr
per aktie (6,64).
Det lägre resultatet förklaras med att
koncernens samlade teknikkostnader under första halvåret ökade med 1.145 MSEK
jämfört med samma period föregående år.
Det stora mobilsystemutbytet i New York/
New Jersey och de punktliga leveranserna
av GSM-system till Sverige, Danmark, Finland och Tyskland är exempel på projekt
som dragit stora kostnader.
Nedgången i orderingång har sin förkla-

ring dels i den dåliga konjunkturen, dels i
det faktum att världens teleförvaltningar i
flera fall försenat sina upphandlingar som
en följd av konjunkturnedgången.
Redan under det innevarande halvåret
räknar koncernledningen med en starkare
utveckling av orderingången. Helårsresultatet för hela 1991 väntas trots detta
blir lägre än för förra året.
Trots ett negativt kassaflöde, förbättrades koncernens finansnetto ytterligare.
Detta är en följd av nedgången i den svenska
räntenivån, kombinerat med framgångsrika placeringar. Ericssons soliditet är fortsatt stark och uppgår till 38 procent.
Koncernens investeringar i fastigheter,
maskiner och inventarier uppgick under
första halvåret till 1.610 MSEK (1.547),
varav 759 MSEK (568) investerades i
Sverige.

RESULTATET AFFÄRSOMRADESVIS:
• Publik telekommunikation redovisar en minskad fakturering med 3 procent. Det beror främst på att delar av
verksamheten överförts till Affärsområde Komponenter. Orderingången
minskade med 33 procent, beroende på
försenade upphandlingar. En kraftig
återhämtning väntas under andra halvåret. Rörelseresultatet minskade, främst
som en följd av tekniksatsningarna.
• Radiokommunikation ökade faktureringen med 10 procent, men orderingången minskade med 6 procent. Förseningar i pågående upphandlingar förklarar minskningen också i detta fall.
Affärsområdet har haft kraftigt ökade
teknikkostnader som en följd av det

forcerade arbetet med de digitala mobiltelefonsystemen. Därförredovisar också
detta affärsområde ett försämrat resultat.
• Kabel och Nät ökade sin fakturering
med 3 procent. För jämförbara enheter
ökade orderingången med 9 procent.
Konjunkturnedgången har påverkat
verksamheten i Sverige negativt, medan
den utländska nätverksamheten utvecklas fortsatt positivt. Affärsområdet redovisar ett förbättrat resultat jämfört
med första halvåret 1990.
• Företagskommunikation ökade sin
fakturering med 2 procent och orderingången med 1 procent. Volymerna ökar
starkt, men prisnivåerna rör sig i motsatt

riktning. Tillsammans med omfattande
utvecklingssatsningar på de nya trådlösa
företagsväxlarna, innebar detta ett försämrat rörelseresultat.
• Komponenter har ökat sin fakturering och orderingång med 7 procent,
som en följd av att man övertagit
kraftverksamhet i Spanien och Mexico.
Rörelseresultatet minskade något.
• Försvarssystem redovisar en 35procentig minskning i faktureringen och
en 38 procentig minsking av orderingången. Orsaken är avyttringen av FIAR
i Italien. För jämförbara enheter ökade
orderingången med 19 procent. Rörelseresultatet förbättrades starkt för affärsområdet.
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Systembyte i New York
Veckoslutet 12-14 juli i
New York kan med rätta
betecknas som historiskt
för Ericssonkoncernen.
Då skedde sk "cut over",
som innebar att utrustningen i Metro Ones
mobiltelefonsystem i
"The big apple" byttes ut
från Motorola till Ericsson.

temet har nu också fått större kapacitet och bättre täckning.
Förberedelser för systembytet
har pågått över ett år och varit ett
mycket stort arbete för ERU, Ericsson Radio systems Inc i Richardson, Texas. För radiotekniker är New York något av en
mardröm, skyskrapor och mellan
dem trånga gator och allt omgivet
av vatten.
Över 150 ERU-medarbetare har
varit engagerade i projektet och
vid själva cut over i New York
arbetade över 250 anställda från
Metro One och Ericsson.
I Metro Ones system har nu tre
växlar och 136 radiobasstationer,
sk siter, bytts ut och 22 nya har
installerats. Under hösten kommer ytterligare siter att tas i bruk
och vid årssiftet kommer systemet att ha mer än 175 radiobasstationer.

Ericsson
kopplade in
mobiltelefonnät över en
helg
Det var i oktober förra året som
Ericsson-GE fick en stor beställning på mobiltelefonutrustning till
McCaw Cellular Communications och LIN Broadcasting Corp,
USAs största mobiltelefonoperatör. Utrustningen ska användas
för att bygga ut och kvalitetsförbättra systemen på McCaws
största marknader. Det är i denna
order som det också ingår att leverera ett digitalt växelsystem,
som skall ersätta det tidigare

Gränslöst nät
- Det företag som lyckas i New York och klarar den hårda konkurrensen här, är i allmänhet också framgångsrikt på andra platser.
Det sa Ericssons VD Lars Ramqvist, då mobiltelefonoperatören
Metro One firade "cut over" i New York. Det innebär att mobiltelefonabonnenterna i The big apple nu ringer i ett system med
Ericsson-utrustning.

Motorola-systemet i New York.
Detta skedde alltså den 12-14
juli och det mesta av arbetet gjordes under nio timmar från kl 22 på
fredagkväll till 07 på lördagmorgon. Tidpunkten var vald för att

abonnenterna skulle störas så lite
som möjligt. Så fort den nya utrustningen var på plats kunde
mobiltelefonanvändamamärkaen
stor kvalitetsförbättring genom bl
a betydligt bättre talkvalitet. Sys-

Vid den officiella invigningen den
22 juli, sa Craig McCaw, USAs
störste mobiltelefonoperatör, att
han vill skapa ett gränslöst mobiltelefonnät i Nordamerika och han
vill göra detta tillsammans med
Ericsson.
- Redan från början har Ericsson varit en huvudleverantör och
vi hoppas kunna använda Ericsson-utrustning i många, många
av våra system, sa han vidare.
Gunilla Tamm

Inga nya order ...men ny order
i Kuwait...
från paradiset
De lokalstationer som
Ericsson levererat till
Kuwait klarade kriget
mycket bra. 90 procent
av dem är intakta och
Ericsson Telecoms
personal är åter på
plats för att sköta underhållet. Några fler order
för Ericsson blir det
förmodligen inte de
närmaste åren.
I och med politiska beslut kommer andra telekomföretag, bland
annat Alcatel och AT&T, att få
leverera ytterligare mobila tillfälliga stationer samt lokal- och
transitstationer till Kuwait.

Potentialen för utökade telekommunikationer i landet är liten, eftersom befolkningen bara
är hälften så stor efter kriget.
Sedan tidigare finns äldre Ericssonutrustning installerad i landet, där finns också AXE samt ett
system från det japanska företaget Fujitsu. Nu utökas dessa system med ytterligare tre. Kuwait
har dock valt att inte anlita Ericsson i samma utsträckning som
hittills. I stället satsar man på helt
nya leverantörer.
Landets ledning har beslutat att
inte acceptera så stor andel utländsk arbetskraft som tidigare.
Detta påverkar möjligheterna att
sköta drift och underhåll av telenäten. Den har i stor utsträckning
skötts av utländsk arbetskraft.

Förra året tog Ericsson
hem en stor order från
Mauritius. Den omfattade utbyggnad av mer
än 50 000 telelinjer i det
paradisiska Ölandet. I
sommar har ytterligare
en order, värd 65 milj
kronor, influtit. Därmed
har Ericsson fått beställningar på mer än 235 mij
kronor från Mauritius.
- Vi är mycket glada över att ha
fått ytterligare kontrakt i konkurrens med flera av världens ledande telekommunikationsföretag, säger Jan Cekerud, chef för
Ericssons verksamhet på Mauri-

2 3 0 sägs upp i Kumla
Ledningen för
Ericssons Kumlafabiker påbörjade i förra
veckan uppsägningen
av 200 arbetare och 30
tjänstemän. Uppsägningarna kommer
delvis som en följd av
att tillverkningen effektiviserats.

mönsterkort. Den sysselsätter
ca 1.000 personer, varav 200 är
tjänstemän. Sedan oktober förra
året har det i princip rått anställningsstopp i Kumla, eftrsom
man väntat sig en volymnegång
inom mobilradioområdet. Nedgången har blivit mer omfattande än väntat, samtidigt som
produktionen effektiviserats.

Verksamheten i Kumla omfattar tillverkning av mobiltelefoner, mobilradioprodukteroch

I takt med att prisnivån sjunker
på mobiltelefonerna tvingas Ericsson och andra tillverkare att

Enklare produktion

hitta ny teknik som innebär möjligheter att öka automationsgraden i produktionen. Den utvecklingen innebär att arbetsinnehållet, mängden nedlagd arbetstid, per produkt minskas väsentligt. Övergången till digitala mobiltelefonsystem som GSM
medför ytterligare minskningar
i arbetsinnehållet. Därför är det
nödvändigt att långsiktigt anpassa personalstyrkan i Kumla.

tius. I vårt åtagande ingår totalansvar för projektets genomförande.
Beställningen omfattar projektledning och utbyggnad av det lokala telenätet i ett antal större
orter i landet. För genomförandet
utnyttjar Ericsson personella resurser från egna nätbyggnadsbolag i Sverige och Sydostasien.
Finska Nokia är med på ett hörn,
som kabelleverantör.
Finansieringen av projektet sker
genom en samnordisk lösning. I
den ingår Svensk Exportkredit,
Finsk Exportkredit och Nordiska
Investeringsbanken. Räntesubventioner utgår från BITS, Beredningen för Internationellt Tekniskt-ekonomiskt samarbete och
dess finska motsvarighet FINNIDA.

EG utreder
samtalspriser
• EG-kommissionen i Brussel har
dragit igång en stor utredning för
att utreda prissättningen av internationella teletjänster. Bakom utredningen finns misstankar om
att de nationella teleoperatörerna
samarbetar om prissättningen.
Kommissionen har nu krävt in
uppgifter från operatörerna om
priser, kostnader och avtal om
internationell prissättning. Skulle
man komma fram till att det finns
konkurrensbegränsande inslag i
prissättningen, kan televerken
dömas till mycket kraftiga böterupp till 10 proc av omsättningen.

NYTT
I TELE BRANSCHEN

AT&T samarbetar med
NEC om mobiltelefon!
AT&T och NEC har gått samman för att tillsammans utveckla nästa generation av mobila telesystem i Japan.
Bakom samarbetsbeslutet
ligger det faktum att de två
företagen, tillsammans med
Fuijitsu, förra året utsågs att
utveckla ett digitalt mobiltelenät för Nippon Idou Tsushin
Corp., en privat konkurrent till
Nippon Telegrap & Telephone,
NTT. De tre företagen slåss
om att leverera utrustningen
till det nya nätet.
Samarbetet mellan AT&T
och NEC innebär att de två
företagen beslutat sig för att
lägga ett kombinerat bud. Tanken är att företagens system
skall vara kompatibla, så att
nätet kan byggas av utrustning
från båda företagen.
Framgång i Spanien
för Northern Telecom
Northern Telecom har utsetts
att spela en viktig roll vid moderniseringen av det spanska
RICO-nätet, ett telenät för avancerade teletjänster och
datatrafik mellan i första hand
offentliga myndigheter. International Computers Ltd, som
fått kontrakt på att bygga ett
X.25-nät för 19 milj dollar
valde Northern Telecoms
DPN-100 nät. Affären är inte
värd "mer än" ca 7 milj dollar,
men den tillmäts ändå stor betydelse av det kanadensiska
företaget.
Södra Europa har är det område som de flesta leverantörerna på marknaden blickar
emot. Där är telekommunikationerna inte lika utvecklade
som längre norrut i Europa och
därför rymmer marknaden
stora framtida möjligheter.
Matra-AEG bildar
gemensamt bolag
Franska Matra och tyska AEG
kommer att bilda ett gemensamt dotterbolag för radiotelefoni. Ericsson har redan ett samarbete med Matra som rör bl a
mobiltelefoni, men påverkas
inte av det nya Matra-AEG bolaget. Avtalet mellan de två
bolagen omfattar områden som
ligger utanför Matras samarbete med Ericsson.
Ericssons samröre med Matraomfattar infrastruktur för publik telefoni, mobiltelefoner,
telefonväxlar och basstationer.
De två företagen samarbetar
också i utvecklingen av GSMsystemet.
Brittisk mobiltelefonorder till Nokia
Den fristående teleoperatören
Microtel i Storbritannien har
gett finska Nokia en order på
utrustning och telefoner för ett
mobilt telefonnät som nu byggs
upp i Storbritannien. Den första ordern är värd drygt 630
milj kr. Microtel planerar att ha
sitt nya mobiltelefonnät, som
är av GSM-typ, i drift under
nästa år.

Håll dörren stängd!
Hittills i år har ett 30-tal utredningar inletts i Sverige
rörande misstänkta fall av insiderbrott. Sedan Finansinspektionen fått ökade resurser har man hittat fler
misstänkta fall hittills i år än under hela 1990. Av dessa
har sex fall gått vidare till åklagare för eventuellt åtal.
Ericsson har varit förskonat från
tionen, ska registreras som insiinsideraffärer under yuppi-eran ders hos Finansinspektionen. De
när det spekulerades som mest på som registreras som insiders får
aktiemarknaden. Varken Erling information om detta.
Blommé eller Stephan Almqvist,
Ungefär 70 Ericsson-chefer är
chefer för Koncernledningsfunk- registrerade insiders. Det innetion Juridik respektive Finans har bär att de är skyldiga att till Fihört talas om att någon från Erics- nansinspektionen anmäla alla sina
son skulle misstänkas för insider- egna och nära anhörigas köp och
affärer. Och någon av dem hade försäljningar av det egna företasäkert vetat om så varit fallet.
gets värdepapper. Detta noteras
På Finansinspektionen bevakar och publicera av finansinspektionen. Både DN
man, på eget inioch
Svenska
tiativ och efter
Dagbladet puanmälan, affärer
blicerar med jämsom verkar misstänkta.
na mellanrum
Om man hit- Handelsförbud gäller alla
den listan överintar en naturlig anställda, med tillgång
siders som gjort
förklaring läggs till information som
börsaffärer.
utredningen ner, kan påverka kursen med
Stephan Almannars går ären- minst 1 0 % , enligt insiqvist, på Kondet vidare till derlagen som kom i
cernledningsfebruari. Kurspåverkanåklagare.
funktion Finans,
- Insiderlagen de information kan vara
ar en given inär ett sätt att kunskap om anbud på
sider. I sitt arbete
har han ofta till"hålla rent" på aktiebolag, men kan
också vara kunskap om
gång till kursvärdepapperspåverkande inmarknaden och t ex vinstprognoser, bokformation före
bekämpa oriktig slut, stora offerter och
allmänheten.
spekulation, för- kontrakt.
- Det innebär
klarar Jan Gren
på Finansinspektionen. Att begå en stor begränsning för hur jag
ett insiderbrott är på sätt och vis kan köpa och sälja Ericsson-aktier, berättar Stephan. Jag måste
att prissätta sin heder.
bedöma varje tillfälle noggrant
Registreras
och diskuterar gärna med min
På Koncernledningsfunktion Ju- chef innan jag handlar på aktiemarknaden.
ridik bedömer man vilka inom
företaget som ska registreras hos
Finansinspektionen som sk insi- Insider på Ericsson
ders. Den sk 27-mannagruppen - Det bästa tillfället för ett köp
på Ericsson är given. Den består eller en försäljning är t ex omeav verkställande ledningen, che- delbart efter det att bokslutet pufer för major local companies, blicerats - dvs när allmänheten
affärsområdena och koncernled- vet lika mycket som jag om Ericsningsfunktionerna. Utöver dessa son i dagsläget.
avgör Erling oftast i samråd med
Den nya insiderlagen som
cheferna för andra koncernled- trädde i kraft 1 februari i år gör att
ningsfunktioner vilka, som på i praktiken alla anställda på börsgrund av sin ställning i organisa- noterade företag omfattas av han-

anbud på aktiebolag, berättar Erling. Men även vinstprognoser,
bokslut och offerter som är exceptionellt stora eller av strategisk
betydelse kan vara information
som medför att handelsförbudet
gäller.

Samma information
- Man får inte glömma att det
finns många människor i företag
som sitter inne med information
utan att för den skull kunna bedöma hur den kommer att påverka
kursen, berättar Stephan. Aktiemarknaden är svår att förutse också
för de mest luttrade börshandlare.
-Tanken bakom insiderlagen
är att alla aktörer på aktiemarknaden ska ha tillgång till samma
information. Stora krav ställs på
företagen att informera börsen och
allmänheten om förhållanden som
påverkar företagets ställning.
- De som vet mer får inte utnyttja sitt övertag, förklarar Erling. Om man skulle tillåta dem
som har mer information än andra
att utnyttja sitt övertag skulle obalansen kunna leda till att hederliga spelare tappar fötroendet för
marknaden och drar sig ur.

Insiderlagen
gäller dig!
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Skriverier

delsförbudet. Att handla med värdepapper utifrån kurspåverkande
information som inte offentliggjorts är ett brott. Det handlar
om sådan information, som när
allmänheten får ta del av den, kan
påverka aktiekursen med minst
10 procent. Detta gäller oavsett
hur stor eller liten affär man gjort.
- Men naturligtvis ser myndigheterna ol ika på affärer som gäller
obetydliga belopp och de som gäller större värden, säger Erling.
Straffskalan för insiderbrott är

böter för ringa förseelser och ända
upp till fyra års fängelse för brott
som betecknas grova.

I andra och tredje hand
Man får inte heller uppmuntra
andra att köpa eller sälja värdepapper utifrån konfidentiell information om företaget man arbetar på. Även den som får information i andra eller tredje hand
omfattas av handelsförbudet.
- Handelsförbudetgälierexempelvis då man har kännedom om

Det är inte företaget utan individen själv som bär ansvaret för sitt
handlande enligt lagen. Begås ett
insiderbrott av någon högt upp i
företagshierarkin blir det naturligtvis mycket skriverier. Även
om företaget inte formellt får stå
till svars blir det indraget i den
negativa publiciteten.
- Men insiderlagen innebär att
allt man gör som registrerad insider uppmärksammas. Det är bra
att utrymmet för samvetsbedömningar är minimalt - man frestas
inteatt försöka göra några "klipp",
menar Stephan.
- Vi insiders får se innehavet av
Ericsson-aktier som en långtidsinvestering, konstaterar både
Stephan och Erling.

Det har varit en blandad börssommar med i stort sett nedåtgående kurser sedan i juni. Innan
kuppförsöket i Sovjet backade
generalindex 5 procent. I och med
de oroväckande nyheterna från
Moskva i början av förra veckan,
rasade börserna världen över, så
också i Stockholm.
När nyheten kom att kuppförsöket i Sovjet misslyckats, återhämtade sig börserna något, men inte
helt. Ericsson-aktien släpade också
efter i återhämtningen. Detta var
förmodligen en följd av att marknaden väntade sig ett avsevärt sämre
halvårsresultat från koncernen. Vid
tidningens pressläggning var den
nere på 177 kronor. Då hade aktien
sjunkit från en nivå kring 200 lounder sommaren, vilket är mer än
för marknanden totalt.

Text: Pernilla Åström
Foto: Maria Petersson

ERICSSONS AKTIEFONDER
Datum
1988-12-31
1989-12-31
1990-12-31
1991-06-30
1991-08-15

Allemansfonden
Andelskurs Förmögenhet
(SEK)
(MSEK)
52,2
135
94,1
304
86,4
317
924
362
84,0
331

Aktiesparfonden
Andelskurs Förmögenhet
(SEK)
(MSEK)
56,0
343
77,1
825
65,6
86
71,2
98
63,0
88

Andelskurserna den I S augusti baseras p i en aktiekurs av 1 8 4
kr och en konvertibelnotering av 3 4 0 % .

Många menar att konkurrensen
skärpts, inte minst på mobiltelefoniområdet, samtidigt som lågkonjunkturen bromsar beställningarna
inom den publika telefonin. Ericsson har också kraftigt höjt sina
utvecklingssatsningar.
Sammantaget betyder detta en

^

•

Aktuellt om aktier och konvertibler
Ericsson

A
^^

press på de närmaste årets, eller
årens vinster. Med en vinstprognos på något under fjolårets vinst
efter finansnetto ger det ett p/e-tal
(kurs i förhållande till vinst) på 15,
vilket i stort motsvarar genomsnittet för Stockholms börsens verkstadsaktier.

F L U K E A N D P H I L I P S - T H E G L O B A L A L L I A N C E IN T E S T & M E A S U R E M E N T

PHILIPS

PHILIPS
(?)

ScopeMeter™
ScopeMeter finns i
3 olika modeller:

Världsnyhet från Fluke-Philips!
ScopeMeter- Världens första handhållna, kombinerade digitaloscilloskopmultimeter har sett dagens ljus. En helt nyutvecklad serie handhållna instrument med samma höga prestandanivå som dina instrument på labbet. Verkligt
kvalificerade mätinstrument för dig som behöver tuffa och stryktåliga verktyg
för avancerat fältbruk.
Till priser du inte tror kan vara santi

• Modell 93
grundversionen
• Modell 95
-Glitch 40 ns
-2 markörer
- 8 vågformsminnen

Det nya proffsverktyget!

• Modell 97
har dessutom:
- Matematiska funktioner
-10 frontpanelminnen
- Signalgenerator
- Bakgrundsbelyst LCD
- RS-232-interface

ScopeMeter från Fluke-Philips är ett avancerat 2-kanals digitaloscilloskop med integrerad DMM och generator. Som samplar
med 25 MSIs och har en analog bandbredd på 50 MHz.
Allt presenterat på en högupplösande, lättläst LCD-skärm.
Med andra ord- ett verkligt proffsverktyg!

Oslag bart pris!
ScopeMeter från Fluke-Philips finns från:

7.300

m ~~ (ca-pris, exklmoms.)

Vilken ScopeMeter passar dig bäst? Ring eller faxa redan idag
till oss på Fluke-Philips så sänder vi dig snabbt mer utförlig
information!

Direkt FAX: 08-6674781
Sänd info om ScopeMeter till:

Telefon

eller ring

08-7821300

Fluke-Philips Mätinstrument
11584 Stockholm
Our factory is ISO-3001 certified

Extra förmånligt för Ericsson med avtal PIA 91029
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Ungefär 3 0 0 personer samlades i matsalen på ERA på eftermiddagen den 1 juli och firade GSM.
Mannesmann MobiHunk tackade för leveranserna genom att bjuda på tysk champagne. Som "tilltugg"
var det jordgubbar. Susanne Sturesson håller fram skålen till fr v Egil Grönstad, Benny Boman, Stefan
Jung, Per-Olof Eriksson, Torsten Sellergren och Patrik Österström, som alla arbetar med
signalbehandling. Foto: Björn Seger

t
•

Hans Uhlemann, VD för Ericsson MobiHunk, Dusseldorf, sekreteraren Wilma Göthe och Stefan Of ver holm, chef för O-divisionen,
firar att det privata GSM-natet, 0 2 i Tyskland, sattes i funktion den
1 juli. Foto: Dagmar Kuhne

Mats Köhimark, projektledare för CME 2 0 1 (GSM) med Jan Zaar och i
Ulf Kallberg, har kontakt med kolleger i Mjärdevi, Linköping, där ett
hundratal medarbetare arbetar med projektet. Mats, Jan och Ulf sitter £„
i det som kallas CME Akuten, projektrummet på ERA, Kista.
Foto: Björn Seger

1 juli gällde det GSM
För 550 medarbetare på ERA och
Ericsson Telecom har 1 juli 1991
varit ett "hett" datum. Då skulle
GSM, det pan-europeiska digitala
mobiltelfonsystmet "i luften" i
Sverige, Finland, Danmark och
Tyskland och så skedde också.
Störst är nätet i Tyskland, där det är
landets första telefonnät som drivs
av en privat operatör. Endast 18
månader efter det att licensen delades ut täcks de 15 största affärsdistrikten av systemet.
Påeftermiddagen den 1 juli sam-

lades ca 300 medarbetare på Harrys Bar, ERA, Kista. Mannesmann
Mobilfunk visade sin uppskattning
av allt arbete som utförts av Ericsson genom att bjuda på tysk champagne.
Gunnar Eriksson, chef för S-divisionen, berättade att en miljon
mantimmar hittills är nedlagda på
CME-projektet. CME är den interna Ericsson-beteckningen på
GSM-arbetet. Gunnar tackade all
personal för fantastiska insatser.
Speciellt imponerad var han av

Gäv-lefabriken och de 200 radiobasstationer som de levererat.
"Tänk, nu är vi i luften" var kommentaren från en i "folkvimlet" på
Harrys bar. Bakom de orden låg
både stolthet och många timmars
övertid.
- CME-projektet är inte alls slut,
det ska vi arbeta med i flera år till,
säger projektledaren Mats Köhimark. Det stora projektet delas nu i
3-4 mindre, där arbetet sker i olika
faser.
Några GSM-telefoner att ringa i

Konferens med video
"Att resa tar tid, är kostsamt
och tar ibland även på krafterna. Att använda videokonferens som ett alternativ
sparar på det mesta." Så stod
det i inbjudan till en demonstration av det nyinredda
videokonferensrummet i
Borgarfjordshuset i Kista.
Den 27 augusti var det dags för en
första demonstration av videokonferensutrustningen som inretts i den f d utbildningslokalen
i Kista. De intresserade bjöds in
för att delta vid sändningstillfällen med Ericssonbolag i Sverige
och i Lynchburg, USA. (Mer från
den dagen i kommande ERA Nyheter).
- Vi vill att videokonferens skall
ses som ett bra och billigt alternativ
till vissa möten, föredrag, etc som
kräver längre resor. Naturligtvis
ska det inte ersätta alla resor, men

I den f d utbildningslokalen i Kista har ett modernt rum inretts för
videokonferenser med andra Ericssonbolag inom och utom Sverige.
Foto: Björn Seger

förhoppningsvis bli ett bra och billigtkomplementviddetillfällendet
passar, säger Ulf Lewinschal, chef
på ADB-enheten, vars enhet ligger
bakom arbetet med att iordningställa Kistas "konferensrum". Man
har gjort det i samarbete med fabri -

ken i Lynchburg, som skaffat en
identisk utrustning. I Sverige har
sedan tidigare Ericssonkontor i
Östersund, Karlskrona, Bollmora,
Midsommarkransen, Västberga
och Göteborg möjlighet till videokonferenser.
HA

finnsdetännu inte med undantag av
prototyper från Orbitel. Det var
också denna telefon som användes
den 1 juli då det första samtalet i
Sverige ringdes i testsystemet för
GSM.
Allmänheten har alltså ännu inte
tillgång till GSM-systemet men
Ericsson ville ändå tala om att man
intensivt arbetar med det europeiska mobiltelefonsystemet. Det
skedde genom annonser i bl a
svensk, finsk, portugisisk och engelsk dagspress den 1 juli.
GT

Bert Gustavsson från O-divisionen arbetar med radiobasstationer och var med på Televerket
Radios huvudkontor i Haninge,
där han ringde sitt första GSMsamtal. Telefonen är en prototyp
från Orbitel. Foto: Peter Funck/
Televerket Tryck & Bild

Två av tre stordatorer i Kista
En andra stordator i VAX-miljö
har installerats i Kista under sommaren. Dessa stordatorer finns i
endast tre exemplar i hela Sverige,
varav ERA/ECS alltså håller sig
med två. Den tredje finns hos
Saab i Linköping.
Vitsen med stordatorerna är att man
inom projekten kan
göra tekniska beräkningar, nätplaneraoch
ha CAD/CAM-information lagrad som gör
att ett projekts ledtid
kan kortas. Detta har
varit
betydelsefullt
inte minst inom de viktiga ADC- och GSMprojekten.
Det var den 3 juli
som stordator nummer två levererades
från Digital, och personal därifrån var

tillsammans med ERA-personal
med vid installationen. På bilden
ses från vänster Johnny Rhen,
ERA, Håkan Enström, Bo Dahlberg samt Ronny Thellman, samtliga från Digital.
HA
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Vi arbetar för år 2 0 0 0
Den första juli i år blev
det första digitala mobiltelefonsystemet verklighet, då GSM-systemet
togs i drift i bl a Tyskland. Samtidigt skeppades det första ADCstativet över till Los
Angeles.,
- Det betyder att verkligheten nu
är, där vi vari början av 80-talet, då
utvecklingen av digital mobiltelefoni startade. Persontelefonin,
som vi arbetar med i dag, kommer
att nå allmänheten i slutet av sekelskiftet. Det säger BRs tekniske
direktör Jan Uddenfeldt, som är
ansvarig för framtida utveckling
och för samordningen av tekniken
inom Radiokommunikation.
- Inom Radio Research Centers, RRC, utvecklar vi för framtiden men vi hjälper också till med
dagens produkter, säger Jan. Som
ett exempel nämner han de digitala mobiltelefonsystemen, som
nu måste ge förtjänster. Kostnaderna måste minskas och det ska
bl a ske genom att mikroelektroniken integreras i de konstruktionslösningar som används inom de
digitala systemen.

BR-funktion
Radio Research Centers, RRC,
arbetar med framtida teknik för
affärsområdets samtliga affärsenheter.
- Våra forskningscentra bildades förra året och bygger delvis på
"gamla" T/U, utvecklingsavdelningen. Inom funktionen RRC är
vi idag totalt ca 110 medarbetare
och vår organisation är världsomspännande, säger Jan. Förutom
här i Kista finns det små filialer i
Lund samt i Research Triangle
Park, North Carolina, USA och i
Twente, Holland.
Högkvarter för RCC är T-enheten på ERA i Kista som är en BRfunktion. T består av T/U och T/F,
som arbetar med systemutveckling resp teknologiutveckling.
Till T hör också VLSI support
(VLSI står för Very Large Scale
Integration), CAD support, administration, biblioteket i Kista samt
patent.
Idag ansöks det om betydligt
fler patent än för några år sedan.

Inom alla större BR-projekt tar
man nu fram patent. På en internationell marknad med hård konkurrens är det nödvändigt att skydda
sina produkter genom patent.

Kunskapsbank
Radio Research Centers har tre
huvuduppgifter.
• Att utveckla ny teknik och
framtida system.
• Att fungera som en kunskapsbank för BRs "core" kärn teknologi, dvs radiosystem.
• Att koordinera tekniken inom
affärsområdet och föra ut kunskap. Genom sy nergi, samverkan,
kan mycket vinnas. Ett viktigt
område är att integrera mikroelektroniken genom att använda
specialkretsar i bl a radiobasstationer och ficktelefoner.
- Att föra ut kunskapen och
fungera som en kunskapsbank är
viktigt, betonar Jan. Det finns alltid risk att en utvecklingsavdelning isolerar sig och lever i sin
egen värld. Så får det inte vara.
Ungefär hälften av vår tid ska användas till att informera om och
föra ut ny teknik.
Radio Research Center är en
plantskola för unga duktiga tekniker.EfternågraårpåtexT/Uärdet
vanligt att gå över till någon av
divisionerna.
Det internationella samarbetet
är viktigt och flera av medarbetarna är med i olika internationella
standardiseringskommittéer.

Mikroceller
I oktober i år äger den stora internationella mässan Telecom 91
rum i Geneve. Ett av föredragen
där hålls av Jan Uddenfeldt och
JanSwerup. Detbehandlarmobiltelefonins utveckling motpersontelefoni.
- Det vi beskriver är ett mikrocellsystem, som bygger på GSM
och ADC (American Digital
Cellular). De digitala mobiltelefonapparaterna ska kunna användas i systemet, säger Jan och fortsätter:
- De analoga systemen är generation ett, de digitala generation
två och mikrocellsystemet skulle
då varageneration tvåochen halv.
Finns det en tredje generation
och när kommer den?
- Redan 1988 började vi forsk-

- På våra Radio Research Centers utvecklar vi för framtiden men vi hjälper också till med dagens
system och vi tungerar som en kunskapsbank, säger Jan Uddenfeldt, teknisk direktör på
Radiokommunikation. Foto: Björn Seger

ningsarbetet för den tredje generationen genom vårt deltagande i
det europeiska forskningsprojektet RACE Mobile, svarar Jan.
UMTS, Universal Mobile Telephone System, är tredje generationen och torde vara verklighet vid
sekelskiftet. Precis som GSM
idag är en europeisk standard kan
vi kanske så småningom få en
världsstandard.
Framtidens system kommer att
kräva högre kapacitet. Abonnenterna kommer också att ha höga
krav på kvalitet. Behovet av att
ansluta olika typer av datakommunikation kräver höga hastigheter. Allt detta gör att ett nytt,
tredje generationens system
kommer att behövas.
Nästa år kommer W ARC -92 att
hållas i Spanien. WARC är en in-

ternationell konferens, som arrangeras ungefär vart tjugonde år
och där tilldelning av radiofrekvenser sker. Jan tror att tjänster
för mobil kommunikation kommer att få en ordentlig frekvenstilldelning nästa år vid WARC.

Framsynt
Arbetet med der digitala mobiltelefonsystemet började redan
1977 i form av samarbete med
högskolorna. I stor skala drogs det
igång -82, alltså två år innan det
analoga systemet togs i drift. Redan då förstod man på ERA att det
var nödvändigt att börja utvecklingen av nästa generation mobiltelefonsystem.
- Idag är både GSM, ADC
(American Digital Cellulär) samt
det japanska systemet baserat på

TDMA och den radioteknologi,
som ERA arbetat fram, berättar
Jan.
CDMA är en ny mobiltelefoniteknik, som man just nu arbetar
med. Denna teknik bygger på att
alla samtal samsas om ett brett
frekvensband och skiljs åt med
koder, så att mottagaren kan identifiera sitteget samtal. Om CDMA
är den bästa lösningen för nästa
systemgeneration vet man ännu
inte.
- Det är viktigt att vi ser framåt
och behåller den framskjutna position vi har inom radiotekniken,
säger Jan och avslutar:
- Radio är ett roligt teknikområde. Vi arbe tarinom ett begränsat
frekvensutrymme, där det gäller
att hitta tekniska lösningar.
Gunilla Tamm

Ekonomi och affc
affärsläge på Bolagsnämnden
Affärsområde Radiokommunikations ekonomi,
affärsläge och ESP, dvs
Ericsson Strategic Planning,
var de viktigaste frågorna
som diskuterades då Bolagsnämnden träffades den 24
juni.
Bolagsnämnden hålls en gång
varje år och är ett forum för information från företagsledningen till
fackklubbarna. I Bolagsnämnden
deltar förutom representanter för
ERAs och EGEs företagsledningar
även cheferna för de svenska BRbolagen.
Som första punkt på bolagsnämndens dagordning stod Ekonomi. Sten Fornell, ekonomidirek-

tör.redogjordeförorderingångoch
fakturerering under årets första sex
månader. En redogörelse för första
halvårets resultat finns på sidan 2
under vinjetten Kommentaren.
ERAs VD Kurt Hellström gav en
redogörelse för ERAs affärsläge
och Åke Lundqvist föraf-färsläget
på EGE, dvs joint venture-bolaget
med GE.
Kurt betonade att även om orderingången för mobiltelefonsystem
nuförförstagången är något sämre
har vi hittills inteförloratnågra affärer. Någon brist på affärsmöjligheter är det inte heller. Han
berättade också att affärsenheten
Försvarskommunikation nu visar
mycket bra resultat.
I sin redogörelse över affärsläget
för EGE berättade Åke Lundqvist

attHotLine-telefonernahittillshaft
svårt att komma in på den tuffa
nordamerikanska marknaden. För
landmobil radio-produkterna har
det tidigare dystra läget nu blivit
betydligtljusare. Lågkonjunkturen
i USA och speciellt i Kanada har
påverkat EGEs verksamhet negativt men detfinnstecken som tyder
på att konjunkturen nu är på väg
upp.

ringen inför ISO 9001 kommit
på olika enheter på ERA och ECS.

Koncentration

I en kort redogörelse över produktionen sa Björn Boström, produktionsdirektör på BR, att det är
viktigt att koncentrera produktionen.
Idag tillverkas t ex analoga basstationerpå nioolika platser( inklusive licenstillverkare) men målet är
"Cut over"
en huvudfabrik per produkt. AnÅke berättade också om "cut over" ledningen till detta är att
i New York-New Jersey i mitten av förädlingsvärdet för framtida projuli. Det är då som bl a Manhatten dukter minskar och att komplexifår ett mobiltelefonsystem från Er- teten och investeringarna runt tillverkningen ökar kraftigt.
icsson.
Under punkten ISO Certifiering
redogjorde BRs kvalitetschef An- Spontanansökningar
ders Toller för hur långt certifie- Radiokommunikation är det enda

av koncernens affärsområden
som expanderar även om ökningen nu är mycket mindre än tidigare.
Göran Kristoffersson, avgående
personaldirektör, berättade också
att det kommer in många spontana
platsansökningar. BR är ett populärt affärsområde som inte bara
lockar externa sökande utan även
personal från andra delar av koncernen.
I det sista ärendet på Bolagsnämnden tog Metallklubbens ordörande Jan Hedlund upp fackklubbamas umgängesformer med
företaget. Han framförde
bl a
förslaget att Bolagsnämnden ska
träffas två gånger om året i stället
för som nu en gång.
Gunilla Tamm

NR 6/1991

10

NR 6/1991

II

Sju dagar som skaka de Ericsson Telecom
Ericsson Telecoms ISO 9000revision i slutet av förra året
kunde ha slutat riktigt illa. När
T-di visionen reviderades av BSI
konstaterades en större anmärkning "major" och det fanns hot
om att avbryta hela revisionen.
Internrevisioner genomfördes
inte tillräckligt ofta.
På 7 dagar togs en projektspecifikation fram. BSI fortsatte sitt
arbete för att till sist godkänna
Ericsson Telecom. Nu fortsätter
arbetet med internrevisioner i
dotterbolagen.
Av Helena Liden,
illustrerad av Gunilla Schelin.
- När Martin Davis från BSI hotade stoppa
arbetet kom det som en kalldusch, berättar
Anders Kärrfelt på Ericsson Telecoms kvalitetsstab.
Att interna revisioner var ett krav enligt
ISO visste alla, men det konstateras bara att
de ska vara "tillräckliga". Vad det innebär är
inte lätt att avgöra.
BSI ansåg att de interna revisionerna genomfördes för sällan, och för att BSI överhuvudtaget skulle godkänna Ericsson Telecom gällde det att ta fram en plan snabbt.
Som alla kommer ihåg var resurserna
mycket hårt belastade, framförallt på kvalitetsstaben. Därför vände sig Bengt Holm,
ansvarig för certifieringsprojektet på T-divisionen till Programatic som redan tidigare var
inkopplad på kvalitetsrevisionen. Ulf Hammarberg fick i uppdrag att leda projektet.
Första steget var att snabbt ta fram en projektspecifikation för QAT-projektet (Quality
Audit at T-divison).

Utmaning
- Om det hade gällt ett treårsarbete hade jag
sagt nej, säger Ulf. Men den korta tiden och
det allvarliga läget såg jag som en utmaning.
- Den 7:e november hotade BSI att stoppa
certifieringen och den 13:e lades
projektspecifikationen fram, berättar Anders.
Efter diskussionerna med BSI godkände de
projektet och Telecom godkändes. Men för
att inte företaget vid nästa revision skulle
förlora sitt certifikat måste projektet QAT
genomföras enligt tidplanen.
- Det var imponerande att se hur snabbt
besluten fattades, säger Ulf Hammarberg.
Det var inga problem att få vare sig BTA:n
godkänd eller att få resurser för genomförandet.
- Ofta tycker man att Ericsson Telecom är
en trög koloss, men det visade sig att när det
väl gäller, kan det gå oerhört snabbt med
beslutsfattandet. Det här visade mig att det
verkligen finns en stor potential att lösa problem.

Utbilda
Under 1991 ska varje avdelning på T-divisionen internrevideras. Tidigare gjordes revisionerna av två personer på kvalitetsstaben,
men nu räckte det inte alls längre. Ett antal
internrevisorer måste därför väljas ut och
utbildas före den 30 april.
Anmärkningen om interna revisioner gällde
till en början i första hand T-divisionen, men
samma problem fanns även på andra håll. För
att inte råka ut för samma sak där togs även
regionerna med i arbetet. Nu fortsätter detta
arbete ute på dotterbolagen.
Kraven på de blivande revisorerna var höga.
De skulle ha lång och bred erfarenhet, gott

Den 7:e januari hotade BSI att stoppa certifieringen av Ericsson Telecom. Den 13:e januari presenterades ett projekt för utbildning av
Ericsson Telecom år idag, men alla som var med de sju dagarna i januari minns paniken - och lättnaden.

anseende i organisationen, ha mycket god
kommunikationsförmåga, god balans och bra
omdöme.
32 personer tillfrågades varav fem var kvinnor. Alla tackade ja.
-Idag kan jag konstatera att det gärna
kunde ha varit fler kvinnor, säger Anders
Kärrfelt. Det visade sig att de fungerar mycket
bra i rollen som internrevisorer.

Mer hjälp
Enligt projektplanen skulle dessa 32 personer
få en teoretisk utbildning kombinerad med
arbetsträning.
- Vi konstaterade att vi inte hade möjlighet
att administrera den teoretiska utbildningen
själva, fortsätter Anders. Därför tog vi kontakt med Sture Ögren på Ericsson Quality
Institute.
- Han förstod det allvarliga läget och Tony
Boumer på EQI frikopplades för att hjälpa
till. Han tog fram dokumentation, schema
och höll i genomförandet av det första seminariet.
- Det gällde att göra en kurs så snabbt som
möjligt, sägerTony.Tack vare uppläggningen,
som var baserad på ETX-metodik var det inte
så svårt att administrera den. Dessutom var
det roligt att hålla i en riktad kurs som verkli-

gen löste kundens problem. Det är så utbildning ska fungera!
Tolv av de utvalda blivande internrevisorerna samlades till det första seminariet i början av januari.

Gjorde provet
Den största uppgiften för dem var hur de
följande kurserna skulle läggas upp och
genomföras. Bland annat fick de göra det
examensprov som nästkommande kursdeltagare skulle skriva.
Det blev tre mycket jobbiga, men roliga
dagar, som resulterade i en mycket väl fungerande kurs för de deltagare som kom i
senare grupper.
Arbetsträningen hade två syften. Samtidigt
som de blivande internrevisorerna fick lära
sig hur enrevisiongårtill, genomfördes också
de stadgade revisionerna på avdelningarna.
Man slog två flugor i en smäll. Dessutom var
arbetsträningen den andra, och viktigaste delen, av examinationen.

Kurser på engelska
- Cheferna hade stor förståelse för att det
rörde sig om träning. Någon motsättning rådde
inte, snarare var det så att cheferna försökte
hjälpa till, säger Anders.

Den 15 juni certifierades de första interna
revisorerna och fler är på gång. Fler kurser
har hållits, också på engelska, eftersom det
snart är dotterbolagens tur att certifieras.
Nu vet vi att Ericsson Telecom befinner
sig på den säkra sidan, vad gäller interna
revisioner. Projektet har löpt mycket bra
och de interna revisioner som genomförts
har godkänts av BSI.

Dra lärdom
Hur ser det då ut på övriga affärsområden
där revision pågår eller kommer att genomföras den närmaste tiden?
- Vi vet att samma situation råder inom
hela Ericsson, både i Sverige och på dotterbolagen, säger Anders Kärrfelt.
Tony Boumer berättar att han haft kontakter med andra bolag och han konstaterar att
den kursuppläggning som gjordes för ETX
mycket väl går att överföra på andra affärsområden.
Det är också helt klart så att BSI imponerades av ETX förmåga att ta itu med problemet
och lösa de interna revisionerna för hela
affärsområdet.
Anmärkningar om interna revisioner försvann efter det att projektet QAT presenterats för BSI. De tog projektet på allvar och

internrevisorer som BSI godkände.

insåg att det inte bara var något som skulle
göras förBSI-revisorernas skull, utan för hela
organisationens bästa.
Kanske kan berättelsen om certifieringen
av Ericsson Telecom och det arbete med
internrevisioner som fortfarande pågår tjäna
som en tankeställare och hjälp för andra, så att
historien slipper upprepa sig.

Vad händer nu?
På Ericssons spanska dotterbolag Intelsa har
en kurs för internrevisorer hållits under sommaren.
Under hösten planeras ytterligare en kurs
för dotterbolagen. Dessa kurser genomförs
till viss del av inlånade lärare och instruktörer från de två första seminarierna för internrevisorer som genomfördes under våren.
De första internrevisorer som certifierats
inom Ericsson Telecom är följande:
Hans Forsell, Roger Gustafsson, Rolf
Kling, Kent Löfström, Nils O Nilsson,
Sten Olsson, Andrzej Pikosz, Karl Anton
Raid, Eva Salomonsson, Krister Von
Schoultz, Reine Skatt, Kenneth Svensson, Bo Wiljanen och Rune Åkerblom.
Om ni har frågor angående internrevisioner vänd er till någon av dessa nyligen
certifierade intemrevisorer.
•

"Vi vill ha ordning och reda"
- De uppskattar att
någon vill hjälpa dem
att skapa ordning och
reda, förklarar hon.
Att kvinnor skulle
fungera extra bra som
revisorer svarar Eva
först inte på. Efter en
stunds funderande sä-Jag hade erfarenhet av revisioner sedan ger hon:
-Tjejer är kanske
tidigare och att kunna revidera anser jag tillhörkvalitetsarbete. Med en utbildning sågjag mer naturliga och nogen möjlighet att kunna utföra mitt ansvars- grannare. En revisor
ska uppfattas som en
område på ett fullödigare sätt, säger hon.
För Eva kom utbildningen perfekt i tid. hjälp av den som reviHon hade tänkt att genomföra revisioner in- deras, då är det en för- Några av de första internrevisorer som certifierats inom
del att vara noggrann Ericsson Telecom.
ternt på region Norden på egen hand.
- Nu blir det mycket bättre, konstaterar och att inte uppfattas
hon. Med utbildningen i ryggen vet jag att det som ett hot.
Det är kanske så att tjejer lider mer när det erfarenheter inför deras certifiering. Detgörs på rätt sätt och resultatet blir bättre när vi
är
oordning och därför är mer intresserade av samma gäller dotterbolagen i Norden.
har papper på att vi kan utföra revisioner.
- Danmark kommer att revideras först och
metodikfrågor.
Intresset för ETX lösning på
Eva hade inga problem med arbetsträningen. Hon visste vad det gick ut på. Vad som internrevisionsfrågan är stor inom hela kon- dit ska jag de närmaste dagarna för att göra en
intemrevision. Det blir ungefär som en förredäremot överraskade henne var responsen cernen.
- Jag har talat med både ERA och EBC. Jag vision, men på det här sättet så får de en chans
hos de reviderade. De var mer positiva än hon
försöker hjälpa dem och dela med mig av våra att se vad det går ut på innan BSI dyker upp.
hade väntat sig.

Eva Salomonsson är en av de
certifierade internrevisorerna.
Hon är kvalitetsansvarig på region
Norden och hon sa självklart ja
när hon tillfrågades om hon ville
gå utbildningen till internrevisor.
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Flaggorna vajar mot den molnfria klarblå himlen. Vi ser den spanska, katalanska, svenska, schweiziska och EG-flaggan. Vi befinner oss i den lilla bergsstaden
Manresa 60 km norr om Barcelona vid Pyrenéernas fot och med det heliga berget
Montserrat i sydväst. Feststämning råder och buss efter buss kommer med speciellt inbjudna gäster som kan njuta av den sköna morgonsolen. Alla väntar med
spänd förväntan på att det autonoma Kataloniens president, Jordi Pujol, skall
anlända för att inviga Ericssons nya fabrik för tillverkning avfiberoptiskkabel.
Det är den 3 juli och resultatet av tre års hårt arbete med planering, projektering, uppbyggnad och utrustning; den färdiga fabriken Fibroco S.A., producerar
redan för fullt. Nu skall den officiella invigningen ske.

Ny
fabrik invigd
i Spanien
Precis på slaget 10.00 kommer presidentens bil i full fart och stannar intill huvudingången. Jordi Pujol hälsas varmt välkommen av Lars Berg, chef för Affärsområde
Kabel och Nät (BN) samt av Julian Massa,
styrelseordförande för Ericsson S.A. och
stadens borgmästare Juli Sanclimens i
Genescå.
Bland övriga representanter från Ericsson märks Raimo Lindgren, VD för Ericsson Telecommunicaciones S.A., Gerhard
Sk lada I som varit BN-chef i Spanien under
uppbyggnadsperioden, Jorge Garriga som
är fabrikschef, Roger Runesson, som är
vice VD för Ericsson Cables AB (ECA)
och som varit projektledare för den nya
fabriken samt Åke Pettersson, BN:s chef
för affärsutveckling och fackliga representanter som ingår i ECA:s styrelse. I vimlet
syns också Karlerik Grip från Hudiksvall
som i inledningsskedet är produktionsansvarig för fabriken.
Invigningsceremonin tar sin början och
president Pujol går runt och hälsar på de
närvarande gästerna
bland vilka också
märks Sveriges ambassadör Ulf Hjertonsson och flera höga chefer från Telefonica
(den spanska statliga
teleförvaltningen).
Innan Jordi Pujol
klipper av invigningsbandet, som dagen till
ära är utfört som en
bandkabel i de katalanska färgerna (gult
och rött) med häpnadsväckande 324 fibrer!!!, säger han att etableringen av Ericsson i Manresa är ett bevis på de utländska
investerarnas förtroende för Katalonien.
Han understryker att detta inte hade varit
möjligt om inte den solida inhemska industriella strukturen hade funnits där.
Katalonien har nämligen mycket gamla
industri traditioner.

ansvariga för Fibroco har till uppgift att ken i Manresa kan också tjäna som modell
expandera iriktningmot Europa. Här finns för liknande Ericsson-projekt i andra delar
förutsättningar för moderna installationer av världen.
och dessutom beprövad erfarenhet och goda
ekonomiska och industriella förhållanden. Kabelför300.000 samtal
Efter ceremonin med talen till de fler än
Viktig EG-bas
300 gästerna som representerade hela sam- Det här är ytterligare en satsning för att hället, var det dags för president Pujol att
stärka vår närvaro på en av Ericssons vik- officiellt inviga fabriken där alla maskiner
tigaste och största marknader som dess- och laboratorier redan producerade för fullt.
utom ligger inom EG-området, sade Lars Han klippte av det av Fibroco specialtillBerg. Denna betydelsefulla investering i verkade invigningsbandet som lågt räknat
Katalonien gör vi bl a för att balansera vår kan överföra mer än 300.000 samtidiga
och
förklarade
starka ställning i Nordeuropa med en stöd- telefonsamtal
jepunkt i söder. Kataloniens geografiska fabriksenheten invigd. I samma ögonblick
läge vägde tungt vid beslutet att bygga här, tonade katalanen Pablo Casals ljuvliga
både på grund av dess närhet till andra EG- musik "Concierto en la Casa Blanca" ut i
hela fabriken och rundvandringen under
länder och till Nordafrika.
För mig personligen är det speciellt gläd- ledning av fabrikschefen Jorge Garriga tog
jande. Jag kom hit första gången för 27 år vid.
sedan för att studera spanska och jag tycker
Medelhavsregionen går framåt
om regionens folk och kultur. Nu har vi Carmelina, Linda och Rock
- Sverige är ett litet land som har lyckats nått så långt att den första nya kabelfabrik Kvällen nalkas och sedan natten. Alla kan
förvandla sig till en avancerad stat med en
vi byggt från grunden på mer än tio år andas ut efter denlyckosamma invigningen.
stark industri, fortsatte Pujol. Han gratuleligger just här, fortsatte Lars Berg. Fabri- Nu tar vakthundarna över. De tre schäfrarna
rade också till vårt beslut att anCarmelina, Linda och Rock
söka om medlemskap i EG och
som är specialutbildade av
fortsatte med att framhålla att Med- KORT OM KATALONIEN
sin husse José Alvarez sörelhavsområdet är en region på Provins i nordöstra Spanien med inre självstyre sedan 1 9 7 8 , 6 jer för lugna nätter och ett
miljoner invånare som talar katalanska.
frammarch som behöver den typ Huvudstad är Barcelona som med 2 miljoner invånare är Spaniens ointagligt Fibroco A.S..
av investerare som Ericsson ut- näst största stad.
Text och foto:
Katalonien svarar för en femtedel av Spaniens BNP.
gor.
Thord Andersson
Julian Massa förklarade att de Flaggan med fyra röda ränder mot gul botten är från 800-talet.

Sratörer tack vare den starkt automatiserade tillverkningen. Bilden till vänster: President Jordi Pujol (i mitten)
lämnar en bit av invigningsbandet (med 3 2 4 fibrer) till Ericssons ordförande Julian Massa.

•

Här finns den
senaste tekniken

Den drygt 4.400 kvadratmeter stora fabriken på en nära 30.000 kvadratmeter stor
tomt i Manresas nya indiustiområde
Bufalvent, är den modernaste enheten i sitt
slag inom Ericssonkoncernen. Det är dessutom den enda som redan från början uteslutande är avsedd för tillverkning av fiberoptisk kabel.
Det rör sig om en investering på ca 80
miljoner kronor. Satsningen har skett i samarbete med schweiziska Cables Cortaillod,
som har en minoritetsandel på drygt 30
procent.
- Inget har sparats när det gäller att skaffa
den bästa tänkbara utrustning och de modernaste laboratorier som i dag går att uppbringa för den här typen av tillverkning,
säger projektledaren Roger Runesson. Flera
av maskinerna är dessutom tillverkade vid
Telekabeldivisionens fabrik i Hudiksvall,
berättar han.

Bara ett års byggtid
Allt har satsats på att skaffa den modernaste utrustning som finns på marknaden.

Laboratoriet för produktionskontroll är en integrerad del
av tillverkningsprocessen.

- Det är omöjligt att i dessa spalter nämna
alla entusiastiska medarbetare vid namn

som under längre eller kortare tid på ort och
ställe i Spanien varit med om att bygga upp
och planera produktionen vid den nya fabriken, säger Roger Runesson. Men utan
dessa medarbetares hårda, ofta under stor
tidspress utförda insatser hade vi aldrig
kunna klara av det här projektet, säger han.
- Vi tog det första spadtaget på våren
1990 och redan under maj i år kunde produktionen gå igång bara två veckor senare
än planerat, säger Gerhard Skladal. Jag
tycker att det är helt fantastiskt. Det tog
bara tio månader från att vi lade den första
tegelstenen tills vi har nått full produktion.
I det här sammanhanget vill jag särskilt
nämna Stig Larssons insatser med planering och utrustning av fabriken, fortsätter
Gerhard Skladal.
Organisation och tillverkningsmetoder
bl a ett mycket avancerat databasssystem,
DEHLFI, är hämtat från Hudiksvall. Med
hjälp av DEHLFI kan alla produktfaktorer
löpande kontrolleras och helt kundanpassade kabeltyper tillverkas.
Tack vare den starkt automatiserade till-

Den strikt och elegant formgivna fabriken ligger i Manresas nya industriområde
Bufalvent.

verkningsprocessen består personalen endast av 50 personer, av vilka 20 har utbildning vid universitet. De allra flesta av dessa
har dessutom utbildats i Sverige.

AU kabel redan såld
Man kan tillverka kablar med upptill 128
optofibrer. Den nuvarande årliga kapaciteten motsvarar ca 100.000 fiberkilometer
per år. Redan från början har man resurser

för tillverkning av alla typer av kabel enligt
Telefonicas normer. Siktet är naturligtvis
inställt på att få Telefonica som kund, men
under inledningsskedet tillverkar man huvudsakligen för export. Den kabel som
man började tillverka när produktionen gick
igång under maj är sedan länge såld och
skall levereras till Saudiarabien. Omsättningen för Fibroco under nästa år beräknas
ligga på drygt 100 miljoner kronor.
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En tjej på den manliga
teknikvärldens topp
Mitt i teknikens mansdominans slår en tjejblomma ut
- Det är synd att vi inte
ärfler,säger Inger Högberg, chef for Framtida
Produkter på Ericsson
Components kraftdivision.
På frågan hur det kommer sig att
hon blev ingenjör svarar hon:
- Det minns jag inte. Jag kryssade väl fel i någon ansökan någon
gång. Inger Högberg 38, är en av
dem som är med och formar kraftens framtid.
Hon är tuff, snygg, kvinnlig, med
stark utstrålning, djupt kunnig och
engagerad i sitt arbete. Inger är
chef för en sektion inom produktledningen i Kungens Kurva, som
kallas för Framtida produkter.
- Jag är chef för någonting som
ännu inte finns, säger Inger.
- Här föder vi de nya strömförsörjningsprodukterna. Marknaden
styr vårt val av teknik och det är
kundemas behov och trenderna
inom telecom som leder oss.
- Det är ju ingen som köper en
likriktare för dess egen skull, utan
man köper ett telefonisystem och
då behöver man kraft. Därför är vi
mycket intresserade av an följa
utvecklingen hos de system som
våra produkter strömförsörjer. Det
har vi en unik möjlighet att göra
genom vårt samarbete med de andra produktledningsfunktionema
inom koncernen.

Stark vilja
Troligtvis är det bland annat Ingers
förkärlek att ställa i ordning och
organisera och en stark vilja att
alltid vara med där det händer något nytt, som drivit henne till den
position hon har idag. En stor portion klarsynthet därtill har gett Inger
möjlighet att tidigt se och påverka
skeenden i företaget.
Dagens produktavdelning - en
länk mellanförsäljningoch utveckling - ärtill en del hennes förtjänst.
- Det ligger nog, trots allt, en del
i att vi tjejer måste vara lite bättre.
I synnerhet i vissa länder är det
svårt att bli accepterad som tjej.

Inger var under några år chef för
den grupp, som utbildar kunder
från jordens alla hörn att sköta
kraftutrustningen. Där möttes hon
emellanåt av stor misstänksamhet,
många har i början vägrat att lyssna
till henne och ta henne på allvar.
Men när de upptäckt hennes kunnighet accepterade de henne och
hon hade chansen att tränga djupare in i deras kulturer.
Inger har i sitt arbetet haft stor
glädje av att känna många olika
kulturer. Tidigare riktade Ericsson
sitt intresse mot de icke rika länderna. Idag satsar Ericsson på USA
och Europa och kravbilden har
genast förändrats.
- Tidigare kunde vi tala om för
kunden vad kunden behövde. Idag
är det tvärtom. Kunden talar om
behovet och bestämmer takten.

Fördelar
Det finns många fördelar med att
vara kvinna i en mansdominerad
värld.
- Först och främst så syns vi
väldigt bra och vi blir ihågkomna.
Det är också en fördel närjag behöver information. Då tar alla för
givet att jag behöver lite extra förklaring. Och en tjej kan ställa
dumma frågor. Killar verkar vara
mycket mer prestigefyllda.
- Vissa fördelar har vi också som
chefer,förvi kanskelättare kan tala
med människan bakom resursen.
En tjej har nog inte lika mycket
rustning som killar och har lättare
att tala om känslor.
- Men egentligen är jag emot att
generalisera. Det är människan som
är viktig, inte vilket kön man tillhör. Jag vill se en naturlig blandning av män och kvinnor, där vi
samarbetar och kompletterar varandra som individer.
Varför finns det så få kvinnor
inom tekniken, tror du?
Antagligen beror det på oss
själva. Att vi inte vågar eller vill ge
oss in i denna manliga miljön - en
trend som nu håller på att brytas.
När fler kvinnor väljer den
yrkesutbildningen kommer vi
också att se fler kvinnliga chefer.
T ,* i
» ™t
I ext: Inger Bengtsson
Foto: Maria Petersson

Inger Högberg tycker egentligen inte om generaliseringar om manligt och kvinnligt.
_ j a g yg se e n na t U rlig blandning av män och kvinnor, där vi samarbetar och kompletterar varandra
som individer, säger hon.

Mobiltelefon
räddade haverister
Den svenska motorbåten var på väg från
Sverige till Skagen när en stor spricka plötsligt uppstod i skrovet och båten började
sjunka. De två svenskarna ombord räddades i sista sekunden av sjöräddningen i
Göteborg. Tack vare att det fanns en mobiltelefon ombord.
När de båda männen insåg att båten var
på väg att sjunka ringde de omedelbart till
en bekant i land som i sin tur tog kontakt
med sjöräddningen. Där bedömdes läget
som kritiskt och kontakt togs med sjöräddningen i Århus, som sände ut en helikopter från Ålborg och två sjöräddningsbåtar från Skagen.
Sjöräddningen i Göteborg fick själva telefonkontakt med männen i båten, en kon-

takt som upprätthölls i en dryg halvtimme
innan förbindelsen bröts. På sjöräddningen
förstod man att svenskarna då låg i vattnet.
Räddningsoperationen försvårades av att
svenskarna inte kunde uppge sin exakta
position, men straxt innan förbindelsen
bröts, berättade de att ett stort lastfartyg
passerade i närheten. På så vis kunde positionen fastställas. Straxt innan motorbåten
försvann i djupet siktades dess lanternor
från en helikopter som dirigerade sjöräddningsfartyget till platsen.
Chockade men helskinnade fördes männen till sjukhuset i Skagen. Tacksamma
över att de varit utrustade med mobiltelefon och att det nordiska NMT-nätet fungerar så bra.
w***.

Talande
biltelefon
- God morgon, du har fått tre
samtal på mobiltelefonen, ha
en bra dag!
Så hälsar en ny dansk mobiltelefon sin ägare så snart han
eller hon vrider om tandningslåset i bilen. Telefonen säger
"goddag" mellan kl 12 och 18
och "god afton" senare på kvällen. När strömmen bryts efter
en lång dags användning, kvitterar telefonen med ett litet "sov
gott".
Bakom denna kamratliga telefon står danska företaget
Cetelco.

Mobiltelefon kan
larma brandkåren
Ännu en komplikation med mobiltelefoner har uppdagats i Falkenberg. Tidigare har bl a medicinsk
utrustning ochflygtrafikutpekats som hotade av den
alltmer tilltagande mobila telefonin. Nu visar det sig
att också brandlarmen kan påverkas.
Det är på Grand Hotell i Falkenberg som ett
ny installerat brandlarm visat sig reagera på radiovågor
från mobiltelefoner. Vid flera tillfällen har larmet
satt igång, både på själva hotellet och på brandstationen. Händelserna har givetvis orsakat stor kalabalik med panikslagna gäster och onödiga brandkårsutryckningar som följd.
Orsaken till oredan är gäster som använder sina
mobiltelefoner på rummen. Därför uppmanar hotellet numera gästerna på olika sätt att inte använda sina
mobiltelefoner. Ett effektivare sätt att få bukt med de
här problemen vore säkert att sänka kostnaderna för
telefonsamtal via hotellets växel...
•

FRONTEC TELECOM A
en resurs för

ERICSSON
Frontec 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.

Frontec har under mänga 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
Friesson skall kunna utnyttja.
Frontec har sedan årsskiftet profilerat sig inom 1 -rontec Telecom AB för
att bära traditionen mot Ericsson
vidare.

Vi har som ambition att erbjuda en
hög kvalitetsnivå på vara tjänster.
Som ett led i denna strävan pågar et!
kvalitetsarbete för att ansöka om
klassificering enligt ISO 9000 under
detta år.

I rontec Telecom har ramavtal med
Ericsson som gör det lätt att utnyttja
vårt kunnande!
Frontec Telecoms kunnande är olika
tekniker inom huvudområdena Telefoni och Mobil kommunikation såsom exempelvis Objektorienterad
systemutveckling, elektronik konstruktion, projektledning, ASIC utveckling, UNIX, C + + , realtidssystem och Object Ory.

a

W<
Frontec Telecom AB ingår i IDK I-rontec-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 ffFRONTEC
Frontec Telecom AB
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Rycker ut runt Mora
Mora i Dalarna är en av
Sveriges mest kända
platser och ett mycket
omtyckt turistmal. Här
biand björkar, röda stugor
och dalahästar finns även
Ericsson-GE representerat genom Ericsson Radio
Systems Sverige AB och
dess filial i Mora.
- Här i Mora är vi med
våra fyra anställda en av
de mindre serviceverkstäderna, berättar Peter
Pellams, som är filialchef i
Mora.
-Jag är dalkarl och vill gärnastanna
kvar här i Dalarna och så är jag fascinerad av radioteknik. Jobbet här
passar mig alltså utmärkt, säger
Peter vidare.
Filialen i Mora startade 1984 och
lokalerna ligger i ett industriområde i Moras utkant. Man arbetar
med både service och försäljning.
Service, dvs installationer och
underhållsarbeten med reparationer är de viktigaste uppdragen och
står för 90 procentav allt arbete. De
största kunderna är åkerier och
skogsbolag.
För en tid sedan sålde Ericsson
ett stort radiosystem till skogsbolaget Stora Skog. Nu pågår installation av radioutrustning i ett 50-tal
bilar, ett stort uppdrag för servicefilialen i Mora.

Rullande verkstad
- Våra kunder är spridda på en stor
yta och för att inte de, som finns
längst bort, ska behöva komma hit
till Mora kommer vi till dem, säger
Peter.
Den rullande serviceverkstaden
dvs servicebussen kör varje tisdag
och torsdag två turer. Upp mot 25
mil brukar det bli varje gång. Vissa
turer går även upp i Sälenfjällen.
- På vintern måste vi ibland använda snöskoter om vi ska upp på
något fjäll för att t ex lagaen antenn,
som finns på en mast där, berättar
Daniel Nämnd. Precis som Peter
trivs Daniel med sitt arbete.
- Jag tycker om att vara ute och
jobba, säger han. Det är kul att

Installationer och underhållsarbete är de viktigaste uppdragen för RSS i Mora. Här är tre av de fyra medarbetarna samlade i serviceverkstaden. Fr v Daniel Nämnd, Mikael Lundqvist och Peter Pellans. På bilden saknas Mats Johansson. Foto: Karl-Evert Eklund

komma till kunderna och jag uppskattar friheten i mitt arbete även
om det kan bli långa arbetsdagar
ibland.

Personliga kontakter
- Våra serviceturer är viktiga för
kundkontakterna, betonarPeter. Vi
vet vilka kunder som har gamla

radiosystem och vi känner till de
olika kundernas behov. När detblir
dags att investera i ett nytt kommunikationssystem hoppas vi att det
skavarasjälvklartattväljaEricsson
som leverantör. Vi kan också
teckna serviceavtal med kunderna.
Just det att vifinnshär på orten, tror
jag har strategisk betydelse. Kun-

derna har förtroende för oss och
det är viktigt.
Även om service och installationer dominerar så förekommer
viss försäljning av komradioutrustning och framför allt mobiltelefoner.
- Trots att det är enkelt att använda en mobiltelefon så vill

kunderna gärna ha lite inslrukti^f
i samband med köpet. Det hjälper
vi gärna till med. Kunderna ska
kan-na att på Ericsson får man alltid
bra service vare sig det galler stora
installationer eller mobiltelefojiv,
köp.
w
Gunilla Tamm

Nina synar exporten på heltid
På ERA i Kista finns en
enhet som arbetar med
internationella handelsrestriktioner, IHR. Dess
uppgift är att se till att
företaget inte strider mot
förpliktelser i handelsfrågor, men man vill också
tillvarata de möjligheter
och rättigheter som handelsreglerna ger.

Detta innebär bl a att jag skall revidera IHR-manualen, även kallad "Se Upp För Begravda Hundar", som Gabriel spridit till de
180 personer som inom ERA/
RMOS berörs av handelsrestriktioner i sitt arbete.
IHR-manualen är en hjälpreda
för de personer som bl a har att se
till att exportkontrollregler följs
och att tullkostnader minimeras.

Reglerna för exportkontroll
kommer att förändras under det
närmaste halvåret i samband
med att Sverige skall införa ett
eget system för exportkontroll.
Nina arbetar just nu med att undersöka hur detta system kommer att beröra ERAs verksamhet. Blakommer IHR-manualen
att behöva anpassas till det nya
systemet.

Exportkontroll

Tullfrihet

Nina Brännstam Norén på ERA
i Kista är nyligen anställd för att
arbeta med IHR-frågor på heltid. Tidigare har hon arbetat
med handelsfrågor på kommerskollegium och på EFTA:s
sekretariat i Geneve:
- Jag har för avsikt att vidareutveckla den IHR-organisation
som min företrädare Gabriel Anderbjörk drog igång under 1990.

Reglerna för exportkontroll, uppgjorda av USA och dess allierade
i NATO, har som syfte att övervaka, och ibland hindra, export
av teknologi till andra delar av
världen.
- Om vi skulle bryta mot dessa
regler, genom att t ex exportera fel
produkt till fel land eller kund,
kan vi råka ut för för sanktioner såsom fängelsestraff, böter i mång-

Minimering av tullkostnader är
ockå ett område som eknomiskt
sett är mycket betydelsefullt.
Sveriges frihandelsavtal med
EG sedan 1973stadgarnämligen
tullfrihet för export av varor till
Västeuropa som bevisligen har
sitt ursprung i EG eller EFTA.
Eftersom tullavgiften motsvarar
över 6 procent av försäljningsvärdet blir förlusterna stora för

Nina Brännstam Norén är nyanställd på ERA för att på heltid
arbeta med frågor kring exportkontroll och handelsrestriktioner.

miljonbelopp eller svartlistning.
Svartlistningen är mycket allvarlig
eftersom den i praktiken hindrar företag att köpa och sälja produkter till
och från västvärlden, menar Nina

företag som inte sköter hanteringen rätt. Koordinering mellan
avdelningarna är den medicin
som är verksam här liksom inom
andra områden.

Höstseminarier
Under hösten blir det seminarier kring exportkontroll, EG/
EFTA-frågor och andra områden som kan vara av intresse.
Nina ger också ut ett nyhetsbrev,
'Trade Regulations News Letter", som tar upp nyheter inom
handelsområdet.
Den som berörs av de internationella handelsrestriktionerna
och är intresserad av mer information - för deltagande i seminarier eller prenumeration av
nyhetsbrevet- är välkommen att
kontakta Nina.
Helena Andersson
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Hotline på bästa tiden någonsin
g "HotLine Skellefteå", en kombination av löpare från ERA, ECS
och RSS, har för fjärde året i följd
fullföljt Vindelälvsloppet. En 35
mil lång stafett från Ammarnäs till
Alnnäs.
Distansen är uppdelad på 22

^

sträckor varierande från 5 till 42
km. Loppet är en stor folkfest och
orterna längs vägen lever upp och
arrangerar olika festligheter. Årets
HotLine-lag förbättrade fjolårstiden med cirka 3,5 timme och
hamnade på 195:e plats.

Yngst på
framtidsmässan
Anna Norrback-Pedersen,
4 veckor, var i särklass
den yngsta deltagaren på
framtidsmässan
vid Gävlefabriken den 25
juni.
na var med och lyssnade till
5d JobbExpo, arbetsförmedlingen, komvux, AMU och GävleSandvikens Högskola hade att erbjuda i dagens arbets- och utbildningsmarknad.
\j^Aiinasmuniiiia,VirvcNorrback,
är en av de 150 i Gävlefabriken
som fått besked om uppsägning
till den 17 november.
- Beskedet kom som en kalldusch för mig, berättar Virve. Jag
hade räknat med att vara tillbaka
efter barnledigheten igen. Jag trivs
så otroligt bra med alla kompisar i
Gävlefabriken. Den här dagen har
varit mycket informativ och en
väckarklocka att själv börja arbeta
aktivt med att söka jobb. Men jag
erkänner villigt att det känns svårt
att börja från början igen.
Peter Wåglund, JobbExpo, och
Lars Åhlén, ansvarig förprojektet i
Gävlefabriken, har tillsammans
planerat de tre framtidsdagama i f d
Farfar's restaurang.
JobbExpos arrangemang var indelade i fyra stationer där praktiska
tips gavs på löpande band. I pauserna fick deltagarna själva ställa
sina egna speciella frågor om utbildningsmöjligheter.
- Det är oerhört viktigt att direkt
komma igång med det praktiska
jobbet att börja söka arbete, poängterade Peter Wåglund vid sin station.
-Sex månader låter kanske långt
men efter semestern är det faktiskt
bara tre månader kvar.

- Gävleborgs län är lika hårt
drabbat som Norrbottens län, fortsätter Peter.
- Dessutom är utbildningsnivån
i Gävleborg mycket låg. Vi vill
därför satsa extra hårt på utbildning
och på det sättet motverka utflyttning av ungdomar från länet. För
den enskilde är det en in vesterig för
framtiden. När konjunkturen vänder står du bättre rustad att möta
efterfrågan på kvalificerad arbetskraft.
- Det här är den tredje fram-

HotLine-lagets följebil väckte
enorm uppmärksamhet med sin
tvåmeterhögatelefonpåtaket.Och
vid lagledare Kjell Jonssons
"ranch" hade man gjort en speciell
vätskekontroll för de passerande
löparna. HotLine-laget firade sina

framgångar med sedvanlig surströmmingsfest. I samband med
denna avtackades Kjell Jonsson
för sitt 4-åriga lagledarskap och till
nästa års lagledare utsågs Christer
Skott från RSS Vilhelmina filial.
På bilden springer Ove Altberg

från RSS Gävle i mål eskorterad
av lagmedlemmarna Johan Wermelin, Peter Bohlin, Maria Fjellman(som också står på biltaket på
bilden t h) Mikael Hjalmarsson,
Eric Wermelin, Curt Holmström,
Lars Grufman och Linda Jonsson.

ISO-certifieringen fortsätter i höst
Arbetet med certifieringen för
ISO 9001 går vidare och innan
året är slut ska hela ERA vara certifierat. Hittills har alla enheter
utom O-, R- och S-divisionerna
samt T-enheten gått igenom processen. Innan certifikaten kan spikas upp på väggen ska åtgärdsplaner på de anmärkningar som
framkommit vid certifieringen,
sändas in till BSI. De fyra enheter
som är kvar ska enligt planerna
vara klara under oktober.
Även på ECS är certifieringsarbetet i gång men här ligger man
tidsmässigt något senare än ERA.
På C-di visionen har förrevidering
skett och cerifieringen ska ske i

höst. Y-divisionen kommer att
förrevidera nu i höst för att certifieras vid årsskiftet. EU (Region
Europa) samordnar sitt certifieringsarbete med Lynchburg. Här
planeras en certifiering ske under
andra delen av -92.
RSS, Ericsson Radio Systems
Sverige kommer att certifieras
under -92.1 början av samma år
ska Magnetic erhålla sitt certifikat. Radiosystem ska förrevideras
i början av -92 för att certifieras
nästa höst.
Ericsson Paging AB följer
Ericsson Radio Systems BV
(ERH) i Emmen, Holland, som
ska certifieras under nästa år.

- Målsättningen är att vårt affärsområde ska vara certifierat
under 1992. Detgällerallaenheter
i Sverige samt tillverkande bolag i
utlandet, berättar Anders Toller,
kvalitetschef på BR.
- I och med att en enhet fått
ISO-certifikatet är inte kvalitetsarbetet avslutat. Den kvalitetsnivå som vi då uppnått måste vi
hålla oss kvar på, betonar Anders.
Revisorerna från det brittiska
standardiseringsinstitutet, BSI
kommer senare på återbesök för
att kontrollera att vi fortfarande är
värda det ISO-certifikat som vi
fått.
GT

PRESSKLIPP
NMT-nät i Riga

Anna Norrback-Pedersen och
mamma Virve deltog båda vid
framtidsmässan för de 1 5 0
uppsagda vi Gävlefabriken i juni.

tidsmässan i länet och den som blivit mest komplett. Tidigare har vi
inte haft så många utbildningsinstanser närvarande med representanter.
Annaorkade inte riktigtmed hela
passet - fem timmar. Hon lät sin
mamma koncentrera sig på informationen och tog själv en skön
tupplur i vagnen.
Barbro Albrektsson

Det lettiska konsortiet med teleministeriet i Lettland, Telecom
Finland och Swedish Telecom International som delägare har nu
installerat ett par basstationer i
Riga och anslutit dessa till det
nordiska mobiltelefonsystemet
NMT450.
Det betyder att ytterligare en
länk i NMT-kedjan runt Östersjön
nu är smidd. Redan i början av året
togs ju ett par NMT-stationer i
drift i Tallin, anslutna till NMTväxeln i Helsingborg.
Även Riga-stationerna är tills
vidare direktanslutna till Helsingfors. Så småningom ska såväl
Estland som Lettland få egna växlar.
I Estland är redan fem basstationer och ett 50-tal kanaler i drift.
Totalt omfattar världens största
sammanhängande nät över en
miljon abonnenter i sju länder.
Televärlden 13/91

Dan Eriksson, son till Sixten Eriksson, var med pappa pä jobbet den
dagen lock down firades. Dan symboliserar den nya generationen
och fick känna på hur det kändes att "gå i luften". Bengt Gestner,
Lars Bondelind och Lotta Hallberg, hjälper till att hissa Dan.

Upp i luften för "lock down "
I slutet av juni kunde ett 40-tal
medarbetare i ADC-projektet fira
en lyckad "lockdown"-test. ADC
är det digitala mobiltelefonisystemet för den nordamerikanska
marknaden.
- Lock down-test innebär att vi
testar basstationen mot mobilterminal dvs telefoner från oika tillverkare.
Vi har nu testat Motorolas telefon och det fungerade bra. Innan
första september ska vi ha klarat

av telefoner från ytterligare tillverkare, berättar Lars Bondelind,
R/UV.Vid testningen i juni var
Ken Corcoran från Southwestern
Bell MobileSystemsmed. Han representerarkundsidan, dvsoperatörerna, och sitter med i deras organisation CTIA, som operativt
ansvarig för lock down-testerna.
Under juli och i början av augusti har Novatel, OKI, Mitsubishi och Hughes genomfört lock
down-tester med lyckat resultat.
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PUBs personal på språng
- Det ställs allt högre
krav på rörlighet hos
personalen, säger Mats
Persson på PUB, som nu
genomgår en kraftig
förändring mot "90talets varuhus". Rörlighet kräver mobil kommunikation och den
sköts sedan årsskiftet
med hjälp av ett specialanpassat personsökarsystem från Ericsson Paging
Systems AB.

För 90-talets
varuhus
gäller
personsökare och
kontoret på
fickan "
>f

På varuhuset PUB i Stockholm
"anteckningsblock" dit man kan
arbetar ca 700 personer på 50 000 flytta meddelanden samt ett brevkvadratmeter. På flera vånings- lådeminne). Kommer ett nionde
plan och t o m i olika hus.
meddelande till anropsminnet
Tidigare höll de som befann sig puttas det äldsta ut.
Systemets hjärna finns hos en
på rörlig fot i huset kontakt via ett
trådlöst system med tvåvägskom- terminal i telefonväxeln. Därifrån
munikation (där man kunde prata skickas meddelandena ut. Dessi båda riktningarna). Men syste- utom är det möjligt att programmet hade svårt med täckningen, mera ungefär 100 olika standardtexter. Typ "möte i gästmatsalen
dvs samtalen bröts för ofta.
Vid årsskiftet bytte PUB till ett om 15 min", eller till maskinperpersonsökarsystem från Ericsson. sonalen "Rulltrappa står plan 2
Tre sändare på fem antennplatser upp" osv. Man kan själv skicka ut
täcker hela byggnadskomplexet. standardmeddelanden och behöver alltså inte belasta växelperso(Bohagshuset har faktiskt lika
nalen.
många våningar under jord som
över och det finns tre våningar
En viktig funktion är gruppmedundersjälvaHötorget.)Varsjunde
delanden. Möjligheten att sända
anställd, dvs cirka 100 man, bär texter till valda grupper. Eller vid
på en sökare. Det kan vara chefer, t ex utrymning av huset till samtvarumottagare, säkerhetsliga. En annan är olika larm. Om
tjänsten eller andra med spe
ciella jobb.
MARKNADSLEDANDE

- Vär personal lämnar ofta sina r u m , men mäste kunna näs, säger Mats Persson pä PUB, som skaffatäjk
sig ett personsökarsystem från Ericsson.
•

en hiss eller fläkt stannat så går ett
larm till en dator varifrån man sen
kan nå den ansvarige på hans sökare. (Systemet har kapaciteten
att låta larmet gå direkt till
servicemannens sökare.)
Personsökarsystemet är
PUBs system, Contactor 9 0 0 0 , har safts av
Flera funktioner
Ericsson Paging Systems A B , som har ett 3 0 - också perfekt för två anPersonsökarsystemet Con- tal anställda och kontor i Stockholm, Göteborg ställda som är döva. De har
Malmö. De säljer främst till stora och sökare med vibratorfunktactor 9000 har många funk- och
medelstora företag, framför allt till industrier
tion. De kan nu nås vid
tioner. På själva sökaren och sjukhus.
finns en display (ett fönster) Ericsson är marknadsledande i Europa när det brandlarm e dyl och de kan
med plats för 32 tecken för- gäller försäljning av lokala personsökarsystem. själva meddela sig med omdelade på två rader. Man I Sverige är de största konkurrenterna svenska givningen.
(Göteborg) och Philips.
En mycket utnyttjad
kan (naturligtvis) spara Tateco
Ericsson Paging Systems A B (med huvudkonmeddelanden. Upp till åtta toret i Marievik Stockholm, tel 0 8 - 7 2 6 3 5 00) tjänst är att man själv stälstycken kan lagras i varje säljer också sladdlösa kontorstelefonen DCT ler om sin telefon så att
minne (det finns tre min- 9 0 0 samt Axess-mottagare till Televerkets inkommande samtal automatiskt kopplas över till sönen, ett anropsminne, ett landstäckande personsökarnät, Minicall.

karen. Man kan då röra sig fritt i
huset och får via sökaren veta om
någon ringer.
På PUB passerar dagligen cirka
3000 samtal växeln. En stor del
av dessa kopplas vidare till personsökare. Den hårdaste belastningen är på förmiddagarna.

Fungerar bra
Vad tycker man då om systemet?
Som helhet fungerar det bra.
De flesta meddelanden är ju texteller kodade standardmeddelanden som når sökarna och lagras i
minnet.
Men när det gäller samtal utifrån kan det för dem som t ex
arbetar med transporter och rör

sig mellan olika avdelningar inom
huset vara svårt att hinna leta upp
en telefon och ta samtalet. Och
står man t ex i en paternosterhiss
så...
- Vi arbetar med att förbättra
den detaljen, berättar Rickard
Magnebrant från Ericsson Paging
Systems AB. Bland annat genom
att låta växeln "tala om" för de
externtringandeatt samtalet kopplats vidare till en personsökare så
att han inte lägger på så snart.
- Vi kommer kanske aldrig att
få det "helt perfekta systemet",
men det här fungerar mycket bra—
säger Mats Persson.
9
Text: Lars Cederquist
Foto: Karl-Evert Eklund

Ericsson tar in på hotell
Hotellbranschen är en
växande marknad.
Behov, ägarstruktur och
beslutsfattande skiljer sig
från andra marknadssegment
För att ge Ericssonsäljare mer kunskap om
denna annorlunda värld
anordnade Ericsson
Business Communications ett seminarium.
Vid första anblicken kan det tyckas
vara en illa vald tidpunkt för en
satsning på hotellindustrin nu, när
det råder lågkonjunktur i stora
delar av världen och hela resebranschen har problem. Jaqueline
Hey, produktchef för MD110,
HT, anser dock tvärt om att detta
är det rätta tillfället att bearbeta
segmentet.
- Hotell är mycket kostnadsmedvetna. Det är nu vi måste visa
dem hur vi kan hjälpa dem att
spara pengar.

Och trots ekonomiska svårigheter är detta en växande marknad
världen över och kommer så att
förbli enligt undersökningar.
Det nära till hands att tänka på
Ericssons långa tradition som leverantör till hotell. Växeln ASB
900 såldes i 27 länder och var en
stor succé. Den börjar dock bli
något till åren och många kunder
funderar på att byta ut den.
Säljorganisationerna i de lokala
bolagen visade stort intresse för
seminariet, som arrangerades i
Amsterdam i samarbete av B- och
K-divisionerna. Mer än dubbelt så
många deltagare än beräknat kom,
56 personer från dotterbolag i 20
länder.

Rätt person, rätt tid
Typiskt för hotellbranschen är
bland annat de högst varierande
ägarförhållandena: nationella eller internationella hotellkedjor
ägda av företag av olika slag, franchising-baserade kedjor, privatägda fristående hotell. Variationerna är oändliga.

Detta gör det svårt för säljare att organisationen, upplyste Char- Manager huvudansvarig för inköp av tele- och datakommunikaveta vem som ska kontaktas och
riére.
vem som fattar det slutliga besluLarry Callaghan från brittiska tionsutrustning för kedjans 1 650
tet. Det kan vara en person på Bass Inc redogjorde mycket de- hotell.
huvudkontoret i New York som
taljerat för beslutsprocesser inom
Det blir vanligare att internatiobeslutar om telefonväxel på det branschen med speciell tonvikt nella hotellkedjor väljer att sluta
nya hotellet i Barcelona. Detta på hur han själv skulle vilja att en globala inköpsavtal med en eller
kräver en hel del sammarbete telekomleverantör agerade.
två leverantörer för längre och
mellan de lokala bolagen.
Detta sista kan verkligen vara närmare samarbete. På detta sätt
En annan svårighet är att veta något att ta fasta på eftersom jätte- kan de bland annat erbjuda sina
företaget Bass Inc har nyligen gäster samma standard och servinär man bör ta kontakt eftersom
beslutsprocessen är mycket olika förvärvat Holiday Inn, världens cenivå i alla länder.
största hotellkedja. Callaghan är
från fall till fall.
Hotellseminariet var det första
Betydelsefulla gästtalare be- som Information Technology av en planerad serie om säljaktiviteter riktade till vissa
lyste ur olika vinklar
segment, delar av
bland annat dessa ERICSSON I HOTELLINDUSTRIN
marknaden.
problem.
Ericsson kan erbjuda två företagsväxlar som möter
-Det är mer effekAndré Charriére är hotellindustrins speciella behov, M D 1 1 0 HT och Busitivt att koncentrera
generalsekreterare nessPhone 1 5 0 Hotell.
M D 1 1 0 HT är en avancerat system, utvecklat av det
sina resurser på valda
för International Ho- australiska
dotterbolaget, som passar stora sofistiketel Association. Med- rade affärshotell eller första klassens turisthotell med segment, säger Jalemmarna i organisa- över I S O r u m . Det har funnits pä marknaden i närmare queline. Genom att
år, och säljs i tjugotalet länder.
lära sig om kundertionen är dels hotell, t r eBusinessPhone
1 5 0 Hotell passar mindre hotell, upp
dels leverantörer till till 1 5 0 r u m . Den har i princip samma funktioner som det nas verksamhet, beteende och deras bebranschen. Ericsson större systemet. Den mindre växeln lanserades 1 9 8 9 .
är en av de sistnämn- Båda systemen är försedda med displayer som visar hov av kommunikahotellpersonalen information o m gästen och kan kopplas
tion kan man bearda, och kan som så- samman
med hotellets dator. Pä så vis åstadkoms ett
dan få en hel del infor- effektivt integrerat administrativt och kommunikativt beta dem på rätt sätt.
Maria Rudell
mation och tjänster av nät.
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Kyrkbåtstävlingen Siljansrodden är en populär sommaraktivitet,
den kommunikationsutrustning som tävlingsledningen använder
ingår Ericsson-produkter.

HotLinetelefonen
t
gör radio
- Vad tycker du om Mora som sommarstad? Reportern från Mora Sommarradio sticker fram en minimal mikrofon till intervjuoffret. I reporterns öra
sitter öronmusslan och i fickan har han mobiltelefonen. Det är nämligen så här, som en behändig reportage-utrustning, den senaste HotLine-modellen utrustad med hands free, används av närradiokanalen
Mora Sommarradio.
Det var på bilsalongen på Älvsjömässan i Stockholm nu i våras som
Äcsson presenterade de två nyheterna, den vinröda lågprisvarianten av HotLine ficktelefon samt
hands free-utrustningen. Med den
är det möjligt att tala i telefonen
mh samtidigt ha båda händerna
- För oss är mobiltelefonen med
hands free mycket användbar, speciellt när vi sänder utanför studion
och det gör vi ofta. Det berättar
Anders Bud, fritidsledare, radioentusiast och ansvarig för Mora
Sommarradio.

Djos-Hans Mattson interjvuas av Anders Bud på Mora Sommarradio. Istället för den vanliga, mer
otympliga reportageutrustningen använder Anders ficktelefon med hands free-funktion.

Ficktelefonen behändig för
närradioreportern
- Några större "ingrepp" har vi
inte gjort i Hotline-telefonen för att
Mora Sommarradio ska kunna använda den i sina sändningar. Det
berättar Peter Pellams, filialchef
förEricssonRadioSystemsSverige
AB i Mora.
Det enda man gjort är att flytta
den lilla mikrofonen längre ned på
kabeln. På så sätt går det bra att

använda mikrofonen vid intervjuer.
Det var för fem år sedan som
Mora Sommarradio startade sina
sändningar. I sommar har man sänt
varje dag mellan kl 9 och 17. Sändningarna, går på 94,1 MHz och
.täcker Mora kommun.
- Vi har upp mot 25 000 lyssnare, både morabor och naturligtvis
många turister, säger Anders. Ge-

Svarta telefoner en miljardaffär
I New York brottas polisen med
en ny typ av brottslighet. Det är
knarklangare och andra ljusskygga individer som gör storaffärer med stulna mobiltelefoner. En affärsidé är att sälja billiga utlandssamtal till invandrare i New York. I bilar som hela
tiden byter parkeringsplats kan
kunderna ringa hemlandet för
något tiotal dollar. En liga som
organiserat en sådan verkamhet
greps nyligen av polisen. Deras
illegala "televerk" hade dragit in
tusentals dollar.
Bland knarklangarna är stulna
mobiltelefoner hårdvaluta. För
1000-5000 dollar kan de köpa

en telefon som manipulerats så att
den fungerar i mobilnätet utan att
polisen kan spåra eller avlyssna
den, eftersom den hela tiden byter
nummer.
Tekniken är sofistikerad: Mikrochipset inne i telefonen byts ut
mot ett "trixat" chip som programmerats så att telefonens elektroniska serienummer ändras för varje
nytt samtal.
I USA fungerar mobilteleväxlarna så att det första samtalet från
en ny telefon aldrig debiteras. En
telefon som ständigt byter nummer blir med andra ord en
gratistelefon.
Bedrägeriet kostade teleopera-

törna drygt 100 milj dollar, enbart andra halvåret 1990 - enligt branschens egna beräkningar.
I Norden är den här typen av
bedrägerier omöjliga. Eftersom
alla mobilteleväxlar här är sammankopplade i NMT-systemet,
går det inte att ringa utan ett
giltigt nummer.
Däremot är det möjligt för
datakunniga personer att programmera om en redan existerande telefon. Det kallas
"doning" och innnebäratt man
lånar någon annans nummer,
så att samtalen belastar någon
annans tele-abonnemang.

nom informationsblad på turistbyrån och på campingplatsen får turisterna kännedom om Mora Sommarradio.
Ett stående inslag i radioprogrammet förutom massor av musik är evenemangstips liksom en
halvtimme från arbetsförmedlingen, som tipsar om lediga jobb.
Varje söndag sänds fädbod-gudstjänst. "Honom/henne ska vi fira"
aren programrubrik som återkommer varje dag.

Kommunikationsman
Den dagen som Ericssons utsända
besöker Mora Sommarradio har
man valt Djos-Hans Mattson till
dagens "firare". Sedan 22 år tillbaka är han mycket aktiv i
Vasaloppet, där han står för kommunikationerna.
Nu på sommaren sköter han
kommunikationen vid den traditionella kyrkbåtstävling Siljansrodden, som arrangeras på olika platser runt Siljan. I sommarradion
berättar han om den tävling mellan
18 båtar som ska äga rum samma
kväll med start vid Rättviks kyrka.
Efter intervjun som sker med
HotLine-telefonen, berättar DjosHans att mycket av kommunikationsutrustningen i både Vasaloppet och Siljansrodden kommer från
Ericsson.

Populärt sommarjobb
Det unika med Mora sommarradio
är att redaktionen är ovanligt stor
och att medarbetarna är unga. De

flesta är 16-17 år och ingen har
någon radioutbildning. Utanför "radiohuset" nära Mora centrum, står
reportrarnas cyklar. Ingen har körkortsåldern inne och då är det cykeln eller benen som gäller när
man ska ut på reportage.
- Kommunen lämnar bidrag som
går till ungdomamas lön, berättar
Anders. Det är ett mycket populärt
sommarjobb och av de ca 40 sökande väljs 20 ut. Arbetsuppgifterna
cirkulerar så den som är reporter
ena dan kan vara sändningsledare
nästa dag.

Telefonen i fickan
Andreas Idfeldt och Pamela Johansson, två av Mora Sommarradios medarbetare ger sig ut för att
göra korta intervjuer med flanörerna på gågatan.
- Jämfört med den vanliga reportageutrustningen som man bär
på ryggen är HotLine-telefonen
väldigt smidig att ha med sig. Den
går bra att ha i fickan, säger de.
Folk blir inte heller nervösa när
man håller fram den lilla mikrofonen. Det är knappt att de tror att de
är med i en radiosändning!
- Mobiltelefonen är utmärkt som
arbetsredskap för en radioreporter,
säger Anders Bud. Själv använde
han den vid referat från cykelloppet Postgirot Open och då var han
före sportradion med sin rapportering. HotLine kan användas till
mycket!
Text: Gunilla Tamm
Foto: Karl-Evert Eklund
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UTSIKTEN
AV MATS HALLVARSSON

Ett digitalt anti-klimax

Fr v Jan Wäreby, Ericssons marknadschef för mobiltelefonsystem i Norden, öst- och Mellaneuropa och
Yngve Zetterström, projektledare på Televerket Radio, ringde det första GSM-samtalet som gick till
Televerkets generaldirektör Tony Hagström. Foto: Peter Funck/Televerket Tryck & Bild.

Första GSM-samtalet
Den 1 juli inledde Ericsson en ny epok i europeisk
mobiltelefoni, då de första näten med det nya digitala
mobiltelefonsystemet GSM (Global System for Mobile Communications) var klara. Det gäller pionjärländerna Sverige, Finland, Danmark och Tyskland.
14 länder har hittills bestämt att
införa GSM och till 10 av dessa
levererar Ericsson utrustning.
I Tyskland byggs världens
största GSM-nät upp, D2, som
drivs av Mannesmann Mobilfunk.
Mobilsystemväxlarna, AXE-växlar och mer än 100 radiobasstatio-

ner täcker nu Tysklands mest
tättbefolkade områden och större
städer som Berlin, Frankfurt,
Diisseldorf och Hamburg.
För Televerket Radio innebar
1 juli att startskottet gick för testsystemet för GSM. Test pågår nu
i Stockholm och längre fram i

höst även i Göteborg och Malmö.
Efter en testtid på sex månader
ska systemet nästa år vara klart att
ta emot de första abonnenterna.
För nästan exakt tio år sedan togs
NMT-systemet i drift i Norden.

Ceremoni
Vid en informell ceremoni på
Televerket Radios kontor i Haningeringdesde första GSM-samtalen. Tony Hagström, Televerkets generaldirektör, som befann
sig på Arlanda, fick ta emot
premiärsamtalet.
Gunilla Tamm

a m GSM-KONTRAKTEN

Framgång för
Ericsson
GSM-nätets affärsmässiga struktur är klar sedan länge och leverantörerna av utrustning har kämpat hårt för att kapa åt sig de stora
godbitarna.
Ericsson har kämpat väl och
fått kontrakt i inte mindre än tio
av de 15 länderna. Ett par länder
och flera driftsbolag har ännu inte
lagt ut sina order varför det kan bli
ännu fler framgångar.
I de allra flesta länder har myndigheterna valt att ge driftsansvaret till två konkurrerande operatörer. Det har mestadels blivit ett
privat konsortium som tävlar med
det nationella televerket.
Även leverantörerna har skapat
sinaallianserförattkunnadranytta
av varandras teknologier och tradionella starka hemmamarknader.
Ett av de mera framgångsrika är
ECR 900, som består av finländska
Nokia, franska Alcatel och tyska
AEG.
Ericsson har som synes varit
framgångsrik att ta order för GS M
nätet. I flera länder är ännu inte
en andra privat operatör utsedd.
Beteckningen "televerket" kan
betyda en statlig myndighet eller
ett bolag som helt är eller delvis
privatiserat.

Denna sommar skulle det gemensamma europeiska mobiltelefoninätet ha invigts med gemensam service från 26 olika
bolag i 15 olika länder. Kritikerna talar om nära nog ett fiasko
när varken telekommunikationstillverkarna, myndigheterna eller telefonbolagen har kunnat
hålla tidtabellen.
Den förstajuli i år värdet tänkt
att en bilist med mobiltelefon
skulle kunna åka kors och tvärs
genom Västeuropa och göra affärer på telefon och tala med de
kära där hemma över alla gränser.
Så skulle GSM fungera, det
prestige- och symbolfyllda mobiltelefonprojektet som numera
uttyds Global Systems for Mobile Communication. Ursprungligen betydde förkortningen
Groupe Speciale Mobile, efter
det franska namnet på en av de
internationella utredningsgrupper som svarade för planeringen.

och godkännandeproblemen. De
befarar brist på utrustning
när efterfrågan börjar ta fart,
vilket kan betyda mindre intäkter.
Men även en rad andra problem hotar GSM från att snabbt
bli den jättemarknad optimisterna förutspår. EG-kommissionen, EGs förslagställande
och verkställande organ, gissar
att GSM-nätet år 2000 kommer att ha över 18 miljoner
abonnenter, en marknad för tillverkarna på väldiga 150 miljarder kronor.
Nätet är digitalt, i motsats till
den än så länge dominerande
analoga tekniken i de existerande nationella näten. Kunderna lär få vänta en bra bit in
på 1992 för att få tillgång till
massproduktion av digitala mobiltelefoner för GSM som är
lika små och smidiga som da
gens analoga.

Fördröjningar

Därtill kommer kostnaderna
för utrustningen för GSM att
vara klart mycket högre än^
den existerande. Vissa säger
minst 25% dyrare i flera år,
även om priserna växlar betydligt från land till land. I de
nordiska länderna, där mobiltelefonins teknik och marknader redan är väl utbyggda, förväntar man sig att priserna ganska snabbt faller de närmaste
två åren.
Det står också klart att abonnemangspriserna och servicen
inte kommer att vara särskilt
publikfriande i början. Många
operatörer har ännu inte avslöjat sina tariffer, men de kommer inledningsvis att vara så
höga att det mest blir fråga om
en relativt exklusiv "professionell" marknad för företag.

Men förseningarna har nu blivit
så många och långa att det dröjer åtminstone till nästa år innan
nätet börjar fungera enligt de
ursprungliga planerna. Endast
några få driftsbolag har hittills
kommit igång. Det är ett allvarligt hinder för GSMs kommersiella framgång och hotar
ytterligare fördröja genomslagskraften.
Det står nu klart att samtliga
inblandade parter har underskattat svårigheterna, både de tekniska, administrativa och affärsmässiga. Det tyngsta ansvaret
kanske dock faller på de olika
organ som skall testa och typgodkänna utrustningen.

Komplicerade tester

Leverantörer till GSM:
Land

Drift bolag

Leverantör

Belgien

Belgiska RTT

DMCS 900/Siemens

Danmark

Danska televerket
Privat bolag

Ericsson

Finland

Finländska Televerket
Radiolinja
Franska televerket
SFR

Ericsson/Orbitel
ECR 900/Philips/ Siemens
ECR 900/Orbitel/Matra/Ericsson
ECR 900

Frankrike
Grekland

Privat bolag

Midland

Holländska televerket
Privat bolag
Irländska televerket

ECR 900

Italienska televerket
Privat bolag
Norska televerket
Privat bolag
Portugisiska televerket
Spanska televerket
Privat bolag
Racal Vodafone
Cellnet
Televerket
Comvik
Nordic Tel
Schweiziska televerket
Privat bolag?
Deutsche BundespostTelekom
Mannesman Mobilfunk
Österrikiska televerket
Privat bolag

Ericsson/Italtel/Telettra/Alcatel
Siemens/OTE/Marconi
Ericsson

Irland
Italien
Norge
Portugal
Spanien
Storbritannien
Sverige

Schweiz
Tyskland

Österrike
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Siemens
Ericsson/Motorola/Matra
Telettra
Nokia/Ericsson/M atra/Orbitel
Motorola/Nokia
Ericsson
Motorola/Siemens
Ericsson/Matra/Philips
Siemens/ECR 900/DMCS 900
Ericsson/Siemens/Philips
ECR 900

Problemet är bl a att harmonisera teknik, funktioner och service. En av de största stötestenarna är tydligen testprocedurerna. En nyckelroll har ETSI,
det nya gemensamma europeiska testinstitutet för telekommunikationer. Detta har inte
lyckats få lämplig mjukvara för
sin testdator förrän i sommar.
Det behövs inte mindre än 450
olika tester för att kunna ge ett
fullständigt godkännande av en
mobiltelefon för GSM. ETSIs
teststationer kan endast testa en
modell i taget, vilket tar minst en
och en halv månad.
Med tanke på att det säkerligen kommer att finnas ett par
dussin modeller att testa fördröjs
processen. Samma problem drabbar också i viss mån systemteknologi och basstationer.

Dyrare utrustning

Magert tjänsteutbud

De tjänster GSM-nätet bjuder
på i sin första fas är heller inte
särskilt imponerande. Fas 1
standards innebär i stort sett
vanligt "telefonerande". I fas
2 kommer alfanumerisk meddelandeservice, vissa faxtjänster och en del komplicerade
saker som telefonkonferenser.
Enligt planerna skall nätet så
småningom byggas ut med
över 100 olika servicemöjligheter.
Ett särskilt problem som först
helt nyligen lösts är hur räkningarna för samtal över gränserna skall administreras.
Mobiltelefonens "hemland"
skall svara för räkningen. Operatörerna måste hela tiden
underätta EG-kommissionen
Inga klara papper
om avgiftsstorlekarna.
Med de inledande fördröjDet här gör att tillverkarna drar
sig för att sätta igång den stora ningarna och de höga kostnavolymproduktionen. De vill ha derna är det alltmer otroligt att
klara papper på vad det är som GSM kan bli den väldiga
gäller. Annars kan de tvingas massmarknad på nära 20 milåterkalla, ja t o m omkonstruera joner abonnenter vid sekelskiftet, som EG-kommissionen försina produkter.
Det är naturligt att operatörerna utspått, menar kritikerna. Men
nu börjar grymta över de låga mobiltelefonin har ständigt
produktionsvolymerna hos till- gäckat alla prognosmakare,
verkarna, även om de förstår text- varför osvuret är bäst.
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Ett år kvar till DECT
En viktig milstolpe på vägen mot DECT, den
europeiska standarden för trådlös telefoni, passerades i slutet av juni. Då skickades förslaget till
standarden på remiss till de nationella standardiseringskommittéerna. I april nästa år kan standarden
vara fastställd.

Biltelefonen
- farlig för
beslutsfattare?
Engelska forskare hävdar att bilförare som
talar i telefon fattar
sämre affärsbeslut och
reagerar långsamt på
den omgivande trafiken.
Många affärsmän betraktar numera
sin bil som ett rullande kontor. Den
senaste teknologin medger ju att
förhandlingar förs på biltelefon,
fa^änds och tas emot från bilen
dj^^inan datakommunikation kan
också ske direkt under körningens
gång.
Idén med det hela är att föraren
ska bli mer effektiv i sitt arbete.
M^forskare i England har upptaVatt det inte alltid är så lyckat
att utnyttja all radioteknik i bilen.
Risken är att de affärssamtal man
för från bilen inte alls blir så
lyckade, att föraren helt enkelt fattar dåliga beslut under påverkan av
alla intryck från trafiken.
En annan och mer självklar sida
av saken är förstås att också trafiksäkerheten sätts i fara. Forskarna
har fastslagit att många personer
inte klarar av att i hjärnan bearbeta
både informationen från biltelefonen och trafiken samtidigt.
Stressnivån ökar när man försöker
klara uppgiften. Allt mer information går förlorad, både från trafiken
och det pågående telefonsamtalet.
,JKörsök som genomförts i EnglåWhar det visat sig att endast en
av fem bilförare ansåg sig själva
kunna föra förhandlingarproblemfritt via biltelefon. Resten kände en
press på sig att snabbt avsluta samt j f e för att kunna klara trafiksituationen.
Enligt de engelska studierna är
det visserligen lättare att bemästra
situaitonen om radion har en
"hands-free"-utrustning, men
också då kan det många gånger
vara farofullt att kombinera affärer
och bilkörning.

The World of
Cable and Network

ERICSSON $

Vid det senaste mötet för ETSIs
tekniska kommittée för radioutrustning, TC RES, beslutades att
DECT-förslaget var färdigt att
skickas på remiss. Med en duns
har det nu rasat in i brevlådor hos
nationella standardiseringsinstitut i alla europeiska länder. Tolv
centimeter tjockt är det, förslaget som kan komma att ligga till
grund för en nydaning av världens arbetsplatser med den mobilitet och ökade anträffbarhet
den trådlösa telefonin bland annat innebär.
De nationella instituten har att
disktutera förslaget med ETSImedlemmar, företrädelsevis leverantörer av telekommunikationsutrustning, i respektive land och
enas om eventuella kommentarer
till förslaget. Senast i mitten av
december måste instituten skicka
in dessa till ETSI.

Arbetsgrupp utvärderar
En speciell arbetsgrupp inom
ETSI sammanställer och utvärderar de inkomna kommentarerna och senast i mars nästa år
ska gruppen lämna ifrån sig ett
bearbetat DECT-förslag. Vid sitt
möte den 16 i samma månad ska
nämligen TC RES besluta om
det bearbetade förslaget antas.
Förutsatt att förslaget går igenom, skickas det åter ut till de
nationella instituten som i april
samlas för en slutlig omröstning:
Antas fbslaget? Ja eller nej. Får
förslaget 71 procent av rösterna är
DECT-standarden fastställd.
Förkastas det däremot, av den
tekniska kommittéen eller vid

Milstolpe på
vägenrnot
europeisk
standardför
trådlös
telefoni
passerad
institutens omröstning, är arbetet
med DECT halvägs tillbaka till
startrutan igen. Beroende på hur
omfattande omskrivningar som
skulle krävas skulle standarden
försenas med i bästa fall några
månader, i värsta fall med några
år.
" D E C T har starkt stöd"
På Ericsson Business Mobile
Networks i Holland, EMN, som
ansvarar för trådlös telefoni inom
koncernen och följer processen
nära, är de dock optimistiska.
- Det har funnits ett starkt stöd
för DECT i Europa sedan 1988.
Förslaget är väl genomarbetat och
många parter har varit inblandade
i att ta fram det, säger Hans van
der Hoek, marknadschef. Vi tror
därför inte att kommentarerna
kommer att vara många.
Enligt Hans är den största faran
i detta skede att processen drar ut
på tiden. Ur Ericssons synpunkt
är det bättre ju snabbare DECT

Är de så här DECT-telefonen kommer att se ut?

fastställs, eftersom arbetet med
att utveckla ett system baserat på
standarden redan påbörjats. Arbetet underlättas av att den egna
teknologin för trådlös telefoni,
CT-3, har stora likheter med den
föreslagna DECT-standarden.

Besked i december
Är det då inte trots allt riskfyllt
att påbörja utvecklingsarbetet,
innan standarden är klar och
innan man ens har sett remiss-

kommentarerna? Hans anser inte
det.
- Kommentaremakommerförmodligen att vara av detaljkaraktär, och påverkar inte vårt arbete
i detta skede.
Säkert vet de i december. Alla
kommentarer blir offentliga i och
med att remisstiden går ut.
Förutsatt att allt går som planeratkommer Ericsson att varabiand
de första att lansera ett DECTbaserat system.

I KORT OM DECT
Teknik utan godkännare
EG-kommissionen har givit ett direktiv som
innebär att när DECT-baserad utrustning typgodkänts i ett av medlemsländerna gäller det
automatiskt för hela EG. Ericsson Business
Mobile Networks, EMN, som ansvarar för
trådlös telefoni inom koncernen hoppas att
även icke-medlemmar följer direktivet.
Eftersom trådlös telefoni är en så ny teknik
befarar EMN att det kan saknas kompentens

för att utföra typgodkännandet när DECTsystem är klara. EMN kommer att arbeta för
att undvika att detta problem uppstår.

medlemsländer i januari nästa år. Utsikter
finns att även övriga europeiska länder väljer att följa direktivet.

Plats i etern för DECT

Seminarium om DECT

Problemet med att få frekvenstilldelning för
trådlös telefoni ser ut att upphöra i och med
att DECT fastställs. EG-kommissionen har
gått ut med ett direktiv som säger att frekvensområdet för DECT måste vara fritt i alla

Ericsson Business Mobile Networks arrangerar ett seminarium om läget för DECT i
Amsterdam den 1 6 - 1 7 september.
Divisions- och marknadschefer inom Business Communications är inbjudna.

Till dig som vill veta mer om Kabel och Nät
THE WORLD OF CABLE AND
NETWORK är titeln på årsboken
från Affärsområde Kabel och Nät
(BN). Den har i dagarna blivit klar
och kommer nu direkt från tryckpressarna. Den 32-sidiga publikationen beskriver i detalj hela den
världsomspännande marknaden och
de aktiviteter som bedrivs där inom
detta expansiva område. Kabel och
Nät, med 40-talet bolag på 20 marknader, är det tredje största affärsområdet inom Ericssons verksamhet.
Beställ kostnadsfritt Ditt eget exemplar av
TheWorld ofCabel and Network direkt från vår
informationsavdelning. Trycksaksnumret är EN/
LZT143 010.

Ja tack, sänd 'The World of Cable
and Network" till:
NAMN:
TJÄNSTESTÄLLE:
ADRESS:
Sänd kupongen till: Telefonaktiebolaget LM Ericsson,
Affärsområde Kabel och Nät, SG/ECA/BN/AS,
Att: Mary-Jean Thomasson, S-172 87 Sundbyberg
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Vad tycker läsarna om
ERA Nyheter?

Besökare från Bausch & Lomb i New York studerade produktionen nar Lynchburgfabriken höll sitt
årliga öppet hus, Winshare Fair.

Öppet hus i Lynchburg
Över 300 externa (och
många interna) besökare
kom till årets upplaga av
Ericsson General Electrics
Winshare-fest i Lynchburg, USA. Ett "öppet
hus" där de anställda på
fabrikerna i Lynchburg
och Florence demonstrerade hur de arbetar med
kostnadsbesparande idéer
och hur de alla samarbetar
i sk Winshare teams, lag.
Winshare är ett program som
engagerar de anställda och uppmuntrar dem att ta fram idéer på
kostnadsbesparande åtgärder.
De anställda är uppdelade i
cirka 70 lag, sk Win Teams, och
de träffas regelbundet för att diskutera problem och dela med sig
av idéerna. Inför Winshare Fair

konstruerade 45 Win Teams utställningsskärmar.
Bland besökarna märktes statstjänstemän, liksom affärsfolk och
kunder (från trakten såväl som
från andra delar av landet), styrelsemedlemmar från Ericsson GE
samt naturligtvis EGE-anställda
från alla ni våer och verksamheter.
Besökarna kunde inte undgå att
märka hur engagerade alla var i
Winshareprogrammet. Och hur
målmedvetet de arbetade för att
kunna konkurrera i den översta
eliten på världsmarknaden.

Stolthet
- Det är uppenbart att alla har tagit
till sig kvalitetsprogrammet,
kommenterade Sue Vassar från
C&P Telephone. Utställningsskyltarna och personalens engagemang visar ocksåatt de ärpå rätt
väg. Stoltheten lyser igenom.
De anställdas intresse för kvali-

tetsarbete inger också kunderna
förtroende.
- Det är fantastiskt, sa Bob
Childress från Sperry Marine Inc.
Att alla anställda medverkar i arbetet och att de verkar så stolta
över vad de gör. Det ger mig som
kund ett större förtroende för produkten jag ska köpa.
Winshare Fair äger bara rum en
gång om året, men speglar ändå ett
året-runt-engagemang. Där frågorna heter: kostandsbesparingar,kvalitet,värdegemenskapmm.
Till sist avslutade John Kese,
VD för ECU (Ericsson Mobile
Communications i USA): Det är
väldigt upplyftande att se hur alla
engagerar sig och samarbetar.
Men det är också vårt enda sätt att
överleva och den enda vägen för
oss att bli nummer ett i världen.
John Peniche, Lynchburg
Till svenska (och något
redigerat) av Lars Cederquist

Ericssonkoncernen
genomgår
förändringar och gränserna mellan affärsområdena är inte lika
skarpa som tidigare. På samma
sätt sker det förändringar med
ERANyheter. Sedan knappt två år
består tidningen av två delar.
Vissa artiklar är av intresse för alla
anställda och speglar koncernen
ur ett brett perspektiv. Andra artiklar och reportage behandlar
frågor och produkter, som är specifika för Radiokommunikation.
För att kunna göra en bra personaltidning som blir läst, är det nödvändigt att veta vad läsarna tycker
och hur de vill ha sin tidning. För
att få svar på dessa frågor gör man
en läsvärdesundersökning och en
sådan pågår just nu vad gäller
ERA Nyheter. Det sker i form av
en sk C-uppsats, som skrivs av
Cecilia Fridell från Informationsvetenskapliga institutionen på
Uppsala Universitet.
400 anställda har slumpmässigt
valts ut att delta i undersökningen
av ERA Nyheter. Inom undersökningsgruppen finns lika många

skilda yrkeskategorier representerade som detfinnspå ERA/ECS.
För att resultatet ska bli tillförlitligt är det viktigt att vi får in svar
från så många som möjligt. Alla
som fått enkätsformuläret har
ännu inte skickat in sina svar. Ce-

cilia vill gärna få alla svar så fort
som möjligt.
Längre fram i höst, när läsvärdesundersökningen är klar, kommer resultatet att presenteras här i
ERA Nyheter.

^£

Nu är skylten på plats
"Radiofabriken" i Kumla har nu fått sin efterlängtade HotLine-skylt
monterad på taket. Den är 7 meter lång och 2 , 6 meter hög och den
sattes upp den 4 juli, dvs under sista arbetsveckan före semestern.
För den oinvigde förklaras att Ericssons inte tillverkar r a d i o a p p a r ^ p .
på den sk Radiofabriken Kumla, utan mobiltelefonerna HotLine.
Foto: Ivar Magnusson

Projekt PPP sparade 2 5 miljoner
När styrprocessorn i
att en bättre processor måste införas. Samtidigt borde den proAXT-växlarna skulle
gramvara
som utvecklats genom
bytas ut gällde det att
åren
kunna
Ankunna återanvända den nars skulle återanvändas.
processorbytet bli
programvara som utorimligt dyrt.
vecklats genom åren.
Man studerade automa- Ny processor
tiska översättningar och Vid valet av ny processor bekonstruerade en kompi- hövde framför allt följande brister i APN 163 åtgärdas.
lator for 5 miljoner
kronor. Att jämföra med kapacitetsbrist
- minnesproblem. Via omstän30 miljoner som man
dig "bankswitching" har minuppskattar att det hade
net efterhand utökats. Denna
kostat att skriva om all
metod blir i längden ohållbar.
programvara.
- långsamt massminne. Till
I AXT-växlarna har fram till
1991 styrprocessorn utgjorts
av APN 163.Tilldennahörnaturligt programspråket PL 163.
APN 163 har ansetts tillräcklig ända tills det blev
aktuellt med televäxel-420offerten i slutet på 80-talet. De
krav som då ställdes medförde

APN hören långsam bandspelare.
- utgående artikel. Pga av sin
omoderna design och därmed
förfåanvändarekommerAPN
163 att tas ur produktion.
Efter att bl a ha avfärdat en
uppsnabbning och omkonstruktion av APN 163 föll valet på
APN 167 11, som är en omkon-

struktion av APN 167 01 så att
68020 används med ett optimerat ERIOS.
Denna processor löser alla
ovan nämnda problem tillfredsställande. Den är dessutom
VME-baserad. Det innebär att
flera kretskort finns färdiga att
köpa på marknaden.

Översättning
För att ej behöva konstruera om
all befintlig programvara studerades lösningar med automatisk
översättning mot APN 167.
Idégivare till den lösning
som kom att bli realiserad var
Seved Torstendal på ETX. Han
hade funderat på problemet redan till APN 167 01, men funnit
att ordstrukturen i APN 163/
PL 163 hindrar en automatisk
översättning. 168020, dvs APN
167 11, finns en ny adresseringsmode vilken löser detta
problem. Det ska kanske tilläggas att den slutliga lösningen

kräver en viss liten handpåläggning.

Spar miljoner
Att skriva om all programvara i
ERIPASCAL (det språk som används i APN 167) bedömdes kosta
30 miljoner. Givetvis en mycket
grov uppskattning. Nu konstruerades i stället en kompilator för
cirka 5 miljoner.
Projektet att skriva en kompilator kom att kallas PPP, PL 163 på
PM4. PM4 är processorkortet i
APN 167 11.
Projektledare var Ralf Eriksson, ERE Mölndal. En stor del av
arbetet utfördes av PROGRAMMATIC, Karlstad och CAD, Göteborg.
När nu projektet är klart och
kompilatorn fungerar kan vi med
stolthet påstå att vi sparat 25 miljoner åt Ericsson.

Prestanda
All automatisk översättning ger

"Ä

sämre resultat än om den utförs av
mänsklig hjärna. Dessbättre.
Människan behövs fortfarande.
Vi var förstås angelägna om att
den gamla programvaran skulle
fungera tillräckligteffektivtiden
nya processorn varför en del
kapacitetsprov har genomförts.
De mätningar som gjorts tyder
på följande:
Översatt PL163-kod exekveras cirka 2,5 gånger snabbare i
APN 167 11. Om koden skrivits
om i ERIPASCAL skulle den ha
exekverats cirka 4 gånger snabbare. 2,5 gånger är emellertid acceptabelt.
All nykonstruktion (med undantag av vissa drift- och
underhållsfunktioner) sker nu i
ERIPASCAL. Det medför att
systemetefterhandblirsnabbare.
Bengt Branzén,
utveckling av grundsystem på
divisionen för Mobiltelefonsystem/Systemteknikutveckling
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En vecka på resande fot
att nå åretsresultat verkar försenas
så vi får svårt nå budget. Alla flyg
fullbokade -etablissemanget vill
semestra i Europa, så jag får flyga
till London via Quatar, som innebär fem timmars väntan på Dohas
lilla trista flygplats. NattfJyg.

ERA Nyheter har bett Jan
Edhäll, chef för Region
Europa och Mellanöstern
på Ericsson - GE Mobile
Communications Inc, att
skriva dagbok. Här är
hans dagboksanteckningar för veckan 5-9
augusti.
Måndag 5/8
Jag vaknarupppåhotell Albozana
i Riyahd, Saudiarabien. Efter tre
sköna semsterveckor på "bästkusten" började jag arbeta för en
y ^ t a sedan. I fredags åkte jag till
H^Pi och har arbetat här nuclei
helgen. Idag möte med kund kl
09.00. Därefter besök på GE's
kontor i Saudi och Muhammed Al
Osman, som säljer landmobiltgfe. Lunch med Ericssons piivHmarknadsboIag. Möte med
eventuellagentpåeftermiddagen.
Efter kriget verkar alla här
hämta andan, affärsmöjligheterna är små just nu men många stora
projekt på gång. Viktig order för

Tisdag 6/8
Anländer till Stockholm kl 11.30
via London. Möter Saudi-gänget
för att informera om situationen.
Därefter si utföra förberedelser inför US A-möten i slutet på veckan.
Har beslutat att gå hem vid halv
sex så jag kan äta middag med
familjen, hustru Ann och barnen
Marie, Christine och Elisabeth,
10,7 och 3 år gamla.
Det är alltid en svår balans mellan familj och arbete. Ann har det
jobbigt eftersom jag är borta
mycket och jag vill ju gärna vara
hemma - barnen är i en härlig ålder.
Skönt att vara hemma!
Onsdag 7/8
Körde Elisabeth och Christine till
dagis. Sedan fortsatta möten och
förberedelser innan jag åkte till
Arlanda vid 11-tiden. Gick som
vanligt igenom papper på flyget
till USA.
På grund av GE-samarbetet reserjag ungefären gång i månaden.
Var nöjd med det material jag
skulle föredra, utmärkt stöd från
EU-ledningen, denna gång speciellt Pat Murphy och Hans Dahlberg. Flyget var 50 minuter för tidigt och med speciell assistans

från SAS kundejag fortsätta redan
14.20 (10 minuter före ordinarie
ankomsttid) via Charlotte till
Lynchburg, där Ericsson-GE har
huvudkontoret för LMR-aktiviteten.
Torsdag 8/8
Frukostmöte med Hans Dahlberg
och Staffan Svensson. Dom har
varit här några dagar redan. Sedan
träff med John Driscoll och Dan
Miller för att diskutera hur vi
skall organisera aktiviteterna i
Mellanöstern-regionen.
Ledningsmöte med RLMRledningen före strategimöte under eftermiddagen. Lynchburggänget har gjort ett imponerande
arbete under sommaren med konkreta åtgärder.
Open House hos Dan Miller på
kvällen med ett 70-tal personer.
Trevligt!
Fredag 9/8
Ledningsmöte med Åke Lundqvist, Sten Fornell och andra på
förmiddagen. Ett bra möte. Jag
visade utvecklingen för mobilradio i Sverige, som är väldigt bra.

Ett antal frågor diskuterades och
inriktningar lades fast.
Vi åkte ett mindre plan till New
York genom regnväder - det var
en av de skakigaste re sörj ag gjort.
Trots den skakiga färden hinner
jag fundera på landmobilradioverksamheten i Sverige och framtiden. Efter flera förlustår når vi
nästan O-resultat i år. Fantastiskt
bra prestation av ett gäng, som
omorganiserats många gånger
men ändå hållerstämningen uppe.
Men mer insatser krävs för att få
acceptabel lönsamhet. Vi måste
framför allt se över teknikorganisationen.Och vi måste hittaeffektivare sätt att jobba - kanske med
någon form av samarbete i Europa. Men jag tror definitivt på en
kommande lönsam LMR-verksamhet.
SAS-planet till Stockholm. Efternormalrutin-taxfree, BigMac
och besök i loungen så sov jag rätt
bra på planet!
Såg verkligen fram mot helgen
med familjen. Stockholm Water
Festival, kan det erbjuda något?
För en gångs skull hade jag handlat småsaker till barnen. Mycket
uppskattat!
En vanlig vecka? Nej, kanske
inte men inte ovanlig heller. Jag
gör normalt en resa varje vecka
med övernattning och däremellan
ett fullt program i Kista. Nästa
vecka blir det bara en dagstur till
Oslo!
Jan Edhäll

Överlasta inte väggbokhyllan
T

I mångakontorsrumfinnsbokhyllor, som är monterade på väggen.
Arne Staflin, skyddsingenjör på
ERA, Kista, vill utfärda en varning för att ställa alltför många
böcker och pärmar på dessa väggbokhyllor.
- Det har hänt åtminstone två
gånger att hyllor rasat ned. Lyckligtvis har det skett under natten
och helgen så några personskador
har inte inträffat, berättar Arne.
Pärmar fulla med papper är
tunga och fyller man en hel bokhylla blir det flera hundra kilo.
Den som har många pärmar bör

Kumlafabrikens chef Bengt Undén och Göran Svärd gör tummen
upp efter att fabriken blivit godkänd av brittiska BABT.
(Foto: Ivar Magnusson

mera även inkluderar i godkännandet. Detta ger nu förhoppningar inför SIS slutcertifiering
av vårt kvalitetssystem, enligt
ISO 9001, vilken kommer att äga
rum i månadsskiftet oktober-november.
Jag vill passa på att till ALLA
medarbetare som rivit sitt hår under detta arbete framföra ett varmt
TACK för Era fina insatser.
Bengt Undén
(genom Göran Svärd

helst ha bokhyllor som står på
golvet för att undvika att någon
olycka inträffar.
^jgtsaitäj

Nya kurskatalogen
Nu har kurskatalogen för hösten 1991 kommit. Kartonger har skickats ut i landet och i Kista ska ett ex ska ha gått ut till varje medarbetare. (Skulle Du inte ha fått ditt ex - kontakta personalutbildningen.) Katalogen presenterar allmän personalutbildning samt
annan utbildning i övriga landet. Dessutom chefsutbildningsprogrammet, program inom kundutbildning mm.
- Vi har rensat bort en del och satsat på det som verkligen efterfrågats, säger Anders Hill på utbildningsavdelningen.
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Sommarbilden
Dina egna sommarbilder blev väl
knappast sämre än den här?! Håller
du med, välkomnar vi ditt bidrag
till ERA Nyheters utlysta fototävling om bästa svenska sommarbild.
Tävlingen är öppen för alla anställda och pensionärer på affärsområde Radiokommunikation.
Fem pristagare kommer att utses
och presenteras i ERA Nyheter.
Senast den 15 september vill vi på
redaktionen ha ditt bidrag som kan
lämnas i papperskopia alternativt
dia. Enda kraven är att bilden är i
färg samt att den är tagen i Sverige
sommaren 1991.

Anders Höft, ERA,
Kista
Idag åker jag
tunnelbana,
buss och tunnelbana mellan Kista och
Axelsberg,
därjag bor. Tidigare bodde
jag på Rindö
och åkte då bilfärja mellan Rindö
och Vaxholm. Ibland tog jag färjan hela vägen in till Stockholm
och bytte till tunnelbana vid
Kungsträdgården. Det tog två
timmar enkel väg, men var härligt
sommartid.

Ingegerd Sundqvist,
ERA, Gävle
Sommartid cyklar jag till jobbet. Andra årstider brukar jag
faktiskt promenera eftersom
jag jag bor ganska nära Gävlefabriken.

Grazyna Bergman,
RSA, Kista

BABT godkände Kumla
Den brittiska tillståndsmyndigheten BABT (British Approvals
Board for Telecommunication)
har under maj 1991 godkänt Radiofabriken i Kumla, som auktoriserad produktionsenhet för leveranser till Storbritannien.
Det är glädjande ur två aspekter. Dels den kommersiella potentialen i Storbritannien och de
länder som kräver ett B ABT-godkännande. Dels värderingen av
kvalitetssystemet, som man nu-

Hur färdas
du till
jobbet?

En klassiker
Bengt Öhman på Mobildata-divisionen har gjort det. Vansbrosimmat 3 km, sprungit 3 mil i Lidingöloppet, åkt Vasaloppet 9 mil
och cyklat Vättern runt, 30 mil!
Inom ett år, vilket ger honom diplomet "En svensk klassiker".
Bengt 31 år är inte någon sportfantast, men tyckte det var roligt
och rekommenderar flera att försöka.
- Det skulle vara kul om vi
kunde bli flera inom Ericsson som
gjorde det här tillsammans, säger
Bengt som tänker pressa tiderna
nästa gång.

Jag bor i Upplands Bro och
har lång resväg
till arbetet. Enkel resa tarcaen
timme. Först
åker jag buss,
därefter pendeltåg och till
sist buss igen innan jag är framme
i Kista.

Johnny Landgren, ECS,
Lund
Eftersom jag
harcirka tvåmil
till arbetet brukar jag utnyttja
färden till motion genom att
cykla. Vid dåligt väder åker
jag bil.

Allan Alexandersson,
ECS, Kumla
Under mina 29
år på Ericsson
har jag alltid
cyklat till jobbet. Tidigare
bodde jag i
Kumla men för
tre år sedan flyttade jag tillörebro, så idag cyklar jag nära fyra
mil om dagen. Den svåraste tiden
på vintern tar jag bilen, men annars cyklar jag i ur och skur tio av
årets månader.
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Hösten är en
god tid för
förändringar
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Nu är det definitivt ute att
vara yuppie. Inne-grejen är
istället att vara en yeppie
(medlem i Young Ericsson
People-klubben). Det är svårt
att komma med för man måste
ha Ericsson-anställning,
utländskt medborgarskap och
befinna sig en tid i Stockholm
på kontrakt eller för utbildning. Och framför allt ska
man vara kring eller under de
trettio.

u som är van att läsa tidningar
från första sidan till den sista
har kanske märkt att vi styrt om en del
med innehållet i interntidningen. Vi
har försökt att ge den en fastare struktur
så att det ska bli lättare att hitta i tidningen, lättare att "känna igen sig".
Samtidigt försöker vi sortera materialet lite bättre, för att få ett bättre sammanhang mellan olika artiklar och notiser.
Först i tidningen hittar du "nyhetsblocket", där vi presenterar notiser och
nyhetsartiklar från Ericsson runtom i
världen. Affärsnyheter samlas på någon

TILL
SIST

Ericsson Guest Service står bakom Yeppie-arrangemangen och idéen är att det är
roligare att upptäcka och uppleva Stockholm tillsammans med andra ungdomar
från Ericsson.
Sommarens arrangemang våren musikalisk helkväll på skärgårdens sista koleldade ångbåt Blidösund. Tur med väderleken verkar vara Guest Services kännetecken. Det var 25 grader i skuggan när
båten la ut ifrån Skeppsbron vid 7-tiden.
Solen tog fortfarande och svalkan på
däck var en välsignelse.
Ett trettiotal Ericsson-ungdomar med
varierande nationaliteter åkte med ut i
skärgården. Thailand, Italien, Tyskland,
Holland, England och USA var några
länder som representerades av unga ingenjörer, testare, systemvetare och produktledare. Under däck spelade ett hett
mexikanskt band vid namn HOT SALSA
som inte kunde beskyllas för att svalka
båtens passagerare. Snarare få dem att
svänga och svaja.
Det är i dessa sammanhang man önskar att man inte var svensk. Vad säger
ni.borde inte vi bofasta yeppies se till att
ha lika kul tillsammans?
Text: Pernilla Aström
Foto: Maria Petersson.

AV LARSGÖRAN HEDIN

soligt, det år hett. Det år stojigt, det år trångt. Det år lambada-dans och sommar i
Stockholms skargård ombord på musikbåten Blidösund.

D e t är

Nigel och Katia från England har varit i Sverige i två veckor och ska stanna i två år. - A lovely trip, sa de leende på utrikiska

M

sida, andra nyheter på andra. Nyhets^
blocket avslutas med en ekonomisida
där bl a Aktierutan återfinns.
Efter nyheterna följer reportagesidor
med olika teman innan tidningen avslutas med ett par sidor lite lättare material.
Fler nyheter är på gång när det gäller
tidningarnas innehåll.
Den nya strukturen för tidningen är ett
första steg i den trappa som jag hoppas
ska föra interntidningen en bra bit närmare läsarna. Det är det som är
huvudsyftet med de förändringar vi planerar - att få Dig att tyckariktigtbra om
den här tidningen. Så att du läser den väl
och därigenom blir bättre informerad
om Ericsson och känner större delaktighet i vad företaget gör.
ästa steg mot en bättre tidning
planeras till septembemumret.
Då introducerar vi ett internt "platsforum" där nya jobb inom Ericsson ska
annonseras ut, ofta innan de dyker u n ^
i dagstidningarna. I den avdelningflp
ska vi också presentera redaktionella
nyheter med personalanknytning. Jag
tror att detta blir en verkligt läsvärd del
av tidningen!
I oktober är det dags för steg tre. Minst
lika läsvärt som annonser om nyajobb är
privata småannonser. Vi erbjuder därför
Ericssons anställda möjligheten att gratis annonsera under rubriker som
"köpes", "till salu", "att hyra", "efterlyses" etc. Mer information kommer i
nästa nummer.
Till november-numret räknar vi med
att den redan tidigare påbörjade försöksverksamheten med externa annonser ska
ha utvecklats till att huvudsakligen omfatta annonser som vänder sig direkt till
dig som privatperson. Det kan t ex röra
sig om annonser med intressanta specialerbjudanden för Ericsson-anställda.
I lagom tid till julhelgen hoppas vi ha
det sista steget i förbättringsprocessen
klart. Riktigt vad det kommer att bli för
något, vill jag inte avslöja ännu - det får
väl bli en julklapp till läsarna!
Hör gärna av dig till tidningsredaktionen med dina synpunkter på de förändringar vi genomför och kom gärna med
förslag till andra förbättringar. Jag hoppas att du får en trevlig höst i sällskap
med din interntidning!

N

