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LAS MER OM:

Sank kostnadsnivån
med 15 procent!
Den kraftiga nedgången i Ericssons lönsamhet är en varningssignal som ingen
får ignorera och ett bevis på att
telekom-marknadernaförändratsi
grunden. Om koncernen ska hänga
med i den framtida konkurrensen måste
Ericsson bli effektivare. Till slutet av
1992 ska kostnadsnivån ha sänkts
med 15 procent, jämfört
med juni i år!

POLISEN
tar Ericsson
Svenska Polisen gör en
grundlig upprustning av
ett radiosystem. Patrulerande polisen får en modern radio med bättre larm
och ID-funktion.
Och alla poliser och
polisbilar kommer att få
radiostationer från Ericsson.
Sid 11

Ren luft är

LÖNSAM
Hade vi miljö avgifter skulle
det plötsligt bli ekomiskt lönsamt för företagen att på verka
utsläppen,sägerekonomimiljö
professor I ars Bergman från
Handelshögskolan.
I Brasilien nästa år inträffar
en stor miljökonferens i FN's
regi.
Sid 12-13

Genombrott för

VIDEO
konferenser
Restriktionerna under gulfkrisen innebar räddningen
för videokonferenser, plötsligt måste alla tänka om! Don
tidigare negativa hållningen
till videokonferenser var
som bortblåst och suget efter tekniken blev stort.
Sid 14-15

TRIM 9 2
Gruppen som ska hjälpa oss
skära i kostnader! Inga
"heliga kor" ska klara sig
när Lars Berg och hans
team tar offensiva grepp om
hela koncernen.

NYTT

system för
sjukersättning
Den första januari 1992 införs den så kallade "arbetsgivarperioden" som innebär
att företagaren betalar ut
sjuklön för de första 14 dagarna.
Ersättningen är oförändrad och reglerna för sjukanmälan påverkas inte.
Sid 20

Läs mer om TRIM 9 2 • sid 3 - 6
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ulhelgen står för dörren och snart är
1991 slut. Detharvaritett arbetsamtår
förossallaochsomframgickavniomånadersresultatet nyligen blir -91 inte något
framgångsår vad gäller det ekonomiska
resultatet. Allt tyder på att även -92 blirett
kärvt år. Mobiltelefoni, som är en ung
verksamhet har inte tidigare upplevt någon lågkonjunktur. Det visar sig nu att de
dåliga tiderna slår hårdare mot vår verksamhet än vad vi räknade med. Detta sker
samtidigt som vi både i år och nästa år har
mycket stora utvecklingskostnader
Även om 1991 ekonomiskt sett inte blir
något framgångsår är det mycket befogat
att tala om framgång när det gäl ler de stora
uppdrag som vi klarat av. Att parallellt
arbeta med två så stora projekt som GSM
och ADC (digital mobiltelefoni för den
nordamerikanska marknaden) har varit
en mycket stor utmaning som vi klarat. Vi
som inte arbetar i dessa projekt har nog
svårt att riktigt förstå vilket stort arbete
detta krävt. I framtiden kommer vi inte att
driva två så stora uppdrag parallellt.

T

ill årets positiva händelser hör att
hela ERA nu är ISO-certifierat. Förutom den vanliga och ofta stora arbetsbördan har många medarbetare arbetat
hårt med kvalitetsarbetet inför certifieringen och detta har gett fint resultat. För
vår image mot kunderna är ISO-certifieringen viktig. Samtidigt med ansträngningarna inför kvalitetsrevisionerna har
lednings- och supportfunktionerna genomfört nollbasplanering. Detta har resulterat i hög kostnadsmedvetenhet och
effektiv verksamhet.

E

RAs position på marknaden har
stärkts under året. Detta kan verka
motsägelsefullt när vi samtidigt tvingats
varsla personal. Förklaringen är över-

gången från analoga till digitala mobiltelefonsystemochdärdendigitalatekniken har mindre arbetsinnehåll. Tyvärr
är det inte uteslutet att vi även under nästa
år tvingas till ytterligare neddragningar.
På samma sätt kan en omfördelning av
resurserna i utvecklingsprojekten ske. Vi
måste få ut så mycket som möjligt av våra
stora utvecklingssatsningar så fort som
möjligt. Även om -92 blir ett kämpigt år
finns det tecken som tyder på att det sker
en vändning -93 och då gäller det att redan ligga i startgropen.

N

yckelordet för 1992 är kostnadseffektivitet. För oss, precis som för
hela koncernen, gäller det att rätta mun
efter matsäcken. Att dra ned på
kringkostnader som inte direkt påverkar
verksamheten. Samtidigt är det viktigt att
vi inte slår av på takten.
Nu under hösten har vi fått beställningar, som ytterligare stärker vår marknadspostion. Den stora PCN-ordern
(Personal Communications Network)
till Storbritannien är mycket viktig för
framtiden. För några veckor sedan fick
vi besked att schweiziska teleförvaltningen valt Ericsson som ensam leverantör till GSM-systemet i landet. Att ERA
på den stora mässan Telecom 91 i Geneve kunde demonstrera ett fungerande
GSM-nät har varit avgörande för denna
order. Till årets glädjeämnen hör att
G-divisionen, som tidigare visat förlust
nu har ett positivt resultat. I det tysta har
mycket arbete skett och flera beställningar har kommit in. Leveranserna av
Truppradio 8 000 har också kommit
igång ordentligt.

P

recis som för koncernen och affärsområde Radiokommunikation i sin
helhet har verksamheten inom Ericsson

Mobile Communications präglats av
stora teknikkostnader och en djup konjunktursvacka på flera viktiga marknader.
I dessa lite kärvare tider med ett ganska
kompakt negativt nyhetsflöde är det utomordentligt glädjande att i slutet på
året kunna konstatera att vi lyckats flytta fram våra positioner på flera områden.
Mobiltelefoner ökade sina marknadsandelar i Norden med fyra till fem
procentenheter. Detta visar att marknaden har tilltro till Ericsson och våra
HotLine-telefoner. Samtidigt som vi
har befäst vår marknadsposition på redan etablerade marknader har vi erövrat nya länder som t ex Korea, Hong
Kong, Chile och Singapore.
På den stora mässan Telecom 91 hade
vi tillfälle att demonstrera att vi ligger
före våra konkurrenter på det digitala
området.
I Kumlafabriken har man uppnått
betydande produktionstekniska framsteg och därmed lägre tillverkningskostnader. Dessa framsteg har dock en tråkig
baksida nämligen de personalminskningar som vi tvingats genomföra.

M

obildataverksamheten har haft
ett ödesår. Det kunde gått riktigt
illa men nu ser det i stället ut att bli ett år
då en stabil grund lagts för framtida expansion. Genom joint venture-bolaget
mellan BellSouth och RAM Mobile Data
öppnas nu nya marknader för Mobitex.
De allianser och samarbetsavtal på
terminalsidan som i höst har kommit till
stånd med t ex Digital och IBM skapar
bra förutsättningar för en god abonnenttillväxt från -92 och framåt. Höstens
framgångar för Mobitex beror mycket på
begåvaflexibilitetochenoförtruten målmedvetenhet.

Stor GSM-leverans till Schweiz
För några veckor sedan fick ERA tillsammans med Ascom,
Ericssons partner i Schweiz, en stor beställning på GSMutrustning till den schweiziska telefonförvaltningen I ' l l .
Fram till 1995 kommer Ericsson att vara ensam GSMleverantör. Ordern är värd 500 miljoner kronor.
- Det är ovanligt att en operatör väljer
en enda leverantör men det har alltså schweitsiska PTT gjort när man nu
ska bygga upp sitt Natel D GSM,
dvs GSM-system. Det säger Klas
Lundgren, ERAs marknadsansvarige för Mellaneuropa.
Redan tidigare i år levererade
ERA ett komplett GSM-system till
schweiziska PTT.
- Systemet visades upp och togs i
kommersiell drift under den stora
Telecom 91-mässan i Geneve i oktober. Detta har haft stor betydelse för
att vi nu fått beställningen, säger Klas
vidare. Redan under mässdagarna
tecknades 600 abonnemang på
GSM-nätet. ERAs stora GSM-uppdrag för Mannesmann Mobilfunk i
Tyskland har också varit en viktig
referens.
- Schweiz är ingen ny marknad
för ERA. Sedan 1987 har vi varit
med och byggt upp Natel C, dvs det
analoga systemet, som bygger på

Nyheter

NMT 900, berättar Håkan Monfors,
marknadsansvarig för Schweiz.
Natel C, som aren stor succé, har idag
170000 abonnen-teroch varjemånad
ökar antalet med drygt 4000.
GSM-orderntillSchweizomfattar
sex MSC (Mobile Switching Center), sex BSC(BasstationController),

205 digitala radiobasstationer samt
radionätplanering av systemet.
- När det gäller radionätplaneringenharvi tidigare delat detuppdraget med Philips men nu kommer vi
sannolikt att stå för hela den biten
själva, säger Håkan.
DetGSM-systemERAnuska leverera till Schweiz kommer att hantera
200 000 abonnenter. Installationen
skerförstmntdestorastädernaZurich,
Basel, Bern, Lausanne, Geneve och
Lugano och vägarna däremellan.
Gunilla Tamm

På Telecom 9 1 i Geneve i oktober fanns denna "GSM-bil", som
visade handover och internationell roaming, dvs vad som sker när
man passerar en landsgräns. Foto; Lars Aström
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A

tt kalla medarbetarna på Landmobil
radio för mästare i uthållighet är
ingen överdrift.
Flera omstruktureringar har ägt rum
under året. Personalstyrkan är nu 75 man
efter det att Ericsson Radio Systems
Sverige, RSS, organiserats om och
teknikavdelningen på Region Europa
flyttats över till ERAs R-division.
Landmobil radio-verksamheten i Sverige har under året fördjupat samarbetet
med moderorganisationen i Lynchburg,
USA. Dessa samordningseffekter är viktiga på dagens hårda marknad.
Trots det kärva läget finns det betydande ljusglimtargenomde beställningar
som kommit på ED ACS, det avancerade
datorstyrda radiokommunikationssystemet. En mycket viktig referens är Metropolitan Police i London, som beställtett
testsystem, som nu håller på att utvärderas.
"isst går det att sammanfatta ett års
\ verksamhet i en ledarkommentar
men det speglar inte verkligheten på rätt
sätt. Verkligheten är nämligen de ca
5 000 medarbetare som ERA och ECS
tillsammans har och de fina arbetsinsatser som alla bidrar med.
Det är insatser som präglas av Professionalism, Medmänsklighet och Uthållighet, tre egenskaper som vi behöver för
att kämpa oss igenom -92 mot ett ljusare
1993.

Ett stort tack för fina
arbetsinsatser.
God Jul och Gott Nytt Å r.
Kurt Hellström och Sten Fornell

Mönsterkortfabriken certifierad
Under vecka 48 genomförde revisorer från SIS en certifieringsre vision
av Mönsterkortfabriken i Kumla. Glädjande nog ansåg de utsedda
revisionerna att det existerande kvalitetssystemet uppfyller de krav som
anges för att SIS ska certifiera fabriken enligt ISO 9002.
Arbetet inför certifieringen startade med en intern revision i april -91
och accelererade ytterligare efter provcertifiering i juni. Under dessa
månader har många medarbetare lagt både själ och fritid på detta arbete. Till alla på Mönsterkortfabriken framför vi STORT GRATTIS och
TACK FÖR HJÄLPEN!
Bengt Undén och Göran Svärd

ERA Korta
nyheter
Anders Mizser och Mats Hellman båda ERA, är stationerade i
Tyskland.
I England arbetar nu Jens Vevstad, ERA.
Allan Jansson, ER A är stationerad i Indonesien.
I Australien arbetar Torbjörn
Sundström, ERA.
Thomas Axelsson och Dan Redin, båda ERA, är stationerade i
Kanada.
I Kuwait arbetar nu Christer
Strömgren, Leif Westberg och
Stefan Wihlborg, alla tre är från
ERA.

PRESSKLIPP
Trög postminister
1895 uppfann den 24-årige italienaren Guglielmo Marconi den
trådlösa telegrafin. Men han fick
inte sin uppfinning erkänd av den
italienske postministern, som ansåg anordningen betydelselös.
Betydligt mer framsynt var den
brittiske ministern som 1897 fick
en demonstration och genast insåg värdet av den nya tekniken.
Redan 1899 telegraferade Marconi över den engeska kanalen.
(Ur Krönika över 20århundrade)

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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Trim 9 2 - krafttag för
ett effektivare Ericsson
- Ericssons organisation har aldrig gjort bättre ifrån sig
än under det gångna året! Ändå räcker inte intäkterna
till för att bära koncernens stora satsningar på teknikutveckling - nödvändiga för vår framtid som den ledande internationella leverantören inom telekommunikation. Jag tillsätter därför nu en kreativ grupp som
ska jobba effektivt för att radikalt sänka koncernens
kostnader! Gruppen får i princip fria händer att ta
fram realistiska program för kostnadsnedskärningar
och effektivisering. Alla anställda, på alla nivåer och i
alla våra bolag, uppmanas att stödja gruppens arbete!
Med dessa ord drog Lars Ramqvist
igång arbetet i TRIM 92, den artsgrupp som nu ska inventera
Ha möjligheter att med små och
stora medel göra Ericsson till ett
effektivare företag.
Gruppen har fem medlemmar
^om handplockats av koncernchefen fördetta viktiga uppdrag. Ordförande är Lars Berg, VD i affärsområde Kabel och Nät. Övriga
ledamter är Kjell S Andersson,
Radiosystem AB, Torbjörn Andersson och Rolf Pettersson från
ETX och Åke Stavling, LME.

Offensivt
Lars Ramqvist understryker att de
kostnadssänkande aktiviteter som
nu ska genomföras inte får påverka
Ericssons agerande på marknaden.
- Vi måste fortsätta att uppträda
aggressivt på marknaden, ta nya
kunder och nya marknader. Allt
ska göras för att hålla intäkterna
uppe! Men därmed är inte sagt att
försäljningskostnaderoch dylikt är
^eliga. I TRIM 92-arbetet får det
inte finnas några som helst heliga
kor, underströk koncernchefen.

Utan att minska affärsverksamheten, kan det finnas samordningsmöjligheter som idag förbises.
Detta gäller i minst lika hög grad
inom ett annat område som också
fortsatt har högsta prioritet: Forskning och Utveckling.
-Teknikkostnaderna för att ta
fram de nya stora systemen måste
vi leva med. Vi måste fullfölja de
åtaganden vi gjort, det är sjävklart.
Förnyelsen av AXE och de digitala
mobiltelefonsystemen är exempel
på sådant som inte får misskötas.
Men målet är ändå att inte överskrida 1991 års kostnadsnivå för
teknikomkostnaderna, varken i relativaeller absoluta tal! Säkert finns
det anledning att närmare studera
hur det är med produktiviteten
också inom FoU.

Ökade kostnader
Mot slutet av 1992 ska kostnadsnivån för hela Ericsson ha sänkts så
att den ligger 15 procent under den
nivå som rådde vid halvårsskiftet i
år. Detta ska gälla som genomsnitt
för hela koncernen, vilket innebär
att några verksamheter måste sänka

"Gruppen för Trim 92, t v Åke Stavling, Torbjörn Andersson, Lars Ramqvist (som tillsatt
gruppen), Lars Bergö Kjell S Andersson och Rolf Pettersson."

sina kostnader ännu mer, till förmän för högre prioriterade områden.
- Jag ger TRIM 92 som mål att
de totala kostnaderna för forskning
och utveckling, försäljning och administration inte får överstiga 35
procent av Ericssons omsättning.
Det är en nivå som vi hållit oss på
tidigare om åren, men som vi till
följd av stagnerad försäljning hamnat för långt ovanför i år, säger Lars
Ramqvist.
Fram till halvårsskiftet nästa år
har det redan kommit propåer om
att Ericssons totala personalstyrka

ska minskas från 71.000 till
67.000, alltså med ca 4.000 medarbetare. Hälften av minskningen
skall göras i Sverige. Eftersom
personalkostnader är en så stor
del av de totala omkostnaderna,
blir säkert ett av TRIM 92-s resultat att ytterligare neddragningar
föreslås.
- Alla bolag måste vara med i
den pågående effektiviseringen,
framhåller Lars Ramqvist. Han
förutsätter att arbetsgruppen får fullt
stöd från företagsledningarna
runtom i koncernen. Det ingår i
TRIM 92-s uppdrag att inte lämna

några grenar av den stora Ericssonfamiljen oberörd. TRIM 92 har nu
allra högsta prioritet!
- Jag hoppas verkligen att den
här arbetsgruppen blir väl mottagen överallt, säger Lars. Det finns
redan nu en positiv anda kring uppgiften att skära kostnader och den
måste vi ta vara på och förvalta!
Alla anställda uppmanas att dela
med sig av sina idéer kring
kostnadsbesparingar. Inget förslag
är för litet för att inte diskuteras i
dessa tider!
Text: Lars-Göran Hedin

*Lars Berg spelar helst som libera
Ett oerhört ansvarsfullt och viktigt uppdrag. Så
betecknar Lars Berg det jobb som han och hans fyra
kollegor i TRIM 92 fått koncernledningens uppdrag
att utföra.
- Nu gäller det för oss att mobilisera högsta tänkbara kreativitet i det här arbetet. Och att inte vara
rädda att föreslå genomgripande förändringar där så
behövs. Vår granskning kommer att omspänna hela
Ericsson så vi behöver uppbackning från alla koncernens anställda!
- Som ordförande vill jag helst ikläda mig "liberons" roll. Jag vill spela över hela fältet, säger Lars.
Det är fredag eftermiddag, dagen
efter den officiella "sjösättningen"
av TRIM 92. Lars Berg och hans
kollegor i arbetsgruppen - Kjell S
Andersson, Torbjörn Andersson,
Rolf Pettersson och Åke Stavling har redan hunnit dra igång arbetet.
En "kommandocentral" är under
upprättande i A-huset på HF och
en utredningssekreterare för TRIM
92 är utsedd. Han heter Bertil Nilsson och kommer från den nedlagda
kabelfabriken i Kungsbacka. Bertil ska fungera som samordnare

och utredare åt arbetsgruppen.
- Det aren viktig och brådskande
uppgift som väntar, betonar Lars
Berg. Vi har ingen anledning att tro
att 1992 ska bli ett bättre år än det
innevarande. Därför behövs det
snabbt konkreta sparåtgärder!
Men det är ändå inte för att rida ut
en tillfällig svacka i marknaden
som TRIM 92 dragits igång:

Långsiktigt
- Vårt arbete måste skapa en varaktig grund för en ökad konkur-

renskraft. Så som prisbilden ser ut
på telekom-marknaden idag,
tvingas alla företag som vill vara
med i framtiden att se om sitt hus.
Lars Berg pekar på ett exempel
från "sin egen" verksamhet:
-Meterpriset på optokabel är
idag endast en fjärdedel av vad det
var för sju år sedan! För att klara en
sådan prisutveckling har vi verkligen fått lov att rationalisera vår
kabelverksamhet. Vi har ansträngt
oss till det yttersta för att komma åt
allakostnadstjuvari ull verkningen!
Samtidigt har Ericsson Cables rationaliserat hela sin kabel verksamhet i landet. Från fem till två kabelfabriker under samma tidsrymd!

Bättre än osthyvel
Lars Berg ser erfarenheterna från
kabelverksamhetens omorganisation som ett bra exempel på att det
många gånger är lättare att komma
framåt genom att ta rejäla tag.
- Visst kan många kostnader
trimmas genom osthyvels-principen, men deriktigtpåtagliga resultaten åstadkommer man oftast genom att skära bort lite större bitar.

'TRIM" är ett väl valt ord ur den
synpunkten, framhåller Lars. Att
trimma innebär ju att vårda och
beskära, en positiv handling med
det yttersta syftet att stimulera den
långsiktiga växtkraften!
Redan innan arbetsgruppen hunnit gå ut och göra reklam för sig
själv, börjar tipsen och idéerna
strömma in. Lars Berg understryker att han och hans kollegor inte
kommer att lägga några bidrag åt
sidan. Tvärtom välkomnar han
både förslag till nya grepp och tips
om områden som borde åtgärdas.
- V i börjar nu med att titta i
bokföringen för att identifiera de
verkliga problemområdena. Sedan
ska vi ha en första genomgång med
alla affärsområden för att stämma
av vad som redan idag görs i samband med budgetarbetet. Lite senare blir det också genomgångar
av Major Local Companies och
andra dotterbolag inom koncernen.

Kollar konkurrenter
- En annan viktig del är att titta på
hur konkurrenterna sköter sig ur
kostnadssynpunkt, påpekar Lars

Berg. Konkurrentbevakare inom
koncernen har fått i uppdrag att ta
fram jämförelsematerial. Även om
siffror kan vara svåra att jämföra,
så är det viktigt att veta var företag
som Northern Telecom, Alcatel och
Siemens står.
-Nog känns det frustrerande
varje gång en konkurrent lyckas ta
en order genom att offerera ett lägre
pris! Den enklaste reaktionen, att
tala om dumping och olönsamma
affärer håller ofta inte. Konkurrenten lever vidare ändå - kanske tack
vare lägre kostnader för att genomföra leveransen!
Lars Berg är övertygad om att
Ericsson har alla förutsättningar
att förstärka sina positioner på
marknaden. Under förutsättning att
han och hans grupp verkligen
lyckas leva upp till de högt ställda
förväntningar som riktas mot den.
"Costcuttingforcompetitiveedge"
är måttot för TRIM 92. På svenska
betyder det ungefär "kostnadsnedskämingar vässar konkurrensförmågan", ett påstående som säkert
alla kan ställa sig bakom!
Text: Lars-Göran Hedin
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En sparsamhetens kulturrevolution inom Ericsson
Ericsson är faktiskt ett
av Sveriges mest lönsamma storföretag just
nu. Koncernen har en
god likviditet,
dvs
gott om pengar i sin
kassakista, men mycket
pengar har runnit ur
kassan under året. Vinsten för årets nio första
månader blev 1,5 miljarder kr. Ändå måste vi
alla som arbetar inom
Ericsson hjälpas åt att
spara pengar...

jerade spärregler utan överlåter åt
chefer och medarbetare att själva
ta sitt ansvar för att uppnå de
uppsatta sparmålen. Det är viktigt
att var och en själv får bedöma var
och hur det går att spara in på
omkostnaderna. En lönsamhetsförbättring i miljardklassen kan
uppnås om sparmålen uppfylls.

Härdare prioritering
C W Ros poängterar att det är på
alla nivåer och inom alla grenar
av Ericssons verksamhet som det
nu ska skäras kostnader. Inte ens
forskning och utveckling kommer undan. Också den verksam ÄÄ
heten kan effektiviseras, bl a genom ett bättre utnyttjande av all
den avancerade forskningsutrustning som finns i koncernen.
- Dyrbara testutrustningar bör^k
användas dygnet runt och det ä r ^ P
viktigt att utnyttja alla möjligheter att dela resurser mellan olika
utvecklingsprojekt, mellan bolag
och mellan affärsområden. Det
behövs i många fall också en betydligt hårdare prioritering av
forskningsprojekten, menar C W
Ros.

"Vikaren
löst sittande
syångrem
som vi nu får
lov att dra åt"
De positiva inslagen i bilden av
Ericsson idag kan inte dölja det
faktum att det just nu går mycket
bättre för några av våra viktigaste
konkurrenter. Det sista kvartalets
förlust aren varningssignal vi alla
måste ta på största allvar. Därför
krävs nu en sparsamhetens kulturrevolution på alla nivåeri företaget.
C W Ros är en av de tre i Ericssons "ledartrojka", den verkställande ledningen. Tillsammans
med Lars Ramqvist och Jan Stenberg är det han som ska lotsa
företaget ut ur den lönsamhetskris som nu är under uppsegling.
Det negativa kvartalsresultatet nu
senast oroar givetvis Ericssons
aktieägare, men det är inte det
som är det största - och enda problemet.

Kundernas förtroende
- Vad vi verkligen är rädda för är
att våra kunders förtroende för
Ericsson som en långsiktig samarbetspartner ska ta skada, säger
C W Ros. Det hjälper till exempel
inte att koncernen har en god soliditet just nu om kunderna inte
längre tror på oss.
- Vi måste också ha klart för
oss att flera av våra konkurrenter
hittills förefaller ha klarat sig
bättre ekonomiskt, trots den djupa
och långt utdragna lågkonjunkturen. Det är företrädesvis företag
med en större bas av installerade
system. Att t ex förse sina tidigare
system med ny programvara och
nya funktioner är nämligen ofta
en mycket god affär för telekomföretagen.

Miljardbesparingar
Arbetet med att lägga budgeten
för 1992 års verksamhet var långt
gånget på många håll inom koncernen när ledningens signaler om

Attitydförändring

Nu gäller det att tanka sig för innan man reser, representerar eller far på seminarier. Inom dessa
områden är koncernledningens krav kristallklara - Kostnaderna ska minska med 30 procent jämfört
med i år, säger C W Ros.

att ännu kraftigare åtgärder måste
vidtas nådde fram. I en snabb reaktion på det dåliga kvartalsresultatet och de senaste informationerna från marknaden, gick
Lars Ramqvist ut med en direkt
uppmaning till koncernens högsta chefer om att arbeta om
budgetarna. Det visade sig nämligen att de äskanden som presen-

terats inte alls innebar de kostnadsminskningar som redan tidigare efterlysts.
- De nya direktiven från koncernledningen innebär att vi strävar mot att försäljnings- och administrationskostnaderna måste
sänkas med 15 procent i förhållande till 1991 års nivå, förklarar
C W Ros. En stor del av detta ska

tas på kontona för resor, representation, seminarier, etc. Där är kraven kristallklara: Kostnaderna ska
minskas med 30 procent jämfört
med i år!

Bestämmer själva
- Vi har en kraftigt delegerad
organisation inom Ericsson. Därför går vi inte ut med några detal-

- Vad vi nu behöver inom Ericsson är en verklig attitydförändring! Vi kan inte sticka understol
med att det på många håll har
spenderats ganska friskt under de
senaste goda åren. Därför är det
en ganska löst sittande svångrem
som vi nu får lov att dra åt. Att v ^ ^
nu ska spara in rejält på våra utgif^P
ter innebär därför inte att vi behöver tappa andan.
- Samtidigt vill jag understryka
att sparandet ska paras med andra, mer offensiva åtgärder. D e | Ä
handlar om att effektivare utnyttja^^
våra produktionsresurser och om
en förbättrad bearbetning av våra
marknader och kunder.
-Trots situationens allvar, måste vi - som vanligt - behålla vår
framtidstro och vår framåtanda,
understrykerC W. Underåren har
vi seglat stärkta ut ur många stormar. Vi är många som till och
med tycker att det är spännande
och härligt att segla på Ericssonskutan i kraftig motvind!
Text: Lars-Göran Hedin
Foto: Lars Åström

C W Ros spartips: Åk inte så många till seminariet!
seminariet!
Trots att koncernledningen
inte vill detaljregleraden kommande " s p a r k a m p a n j e n " ,
finns det naturligtvis en hel del
idéer om hur vi alla kan hjälpas åt att minska Ericssons
kostnader. C W Ros ger oss
några goda spartips:

beredd, person med uppdrag att
lyssna och lära för att kunna rapportera till sina kollegor.
- Telefon-och videokonferenser är alternativ som vi borde
använda i större utsträckning även om dessa media kanske är
svåra att använda sig av när vi
drar ner på jul-lunchandet.

utrymmena under några år. Lokaler som hyrs till höga kostnader kan kanske bytas mot egna
eller mot sådana som har lägre
hyra.
- Lyckas vi dessutom samla
ihop våra enheter bättre, kan vi
minska den tryckta interninformationen !

Res själv!
- Vi behöver inte alltid åka så
många på konferenser och seminarier. I flera fall kan det räcka
med att skicka en enda, välför-

Lämna dyra lokaler!
- Det finns många möjligheter
att minska koncernens lokalbehov. Vi behöver snåla lite på

Avstå från nya möbler!
- Investeringar i nya möbler,
gardiner eller bilar är exempel
på beslut som behöver övervä-

gas noga. Inte bara därför att
inköpen ibland kan skjutas upp
från på rent funktionella grunder, utan också därför att just
sådana investeringar är så iögonfallande.
- Att slentrianmässigt byta
möblemang därför att avdelningen byter lokaler är t ex ett sätt att
ge de anställda helt felaktiga signaler! Det gör det svårare att
upprätthålla den anda av sparsamhet som Ericsson nu så väl
behöver.
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Ericssons personal kostar
drygt åtta miljarder
För att kunna upprätthålla de viktiga satsningarna
på Forskning och Utveckling måste Ericsson dra ner
sina övriga kostnader. Det är ett faktum som ingen
kan förneka och som dessvärre också innebär ett
behov att dra ner på personalstyrkan. Samtidigt har
den tekniska utvecklingen inneburit att arbetsinnehållet i våra produkter hela tiden minskat. Det går
helt enkelt åt färre människor för att göra fler produkter idag än för några år sedan.
Av Ericssons totala omkostnader
utgörpersonalkostnadernadenallra
största enskilda biten. Årligen spenderarden svenska delen av koncernen närmare 8 miljarder kr på löner
och övriga personalkostnader. När
man som nu börjar tala om att göra
kostnadsbesparingar, är det därför
naturligt att blickarna också riktas
' A n m personalsidan.
Koncernledningen har redan
lagt fast att ca 4.000 tjänster kommer att dras in fram till halvårsskiftet 1992. Ungefär hälften av
dessa jobb försvinner i Sverige.
Trots att 4.000 är en ansenlig summa, är det inte säkert att det räcker
med detta. Förmodligen kommer
effektiviseringen av koncernen
och den påbörjade översynen av
verksamheten att leda till ytterligare neddragningar. Det finns
flera faktorer som talar för detta.

«

Mindre arbetsinnehåll
Arbetsinnehållet i moderna elektronikprodukter minskar i takt med
den tekniska utvecklingen på omjAådet. I en AXE-växel var tillverk^ningstiden för linjekort 8 minuter
per anknytning. Bara tre år senare,
1993, kommer den tiden att ha
reducerats till 3 min. Ett än större
^språng i teknikutveckling innebär
'^Piästa steg inom mikroelektroniken.

En radiobasstation av analog typ
kräver 18 mantimmars arbete per
talkanal. De nya digitala stationerna kräver endast 3 timmar! En mobiltelefon som 1988 krävde 90 minuters arbete kräver 1992 20 minuter. O.s.v.

Ändrade spelregler
Avregleringen av telemarknaden
har inte bara ökat konkurrensen
om kunderna och lett till en allt
hårdare prispress. Den har också i
grunden förändrat förutsättningarna för Ericssons och andra företags etableringar i utlandet. Där det
tidigare var ett klart uttalat krav
från marknaden att tillverkning och
helst också utveckling skulle ske
lokalt, frågar man idag i första hand
efter vilket pris leverantörerna offererar.
Tillverkningskapaciteter som
byggts upp i olika länder på grundval av stora beställningar från teleförvaltningarna där kan idag ifrågasättas på ett helt annat sätt än
tidigare.
Det är kombinationen av tekniska produktionsfaktorer och
ändrade spelregler på marknaden
som leder till för en omfattande
personalrationalisering inom koncernen som bl a innebär personalminskningar. Oavsett hur stor den
blir, finns det klara regler och

- Vår grundfilosofi är att alla personaldragningar ska genomföras på
ett professionellt sätt, med så mycket medmänsklighte och respekt
som överhuvudtaget är möjligt, säger Britt Reigo.

målsättningar som reglerar också
hur Ericsson ska förhålla sig i en
sådan situation.

Handlar om människor
- Vår grundfilosofi är att alla personalneddragningar ska genomföras på ett professionellt sätt, med
så mycken medmänsklighet och
respekt som överhuvudtaget är
möjligt, förklarar Britt Reigo, chef
för koncernledningsfunktion personal och organisation. Britt menar, att Ericssons tre gemensamma
värderingar står sig väl också i
detta sammanhang.
- 1 alla sådana här situationer är
det alltid en människa det handlar
om i slutändan. Därför behövs ett
mänskligt synsätt på problemen.
Ett annat grundkrav för att en
personalnedskärning ska kunna genomföras utan alltför stora problem är att de berörda verkligen är

informerade om bakgrunden till
besluten. Här måste företaget göra
allt som står i dess makt för att
informera, förklara och tydliggöra
de motiv som ligger bakom t ex ett
nedläggningsbeslut.
- Det handlar också om att i efterhand kunna visa att den genomförda åtgärden verkligen fick en
positiv effekt, säger Britt. Då skapar man en anda där nedläggningsdiskussioner kan föras utan att företagets motiv behöver ifrågasättas.

Flera metoder
När en personalminskning blir aktuell,finnsdet flera olika principer
att genomföra den efter. Så långt
möjligt försöker Ericsson i likhet
med andra moderna företag att lösa
problemen genom naturlig avgång,
förtida pension och liknande åtgärder. För delar av personalen kan

det i vissa fall erbjudas arbete inom
andra delar av koncernens verksamhet, på samma ort eller någon
annanstans. Den enskilde kan också
erbjudas hjälp att skaffa ett annat
jobb utanför företaget. Utbildning
i syfte att höja den egna kompetensen är också en lösning som
ofta tillgrips.
Om ett antal personer måste sägas upp,finnsdet några olika principer att följa. Eftersom utgångspunkten är att företaget skall
komma stärkt ur krisen, är det viktigt att behålla personal som har
den kompetens som ny teknik kräver. Det innebär ibland avsteg från
principen om strikt turordnng vid
personalneddragningar - "sist in,
först ut".
- Det här kan komma i konflikt
med den fackliga huvudlinjen, som
brukar vara turordnings-principen,
säger Britt Reigo. Men de fackliga
organistionernaärockså medvetna
om att vi måste slå vakt om företagets kompetens och att det är lika
viktigt för personalen som för företaget.

Blir starkare
-Vi som är ansvariga för personalfrågor inom Ericsson är djupt medvetna om hur hårt en neddragning
kan slå mot enskilda individer och
om vilken oro enbart rykten om
förestående neddragningar kan
skapa på arbetsplatsen. Ändå är det
trots allt så att en omorganisation
ibland kan vara nödvändig. Det är
ingen tvekan om annat än att ett
effektivare utnyttjande av vår personal är ett av de bästa sätten att
skärpa vår konkurrensförmåga.
- Det krävs trots allt lönsamhet
för att Ericsson ska kunna förbli en
utmärkt arbetsgivare, understryker
Britt Reigo.

Tekniken slår hårt mot
personalbehovet
En viktig uppgift för TRIM 92 blir att dra de rätta
slutsatserna av den tekniska utvecklingen inom de områden Ericsson är verksamt i. Den innebär i många fall
ett starkt reducerat behov av personal inom produktionen. De uppsägningar som skett i år har i flera fall
haft just den tekniska utvecklingen som huvudorsak.
Varsel om
uppsägning i Gränna
Ericsson Components koncentrerarsin tillverkningav mikrokretsar
för att öka effektiviteten. Därför
har förhandlingar inletts om
attlägga ner verksamheten i Gränna och minska personalstyrkan i
Kista. Sammanlagt är det 160 personer som varslats om uppsägning.
Ytterligare minskningar av per-

sonalstyrkan kommmer att ske genom s k naturlig avgång, pensioneringar och arbetsrotation inom
Ericsson.
Än en gång är det de tekniska
förutsättningarna för produktionen
som slår hårt mot arbetskraftsbehovet. Den nya generationen av
mikroelektronik innebär att högautomatiserade och högteknologiska processer ersätter tidigare
mer manuellt betonade tillverkningsmetoder. Ericsson måste följa

med i denna utveckling för att inte
tappa mark gentemot konkurrenterna. Mikroelektroniken
står inför en ny revolution i och
med att man nu bygger in långt
fler funktioner i samma kretsar upp till 20 milj i ett enda chip!

300 övertaliga vid
huvudfabriken
Ericsson Telecom omstrukturerar mekanikproduktionen vid
huvudfabriken i Midsommarkransen i Stockholm. Där ska skapas ett kompetenscentrum för
mekaniktillverkning i Sverige,
vilket innebär attfleraolika verksamheter inom Ericsson läggs
samman. Denna rationalisering
av produktionen leder till att ca
300 personer blivit övertaliga.
Några varsel om uppsägningar

Ericsson Components koncentrerar sin tillverkning av mikrokretsar. Det innebär bland annat fabriken i Gränna kan komma
att läggas ner.

är ännu inte aktuella, men det är
inte uteslutet att sådana kan bli
aktuella. I första hand räknar ETXledingen med att övertaligheten
skall lösas genom naturlig avgång,
pensioneringar, utbildning och
omplaceringar.
Modernare byggteknik för
AXE-skåpen är en av förklaringarna till att personalbehovet minskar. En annan är att det nya auto-

matiserade centrallagret tagits i
drift, vilket medför ett rationellare materialflöde. Viss olönsam
produktion kommer också att läggas ned.
Omstruktureringen innebär
också att mekanikproduktion från
Ericsson Radio Systems överförs
till HF. Förhandlingar förs också
med Ericsson Business Communication i samma syfte.
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Ingen guldålder
när marknaden
vänder
Lågkonjunktur och avreglering. Ökade teknikkostnader men sjunkande volymer. Ericssons fasta vilja att behålla sin starka position
på marknaden går just nu ut över lönsamheten.
När konjunkturen i sinom tid vänder och volymerna återigen
ökar, består flera av de stora förändringar som avregleringen
fört med sig. Den mest påtagliga är en starkt ökad konkurrens
och en helt annan prisbild än vad telekomindustrin förr varit
van vid.
- Därför måste Ericsson förbereda sig på att den långsiktiga
lönsamheten nog blir lägre än under de goda åren 1989-90,
säger Jan Stenberg, vice VD och en av de tre i koncernens
verkställande ledning.
Andra hälften av 1980-talet var en
verklig guldålder för telebranschen.
Förutom en internationell högkonjunktur över flera år, samverkade
en rad faktorer i ytterligare positiv
riktning inom vår bransch. Den
genomsnittliga tillväxten i tele-investeringarna var 6,8 procent. Under perioden 1990-1995 förväntas
den ha mattats betydligt, till 4,7
proc enligt prognoserna.
De gynnsamma betingelserna för
telekom-industrin har flera orsaker.
Två av dem har teknisk bakgrund:
Under de gångna åren har det genomförts ett teknologibyte i telenäten.
Digital teknik,fiberoptik,bredband
och intelligenta nät är bara några
exempel på den teknologiska revolution som rasat i branschen.
Genombrottet för mobiltelefoni
är också en teknologisk händelse.
Det har betytt mycket för hela Ericssons verksamhet, eftersom koncernen kommit att bli världsledande
på just detta område.

Bra position
Vid sidan om de tekniska omvälvningarna har det också skett en politiskt styrd revolution av marknaden.
Avreglering och privatisering har
varit nyckelorden under de gångna
åren. Marknad efter marknad har
liberaliserats. Det betyder attnyaoperatörer släppts in som konkurrenter
till de statligt anknutna teleförvaltningarna, att priser släppts fria och att
nationella hänsyn alltmer tvingas vika
för en rättvisare bedömning av offer-

ter från en växande skara leverantörer.
- Avregleringen har öppnat
många nya affärsmöjligheter, som
vi inom Ericsson varit duktiga på
att utnyttja, säger Jan Stenberg.
Ericsson har helt enkelt varit på rätt
marknad med rätt produkter och
priser, vid rätt tidpunkt!
I Medelhavsländerna har det under de gångna åren skett en kraftig
utbyggnad av telenäten, bl a som
en följd av att EG utvidgats. Spanien har t ex satsat mycket kraftigt
på telekommunikationer, delvis
med finansiellt stöd från EG.
- 1 Spanien och Italien har Ericsson haft fördelen av en fast förankring i länderna sedan tidigare. Vi
har också varit bättre anpassade än
flera av våra konkurrenter i fråga
om personal och övriga resurser.
Därför har Ericsson kunnat tillämpa
en aggressivare prissättning.

Varnade tidigt
Framgångarna under de senaste
åren har som bekant återspeglats i
ett mycket gott ekonomiskt resultat för Ericsson. 1989 och 1990
blev rekordår. Sedan gick luften ur
marknaden helt och hållet.
- V i såg tecknen redan under
fjolåret och höjde ett varningens
finger redan då, men inte kunde vi
ana att nedgången skulle bli så
stark som den blev, kommenterar
Jan Stenberg. Spanien och Storbritannien är två lysande exempel på
hur kraftig nedgången blivit.

Jan Stenberg,
vice VD varnar:
Guldåldern kommer
inte tillbaka.

I synnerhet i Spanien har de
kraftiga investeringarna under de
gångna åren lett till en tung finansiell belastning. Telefonica i Spanien drar nu ned sina investeringar
i publik tele från 2.150.000 linjer
1991 till 700.000 nästa år. I Storbritannien varslar British Telecom
själva närmare 40.000 personer
som en reaktion på sämre tider och
ett ständigt tryck att effektivisera
verksamheten.
I avregleringens spår har nu konkurrensen ökat kraftigt på marknaden. Fastän de flesta bedömare är
överens om att de kommande åren
för med sig utslagning av många
företag i branschen, måste Ericsson ändå räkna med en tuffare konkurrens.
- Alla stora företag i vår bransch
satsar nu på internationalisering.
Ericsson ligger steget före med
system installerade i närmare 100
länder, men nu har också kanaden-

sare, amerikaner och tyskar börjat
leta nya marknader. De har drabbats av avregleringen på hemmaplan och vill nu bygga ut sina "territorier".
Den ökade konkurrensen som
avregleringen lett till har också
medfört prisras på flera marknader. I USA, t ex, ligger prisnivån
avsevärt lägre än vad som varit
vanligt i många europeiska industriländer. Det här får betydande
konsekvenser också för Ericsson i
framtiden.

Ingen tillfällig svacka
Jan Stenberg tror att volymerna på
telekom-marknaden inte börjar öka
ordentligt förrän tidigast 1993. Ökningen sker då på en marknad med
betydligt lägre priser, så det finns
ingen anledning att hysa förhoppningar om en ny guldålder i branschen.
- Eftersom Ericsson måste fort-

sätta att satsa enorma belopp på
teknikutveckling, kommer vi också
i framtiden att få vänja oss vid en
lägre lönsamhetsnivå än under 8990.
Det är därför Ericsson nu måste se
över sin kostnadsbild. De åtgärder
som vidtas måste syfta till att lång-^k
siktigt säkerställa en god ekonomi.^»
"TRIM 92" och andra aktiviteter är
inga övervintringskampanjer - de
syftar till att trygga vår långsiktiga
överlevnad!
- Lyckas vi med ambitionen al ^ p
dra ner våra kostnader med minst
15 procent, då har Ericsson en god
chans att gå ur striden om 90-talets
telemarknad som en av vinnarna.
Flera av våra konkurrenter är avundsjuka på vårt starka utgångsläge
med bred kunskap inom alla systemområdena switching, radio och
nätbyggnad och vår mycket breda
marknadsnärvaro.
Text: Lars-Göran Hedin

Pakistan-order ger jobb i Hudiksvall
En senkommen positiv marknadshändelse 1991 är
en order från Pakistan på ett stort teleprojekt. All
materiel till projektet skall levereras från Sverige,
där framför allt Ericsson Cables och Ericsson
Telecom får ett välkommet tillskott i orderböckerna.
Ericsson har tecknat ett avtal avseende ett stort teleprojekt till
den pakistanska teleförvaltningen (PTC) till ett värde av
800 miljoner kronor.
Projektet avser totalansvar för utbyggnad av 123.000 lokala

telelinjer i Lahora i norra Pakistan. Kontraktet undertecknades i
början av december vid den pakistanska teleförvaltningens huvudkontor.
Projektet omfattar planering,
projektering, leverans av AXE-

växlar, transmissionsutrustning,
kabel och nätmateriel. Vidare ingår projektledning, installation
samtidriftsättning. Materielen levereras från Sverige.

Komplett leverantör
- Det är ännu ett exempel på
Ericssons styrka som komplett
leverantör av allt som erfordras i
ett telesystem, säger Lennart
Railing, marknadsansvarig för
Mellanöstern inom Ericsson Telecom AB.
På ett utmärkt sätt visar den här

ordern hur väl samarbetet mellan
olika Ericsson-instanser kan fungera. Ett stort antal enheter har
varit engagerade i projektets tillkomst. Bland dem märks Ericsson Telecoms A-region i Stockholm och tekniska kontoret i
Islamabad som drivit affärsförhandlingarna tillsammans med
Affärsområde Kabel och Näts
nätbyggnadsbolag i Singapore,
Ericsson Network Engineering
(ENO).
ENO ansvarar för planering,
projektering och installation av

nätdelen i projektet. Kabeln levereras från Ericsson Cables Telekabeldivision i Hudiksvall. Drygt
hälften av ordervärdet är relaterat
till Affärsområde Kabel och Nät
(BN). Ericsson Legal Services har
också lämnat viktiga bidrag.
I dagarna kommer en projektorganisation att bildas och under
första kvartalet 1992 skall arbetena vara i full gång. Hela projektet skall vara klart i slutet av mars
1993.
Thord Andersson
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ERA I SO-certifierat
men kvalitetsarbetet går vidare
Den 15 november blev
hela ERA certifierat
enligt den internationella
ståndaren ISO 9001. Med
detta som grund går nu
kvalitetsförbättringarna
vidare. Inom två år
kommer revisorerna från
det brittiska institutet
BSI och svenska SIS
tillbaka för att kontrollera att kvalitetsstandarden inte sjunkit.
Certifieringenhartvå syften. Dels
att tillfredsställa vissa kunders
krav på kvalitetssystem och dels
att internt inom affärsområdet få
igång ett effektivt förbättringsarbete.
- Vi har också fått bättre ordAfg och reda. säger Anders
nlller, kvalitetschef på Radiokommunikation. Vi harblivit mer
systematiska och följer nu uppgjorda rutiner. Den största stöte« i e n har varit dokumentation
slarv med dokumentnamn
och revisionsnummer.
1 expansionstider kan det vara
svårt att skapa och sprida rutiner
och det är just bristen på "ordning
och reda" som kommit fram vid
kvalitetsrevisionerna.
- 1 den tuffa tid vi nu lever i är
det viktigt med fungerande rutiner, som kan hjälpa oss att arbeta
så rationellt som möjligt, förklarar Anders. Vi har kravet på oss att
få mer arbete gjort på kortare tid.

Gävlefabriken först
Först att bli certifierad var Gävlefabriken som erhöll sitt certifikat i
våras. Innan sommaren hade ocksupport- och ledningsfunktiona blivit godkända. Nu under
hösten har det varit R-, S- och Odivisionema samt T-enheten som
granskats av BSI-revisorerna.
Strax före semestern blev Lin)ingsfabriken och Kistamekaen certifierade. I slutet av november klarade Mönsterkortfa-

«

«

Lars Åkeson
ny personaldirektör
för Radiokommunikation
-Tack utmärkt!
-Du kommer närmastfrån Aftonbladet men innan dess arbetade
du på Ericsson.
- Det stämmer. Hösten -86 kom
jag till Ericsson Radio Systems
Sverige, som då internt hette
ERS. 1989 upphörde ERS för att
bli en del i det nybildade Ericsson
Sverige och då gick jag över till
Radiosystem Sweden, där jag
stannade till april -90.
Till årets positiva händelser hör att hela ERA nu är ISO-certifierat. Förutom den vanliga arbetsbördan
har många medarbetare arbetat hårt med kvalitetsarbetet inför certifieringen och det har gett fint
resultat. Tack för alla fina arbetsinsatser säger ERA:s VD Kurt Hellström. Foto: Björn Seger

briken i Kumla kraven för certifiering.
Så mycket som 60 procent av
Ericssonkoncernens anställda arbetar idag i företag som är ISOcertifierade.
På Ericsson Mobile Communications, ECS, är kvalitetsarbetet i
full gång även om man inte kommit lika långt som på ERA. Målsättningen är att alla BR-bolag och
enheter med marknadsansvar mot
Europa under nästa år ska bli

certifierade. Ävenförverksamheten i USA kan det bli aktuellt med
ISO-certifiering.

BSI tillbaka
Två gånger om året kommer BSIrevisorerna tillbaka för att kontrollera att verksamheten fortfarande uppfyller ISO-kraven. Man
tittar då påolikadelarav verksamheten och inom två år ska hela
ERA haft besök av BSI igen.
- Det blir också interna kvali-

tetsrevisioner. Dels från divisionens eller enhetens egen kvalitetsansvarige och dessutom från
oss, dvs BR/Q, säger Anders och
avslutar:
- Genom ISO-certifikatet har vi
skaffat en plattform, som vi ska
arbeta vidare från. Vi ska utveckla
vår organisation så att vi uppfyller
våra krav vad gäller kvalitetspolicy och kvalitetsmål. Ett lämpligt
motto är "Rätt från början".
Gunilla Tamm

Kvalitetsuppföljning i Lynchburg
Stora lokala bolag inom
Ericssonkoncernen i
Sverige och utomlands
har i år fått besök av Jan
Stenberg, Ericssons vVD
och Sture Ögren, koncernens kvalitetschef. I
slutet av november var
det fabriken i Lynchburg, som fick redogöra
för sitt kvalitetsprogram.
Vid dessa "kvalitetsförhör" är
det fabrikens eller bolagets chef
som får berättahurman arbetar för
att höja kvaliteten. Det gäller
också attkunnasvara på frågor om
bl a hur man mäter förbättringstakten.
En annan viktig punkt gäller en
jämförelse med konkurrenterna
och om den egna kvaliteten ligger
över eller i nivå med dessa.

I våras fick ERA besök och nu i
slutet av året blir det en uppföljning. Meningen är att dessa besök
ska ske två gånger om året för bolagen i Sverige.
Besöket på Ericsson GE Mobile
Communications i Lynchburg
visade att det finns en hel del
kvar att göra när det gäller kvaliteten.
De systematiska åtgärder som
man hittills infört för att höja kvaliteten är otillräckliga.
Ett plus i protokollet blev det
dock för det arbete som bedrivs
inom ramen för Winshare, som är
Lynchburgfabrikens eget förbättringsarbete.
Efter Lynchburg var det Richardson som fick besök av "kvalitetsgeneralerna". Även harfinns
en hel del som behöver åtgärdas
för att kunna höja kvaliteten.
GT

f <&

Jan Stenberg, vVD i Ericssonkoncernen, Anders Toller, kvalitetschef
för Radiokommunikation och koncernens kvalitetschef Sture ögren
gjorde en rundvandring i Lynchburgfabriken. Här pratar de med en
av Winshare-ambassadörerna Lonnie Harper. Foto: John Peniche

- Finns det någonting från Aftonbladet som du vill ta med dig till
Ericsson ?
- Verksamheterna är väldigt ol ika
men det finns ändå likheter, som
högt arbetstempo och kreativa
medarbetare. Kreativiteten måste
vi vara rädda om. Även om lågkonjunkturen påverkar vårt affärsområde negativt får inte det
förlama kreativiteten. Det gäller
att gasa och bromsa på en gång
men absolut inte panikbromsa.
Nya idéer måste få komma fram
även om vi håller hårt i plånboken.
- Som BRs personaldirektör blir
du ansvarig för personalarbetet
för 14 000 anställda över hela
världen. Hur känns det?
- Jag känner ödmjukhet inför ett
så stort antal medarbetare. Naturligtvis kan jag inte leda arbetet
ensam utan kommer att ta tillvara
mina medarbetares kompetens.
Min ambition är att personalfunktionen ska vara synlig och det är
min uppgift att se till att vi finns
med både indirekt och direkt i det
mesta som händer.
- Vad kommer du att göra först?
- Det har hänt en hel del sedan jag
lämnade Ericsson och därför måste jag börja med att sätt mig in i
BRs verksamhet. Någon programförklaring vill jag inte ge
ännu eftersom jag varit här så kort
tid.
- Vad gör du helst på fritiden ?
-Jagärgiftochhartvåbarn,enson
på 13 och en dotter på 9 år. När jag
är ledig försöker jag vara med familjen så mycket som möjligt.
En hobby är flyg och jag har en
pojkdröm som jag hoppas kunna
förverkliga snart - att ta flygcertifikat.
GT

s
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Bäst i världen"

Bara 3 0 kilo

Vod kan vi lära av världens
ledande företag?

En bärbar basstation för landstäckande
personsökarsystem
- Amerikanerna trodde
först inte att det var sant
när vi visade vår basstation
på Telocatormässan i Los
Angeles, berättar Hans
Persson på Ericsson/
Magnetic.
Den nya basstationen för
landstäckande personsökarsystem väger bara 30
kilo. Jämfört med konkurrenternas skåp på 200 kilo.

Världsbäst på
mobiltelefon!

Små basstationer medför många
fördelar. De är lättare att installera
och de tar liten plats. Något som är
viktigt för operatörerna eftersom
det är dyrt att hyra plats.
De kan lätt bytas ut videneventuell reparation och man slipper bära
med sig testutrustning och laga stationen ute i fält.
Små basstationer kostar mindre
att tillverka, de drar mindre ström,
har ett lägre kylbehov etc.
Därför är den nya familjen basstationer, som man tagit fram på
Ericssons dotterbolag Magnetic i
Bromma, en "revolution" inom
området.

Snabbt jobb
- Vi har tagit fram den här stationen med hög prioritet på kort tid
och vi räknar med leverans i marsapril 92, berättar Hans Persson,
teknikchef på Magnetic. En förklaring till att det gått så fort tror vi
är att vi är ett litet företag där alla
jobbar tätt ihop. Fördelarna med
ett snabbt jobb är uppenbara; vi
har kunnat utnyttja det absolut senaste i teknik- och komponentväg.
Man talar om en familj basstationer. Den första görs för amerikanska marknaden, en frekvensvariant för 900 MHz. Man planerar också en variant för det paneuropeiska personsökarsystemet
ERMESpålöOMHz.

Uppståndelse
Ericsson/Magnetic presenterade
i oktober den nya basstationen

Den 16 oktober mottog
Ericsson ett pris "Best in
the World" vid en ceremoni hos IVA, IngenjörsVetenskapsAkademien.

Därför effektiva

En uppseendeväckande liten och kompakt basstation för landstäckande personsökarsystem har tagits fram på Ericssons dotterbolag
Magnetic. På vagnen ligger den nya som kan jämföras med den
gamla varianten i form av skåpet till vänster. Med i utvecklingsarbetet var fr v: Jozé Kovacic, Hans Beijner, Hans Persson, Bengt
Dahlman, Karl-Erik Malm och Christer Gustavsson. Samt Ulf
Lindholm, ej med på bild.

på Telocator-utställningen i Los
Angeles.
- Den orsakade stor uppståndelse, berättar Hans Persson. Den slår
alla nuvarande i prestanda och är
avsevärt mycket mindre än huvudkonkurrenternas (Motorolas).
Amerikanerna var imponerade och
många operatörer vill nu få igång
testsystem.
Ericsson har tidigare inte haft
några wide-area-system i USA, så
det här kan bli en inbrytning på en
ny stor marknad. Ericssonbolaget
Spectrum i USA ska marknadsföra
produkten där.
- Vår station är så liten bl aföratt vi

har utnyttjat modernast tänkbara
transistorteknik i slutsteget vilket
givit hög verkningsgrad, berättar
Hans Beijner chefskonstruktör på
Magnetic. Värmeförlusten kan
hållas på låg nivå, något som gjort
det möjligt att bygga mycket kompakt och utnyttja ytmontering.
Utvecklingsarbetet har skett på
Magnetic, sju man har arbetat med
hårdvara, mjukvara, mekanik, radiokonstruktion etc. Serieproduktionen kommer troligen att ske på
fabriken i Linköping.
Text: Lars Cederquist
Foto: Björn Seger

Nysatsning på NMT-systemet får egen produktledningsgrupp
Nordiska mobiltelefonsystemet, NMT, som varit
pionjären inom mobiltelefoni och nu funnits i drygt
10 år, är långt ifrån moget
för pension.
Visserligen kommer det digitala
pan-europeiskasystemetGSMatt
successivt ersätta NMT på flera
platser, men upprustningen av bl a
Östeuropa har givit NMT nya
framtidsperspekti v.
-En produktledningsgrupp för
NMT tillsattes i september, berättar Dan Westin, produktansvarig
för NMT på Ericsson Radio. Den
består av tre man, jag, Hans Grönberg och Peter Josephson. Vi ska
driva NMT-konceptet och samla
systemkompetensen som tidigare
funnits utspridd på många håll.

tydligt större hos Motorola än hos
Ericsson. De lägstavlönade hos
Ericsson har alltså högre l ö n e r s
medan de högavlönade har lägrew
än hos Motorola.

- NMT är en bra produkt, den är
en mycket viktig del av Ericssons
totala mix och måste förvaltas
under hela sin livscykel, fortsätter
Dan Westin. Och den cykeln är
betydligt längre än man trodde för
bara ett par år sen.
Den politiska förändringen i
Östeuropa har öppnat en ny stor
marknad, som har svag infrastruktur, dåligt utvecklade telenät
och inte heller är moget för det
digitala
mobiltelefonsystemet
GSM.
Där finns en stor grupp latenta
användare med enormt uppdämt
behov. Ett behov som NMT kan
fylla.

Styrka
- Ericsson är bra på att hålla ihop
och driva system,säger Dan
Westin. Det är vår styrka och

NMT är i många situationer en bra
draghjälp som kan leda oss in på
nya marknader.
- Satsningen på NMT ligger
också i linje med vår satsning
på att jobba produktorienterat.
Med fokus på en produkt, att dra
ut det mesta ur en kraftfull produkt.
NMT finns nu på 28 marknader
och Ericsson har levererat utrustning till 21 av dessa. Men NMT
arbetar sig nu inte bara in på nya
geografiska marknader utan
också på nya "applikationsmarknader".
Till exempel med Radio in
the local loop, där det kan gå
snabbare och vara ekonomiskt
fördelaktigare att använda radiokommunikation än att dra koppartråd.
Lars Gederquist

Priset kan ses som en utmärkelse,
som visar att Ericsson är världsbäst inom mobiltelefoni, men var
snarast ett tack för medverkan i en
IVA-undersökning av världens
mest produktiva företag. En studie där man inom några branscher
jämförde det bästa svenska företaget med motsvarande ledande utländska företag.

Ericsson - Motorola
Inom mobiltelefoni jämfördes
Ericsson med Motorola. Det som
studerades var produktiviteten.
Ericsson befanns bäst på mobiltelefonsystem - Motorola på mobiltelefonapparater.
Ericssons styrka på systemsidan bottnar bl a i AXE-växeln
med dess stora flexibilitet och
möjlighet att bygga ut. Motorolas
styrka på terminalsidan är bl a
snabbheten att introducera nya
produkter. Motorola lanserar en
ny ficktelefon varje år och siktar
på att korta tiden ytterligare, till
sex månader.

Likt och olikt
Ericsson och Motorola har flera
gemensamma drag. Båda företagen slåss på de hårdaste marknaderna, satsar stora summor på
forskning och utveckling, har
(speciellt Motorola) ett mycket
utvecklat kvalitetstänkande och
en trofast personalstyrka, samt
arbetar mycket målinriktat på att
minska ledtiderna i produktionen.
Bland skillnaderna kan nämnas
att Motorola alltid haft en tydligt
"prestationsbaserad
lönesättning". Lönespridningen är be-

"Mobiltelefoni är en bransch där
teknisk utveckling är central föi A
företagens produktivitet", skriver
undersökningen. Både Ericsson
och Motorola har hög teknologisk
kompetens, men huvudförklaringen till framgången är att företagen "skickligt lyckats organisera sin verksamhet så att den svarar mot kraven på snabb produktutveckling och kostnadseffektiv
tillverkning".
Få hierarkiska nivåer, långt decentraliserat ansvar med stor frihet för de anställda kombineras
med kravpåattuppfylla vissamål,
kännetecknar båda företagen.

Förståelse
Syftet med undersökningen var bl
a att ge svenska regeringen, m y n ^ ^
digheter m fl förståelse för hur ef-^
fektiva företag ska se ut och fungera. Studien visade att av de svenska företagen var det bara Ericsson
och Scania (lastbilar) som k u n d e ^
hävda sig i världskonkurrensen. 9
Undersökningen beskrev förstås hur utvecklingen varit hittills.
T ex mobiltelefonin när den haft
en mycket kraftig tillväxt. Däremot uttalade den sig inte om vad
som krävs för att Ericsson ska
kunna fortsätta att vara världsbäst
inom mobiltelefoni nu när förutsättningarna delvis ändrats.
Lars Cederquist
(Studienheter "Bäst i världen, Vad
kan vi lära av världens ledande företag " och har givits ut på Allmänna
Förlaget. Den innehåller/lera intressanta iakttagelserom näringsliv i allmänhet och naturligtvis om Ericsson
contra Motorola.)

Norge kompletterar
sitt personsökarsystem
Norska Televerket har beställt
ytterligare 100 basstationer för
landstäckande personsökarsystem
av Ericssons dotterbolag Magnetic. Den nya ordern kompletterar
en tidigare order från janauari 1990
då man skaffade 56 basstationer,
som då avsåg främst de större städerna. Nu blir systemet rikstäckande.

Radiotex, som det norska systemet kallas, fungerar på 512 och/
eller 1200 bit/sekund.
Det erbjuder flera tjänster;
tone-only, numeriska och alfanumeriska (dvs bokstäver och siffror). Tonvikten ligger på alfanumerik.
Lieselotte Glaydon
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Storm och blötsnö, det är det man fruktar mest på
Sydkraft. Det är då de stora strömavbrotten sker och
extra personal måste ut för att söka och laga fel. Vid
sådana tillfällen är det viktigt att ha ett kommunikationssystem som fungerar smidigt och säkert. På
g^dkraft har man nyligen invigt Mobilradio 90, det
nya kommunikationssystem från Ericsson.
Redan 1958 utrusade Sydkraft
sina första bilar med mobilradio
h därmed lades grunden till ett
• Europas första helautomatiskt
kopplade nät. Systemet byggdes ut
efter hand och efter tjugo år omfattade det 650 stationer. Efter trettio
års tj änst var det dags att byta till ett
nytt system och valet föll då på
Ericsson.
- 1 februari -88 skrevs kontrakt
på ett system uppbyggt på vårt
MRS 5000-system, berättar Bert
Ekman på Ericsson Mobile Communications. I systemet ingår 22
relästationer, 61 basstationer, 13
radioväxlar, 550 mobilstationer,
C700och500handburnastationer,
P300 samt ett mindre antal bärväskor. Allt är tillverkat i ECS-fabriken i Kumla.
^ - Ericsson hade några år tidigare
t ^ t t ett radiokommunikationsssytem till Vattenfall och det tjänade
naturligtvis som en viktig referens.
Det säger Lennart Björk på Sydkraft Produktion, som är den in«taia ägaren inom Sydkraft. Förom Ericsson tittade man på system från Mobira och Stomo.
En viktig orsak till valet av
Ericssons MRS 5000-system var
möjligheten att använda relämobiler. På detta sätt går det att använda handstationen som "förlängd arm".
På Sydkraft finns gediget radiotekniskt kunnande och det system
man ville satsa på skulle vara "skräddarsytt" efter olika önskemål.
- Ett problem är att det är trång
eter här i södra Sverige. Det säger
Bertil Ekelund, Sydkrafts radioexpert och han nämner samtidigt att
basstationen måste klara att ha två
antenner för att kunna separera trafiken.

- Mobilradio 90 bygger på MRS
5000, där växeln TC549 är grundstenen och där sedan kundens önskemål varit mycket specifika, säger han. Sydkraft använder växeln
på ett lite speciellt sätt genom att
man knyter ihop växlarna via drifteller publika telefonnätet. Drifttelefonnätet arett telenät som Vattenfall och Sydkraft har tillsammans
och som täcker "hela" Sverige.

Stort installationsjobb
I somras togs S ydkrafts nya sy stem,
Mobilradio 90idriftochinnandess
hade Ericsson Radio Systems Sverige, RSS, i Malmö haft ett stort
installationsarbete.
- Totalt är det 600 fordon vi installerat utrustning i, berättar Olle
Fellert på RSS. Förutom skåpbilar,
terrängfordon ingår två helikoptrar
och väskstationer.
Sydkrafts driftstation i Svedala
ser var 24 000 elkunder. Här har
man haft tillgång till det nya
kommunikationssystemet sedan
september.
- Det fungerar fint, säger Freddie Sten, som är stationschef. En
funktion som han tycker är speciellt bra är möjligheten att skicka
textmeddelande till bilarna. Vid
känsliga ärenden, som t ex att
stänga av strömmen hos en abonnent som inte betalat, är det inte
lämpligt att sända detta meddelande i talad form via radion.
Ingvar Nilsson är montör och
tillbringar arbetsdagarna ute på
olika reparationsjobb.
- Är man en bit bort från bilen

och jobbar uppe i en stolpe och
upptäcker att man saknar någon
viktig detalj då är det bra att kunna
använda radion och med ett kortnummer komma direkt till servicelagret. Det spar massor a v tid, säger
han.
I samband med att utrustningen
monterades i bilarna utbildades
Sydkrafts personal i att an vända det
nya mobilradiosystemet. Nu under
våren blir det en andra utbildningsomgång när man hunnit använda
utrustningen och ska lära sig specialfunktionerna.

Klara snöstorm
Åska, storm och blötsnö är man
inte förtjust i på Sydkraft. Det är
då de stora elavbrotten inträffar.
Mardrömmen är storm med blötsnö på julafton kl 17 då maten lagas efter Kalle Anka.
Då är det viktigt att ha ett kommunikationssystem som är helt
"fritt från tråd" och som är så enkelt
att använda att även ovan extrapersonal klarar det, säger Sven Örthagen, ansvarig för marknad och
teknik på Sydkraft Konsult.
Speciellt funktionen lokal relämobil är viktig då man via den och
med ett antal handstationer enkelt kan skapa ett "lokalt" nät ute
där det behövs. Genom att trycka
på handstationernas sändningstangent kan dessa "tala" med varandra.
Blötsnö och storm på julafton på Sydkraft står man väl rustade
om vädrets makter skulle slå till.
Gunilla lamm

Göran Carlsson och Arne Asplund i det lab där hela Sydkrafts
system finns i miniformat. Foto: Björn Seger

Den 2 december invigde Sydkraft Mobilradio 9 0 . Staffan Svensson,
ECS och Lawe Wennerholm med högtidligt dokument. Foto: Kim
Jansson

Relämobilfunktion
Ett viktigt önskemål från Sydkraft
var just möjligheten till relämobilfunktion. Talet via handstationen får dålångräckvidd.Vidarbete
utanför bilen är detta mycket bra
och höjer dessutom säkerheten vid
larm, som dåautomatisktgårvidare
till SOS-centralen. Andra funktioner i systemet är möjligheten till
kortnummerval, textfunktion och
"vem har sökt"-funktion.
Göran Carlsson är Ericssons projektledare för Sydkraft-uppdraget.

Kort om Sydkraft
Sydkraft är Sveriges näst största energiföretag,
som ger kraft till södra delen av landet. Sydkrafts nät
går från Falkenberg i väster till Västervik i öster och
omfattar även Öland.
Företaget som grundades redan 1 9 0 6 ägas till
drygt 4 0 procent av de större städerna i södra
Sverige. De största kunderna är lokala elverk som
köper råkraft. En stor del av kraften tar Sydkraft från
kärnkraftsverket i Barsebäck.
Lennart Björk, Bertil Ekelund och Sven örthagen på Sydkraft.
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Kryptotelefoner till
totalförsvaret
Kryptotelefonen Codeline Phone från Ericsson
Radio Systems har nu
sålts till Försvarets
Materielverk, FMV,för
att användas inom det
svenska totalförsvaret.
Beställningen som är på
26 miljoner kronor gäller
specialversionen av
Codeline Phone med
garanterat hög krypteringssäkerhet.
Utvecklingen av kryptotelefonen
i två versioner, en för civilt bruk
och en för militärt bruk, har pågått samtidigt. Båda versionerna
av Codeline Phone tillverkas vid
ERAs fabrik i Linköping.
De kryptotelefoner som levereras till FMV är försedda med en
speciell algoritm, T-algoritmen.
Algoritmen är den speciella beräkningsnorm, som tillsammans
med en inläst kryptonyckel ger
krypteringen en mycket hög och
unik säkerhetsnivå. Denna är godkänd av Överbefälhavaren/Totalförsvarets Signalskyddsavdelning
för användning i såväl fredstid
som under ofred.
- FMV är den första kund som
lagt en beställning på Codeline
Phone i detta specialutförande,
berättar Bo Johansson, som arbetar med att marknadsföra Codeline
Phone till militära kunder.
Kryptotelefonerna ska användas inom totalförsvaret, där bl a
Televerket, länsstyrelsernas försvarsorganisation och civilförsvaretingår. Det betyder att Codeline
Phone kommer att finnas på
många olika platser i Sverige.

Codeline Phone introducerades
på marknaden sommaren -90. En
av de första kunderna i Sverige
var Saab-Scania, som vid årsskiftet 90-91 köpte de första serietillverkade apparaterna. I en intervju
i denna tidning i maj -91 betonade
Rolf Dolk, säkerhetschef på SaabScania, att dagens affärsklimat
kräver avlyssningsfria telefonsamtal.
- Företagets säkerhet är en del
i affärsverksamheten. Genom ett
högt riskmedvetande ökar trovärdigheten och det är viktigt för
våra affärskontakter både nationellt och internationellt, sa han.

Export
Kommunikationssäkerheten är ett
område som blir allt viktigare och
gör Codeline Phone till en intressant produkt. Order har kommit
från bl a Belgien, Finland, Norge,
Spanien, Turkiet, Oman och några
sydamerikanska länder. I de flesta
fall rör det sig om små beställningar, där kunderna med ett fåtal
apparater vill prova funktion och
användning inom den egna organisationen.
- I år har Ericssonkoncernen
börjat använda Codeline Phone.
Ungefär hundra apparater är nu i
bruk, berättar Sture Petterson, som
är ans varig för den nordi ska marknaden. Främst är det de internationella samtalen som överförs
krypterade. I mer än 30 länder
finns nu Codeline Phone på Ericsson-kontoren.

Spar resor
- I samband med kvartalsboksluten utbyter jag information med
min kollega och olika controllers
på Ericsson i Stockholm. Det be-

rättar Lars Jonsteg, The Ericsson
Corporation, New York, där han
arbetar med information och investerarkontakter. De upplysningar vi ger varandra får inte
komma ut och då har jag stor nytta
av Codeline Phone. Tidigare flög
jag till Stockholm men nu behöver jag inte göra det vid varje
bokslut. Inför tredje kvartalets
bokslut samlades flera berörda
runt en Codeline Phone på
Telefonplan i Stockholm. På det
sättet kunde man ha en avlyssningssäker telefonkonferens med
Lars i New York.

Kort om Codeline Phone
Codeline Phone kräver inga
ingrepp för anslutning i det
vanliga telenätet. Allt som
behövs för att samtalet ska
bli krypterat är att både den
som ringer upp och den
som svarar har en Codeline
Phone.
Apparaten är lätt att använda. Man ringer upp på
vanligt sätt och när man vill
koppla in krypteringen trycker man på kryptoknappen
och efter några sekunder är

kryptoutrustningen i de båda
telefonerna synkroniserade.
När kryptolampan lyser går
det inte att avlyssna samtalet.
Krypteringstekniken är
digital. Talet passerar en talkodare och krypteras därefter. Via ett modem går det
sedan ut på telenätet och
hos mottagaren ateromvandias signalerna via en omvänd
process. Den som försöker
avlyssna ett krypterat samtal
hör bara ett brus.

Gunilla Tamm

Ericsson-system till Helsingfors flygplats
Flygbolaget Finnair Ab
ska modernisera radiokommunikationsutrustningen på HelsingforsVanda flygplats och har
därför köpt ett MRS
5000 system från Oy
Ericsson Radiopuhelin
Ab i Finland. MRS 5 000
finns sedan tidigare i
drift på Wiens och Roms
flygplatser.

Den bärbara radion P400 testas av Finnairs Väinö Neigtick på Helsingfors flygplats. Foto: Harri Kosonen

Finnair Ab har köpt systemet för
att modernisera och effektivisera
olika funktioner på HelsingforsVanda flygplats.
För att tidtabeller ska kunna
hållas och för att koordinera alla
arbetsrutiner runt t ex resgods,
service, transport, catering och
klarering, är det nödvändigt med
snabb och säker kommunikation.
Med MRS 5 000 förbättrar Finn-

air sin service och gör rutinerna
säkrare. Det nya kommunikationssystemet ska vara i full drift
i maj nästa år.
I beställningen ingår en TC 549
radioväxel, tio basstationer, ca 200
bärbara stationer P400, samt 150
mobilstationer C700. Alla produkter utom P400 tillverkas av
Ericsson Mobile Communications
fabrik i Kumla. Produktionen av
P400 sker vid Ericsson GE-fabriken i Lynchburg, USA.

Viktig referens
- Finnairs beställning är mycket
viktig för det finska dotterbolaget
Oy Ericsson Radiopuhelin Ab,
säger Jari Palin, som är ansvarig
förprojektet. Finnairärden första
stora affären i Finland, där den
nya bärbara radion P400 ingår.
Det gör denna beställning till en
betydelsefull referens.
Kirsi Valkola
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Polisen rustar upp sitt
radiosystem
Svenska polisen genomför nu en grundlig upprustning av sitt
landstäckande radionät,
system 70. Allt gås igenom, antenner, master,
kablar, stationshus,
manöversystem mm. Den
patrullerande polisen får
också en modern radio,
en liten handstation från
Ericsson. Kallad P402
med bättre larm och
identitets-funktion som
några finesser.

Ericssons
nandstationer
med nytt larm
• och IDfunktion
A

Rikspolisstyrelsen har, som ett led
i sin upprustning, beställt 825
handburna stationer av Ericsson
Mobile Communications. En affär
på drygt 10 miljoner i första skedet, men man väntar tilläggsbeställningar.
Den nya handstationen är liten
och lätt. Den har larmknapp för sk
"envist" larm som inte upphör förrän man fått svar, förprogrammerade anropsnummer, bättre ljudkvalitet, selektiva individ- och
A ipp anrop, ett fönster där man
^wi se vem man kommunicerar
med etc.
Stationen har precis testats i
fältprov i tre polisdistrikt; Uppsala, Enköping och Visby. ErfaÉfciheterna var övervägande positiva även om det naturligtvis vid
summeringen kom fram en del
detaljer som ska justeras.
P400-stationen tillverkas vid
Ericsson-GEs Lynchburgfabrik
och används redan på ett par ställen
i USA och Kanada.

18 000 poliser
Sverige är uppdelat i 118 polisdistrikt, det finns totalt 25 000

Rikspolisstyrelsen har valt Ericssons lilla handstation P402, infälld, som fälttestats av bl a Jorun Thuressson och Timo Gustafsson vid
Uppsala polisen. Foto: Björn Seger

polisanställda, därav 7000 administratörer.
Polisen har haft två större radionät. System 70 (kallat så för att det
började installeras 1970) specialbyggt för den öppna polistjänsten i
hela landet.
Samt System 80, ett senare, modernt datorstött system för storstäderna Stockholm, Göteborg och
Malmö, helt uppbyggt av Ericsson. Dessutom mindre system som
fjällradio etc.
- Men vi har ett längre tag behövt ett nytt rikstäckande radiosystem för den öppna polisverksamheten, säger Rolf Andersson,
chef för teknikbyrån på Rikspolisstyrelsen. Därför har vi nu modifierat vårt sy stem 70, men så grundligt att vi nästan kan säga att det har
blivit ett helt nytt system.

Polisen går nu igenom och byter
allt mellan himmel och jord. Det är
ett jättejobb, som ska vara klart
under nästa år. En tredjedel är klart
idag, en tredjedel pågår och den
sista tredjedelen görs under 1992.
Det fasta basnätet försöker man
behålla i så stor utsträckning som
möjligt.
Men i övrigt görs stora ingrepp
för att höja kvaliteten. Även arbetsmiljön ses över.
Radiotäckningen ska också förbättras, bl a genom att man förtätar
nätet och sätter upp flera sk diversitetsmottagare som ersätter de
gamla fjärrmottagarna. (Med
diversitet menas att signalen tas
emot av den mottagare som känner
signalen starkast.) Handstationerna
har tidigare haft en del besvär med
att nå basen, ett problem som del-

Sensationellt liten
basstation
Ericssons nya basstation för landstäckande personsökarsystem väckte
stor uppståndelse när den nyligen visades på en utställning i Los Angeles.
Den väger 30 kilo, vilket ska jämföras med konkurrenternas skåp på 200
kilo.
Att den är liten betyder flera fördelar.
Den är lätt att installera och den tar liten
plats (plats kostar för operatörerna).
Den kan lätt bytas ut vid reparationer,
den kostar mindre att tillverka, den drar
mindre ström och har lägre kylbehov,
mm.

Basstationen har tagits fram på
Ericsson Radios dotterbolag Magnetic. Det har gått på kort tid och första
leveransen beräknas till mars-april
1992.
Amerikanerna var mycket imponerade och flera operatörer vill nu få
igång testsystem.
Det kan betyda en inbrytning på
den amerikanska marknaden där Ericsson hittills inte haft något landstäckande personsökarsystem.
Lars Cederquist

vis hängt samman med att nätet
ursprungligen byggdesförbilbuma
sk fordonsstationer.
Ericsson är med på flera ställen.
Till exempel när alla gamla
fordonsstationer byts ut mot
Ericssons C600-station. Sen 1989
har samtliga nya polisbilar fått
Ericssons station, men de gamla
har fortfarande varit utrustade med
AGA RU, som den heter. Nu ska
samtliga få modern utrustning.
Handstationen, beskriven ovan,
är ett annat exempel. Att alla poliser utrustas med samma handstation, som dessutom i princip är
uppbyggd som fordonsstationen,
bedöms som en klar fördel. Det
betyder att varje polis utan övning
kan klara av samtliga radioterminaler.
Televerket levererar manöver-

systemen till det modifierade System 70.

Byggs ut
Även storstädernas System 80 från
Ericsson ska byggas ut. Systemet
installerades i början av 80-talet,
men bedöms fortfarande som modernt. Nu ska det spridas i storstädernas kranskommuner.
I Stockholm, där Arlanda just
fått System 80, ska det spridas till
samtliga kranskommuner utom
Norrtälje och Södertälje.
I Malmö sprids systemet i första
hand till Lund och Trelleborg och i
Göteborg till Mölndal och Kungälv.
- Vi har av tradition haft ett
mycket gott samarbete med Ericsson, avslutar Rolf Andersson på
Rikspolisstyrelsen.
Lars Cederquist

FOTOGRAFHJÄLP?
Industri - Press - Reklam
Vi är två fotografer som jobbar med bl a Ericsson.
Behöver du hjälp med fotografering. RING. Vi ställer
upp med kort varsel. Vi kan också hjälpa dig med
kopiering i Svartvitt färg.

Kurt Johansson

Anders Anjou

Box 34064,100 26 Stockholm, Tel 08-656 31 40/55, Fax 08-13 34 03
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Regnskog eldas i Brasilien.

FNs miljökongress
i Brasilien 1992
I sommar har FN en konferens, United Nations
Conference on Environment and Development,
UNCED, på svenska "Miljö och Utveckling" i Rio de
Janeiro i Brasilien. Den kommer att äga rum den 112 juni och kommer att ha en officiell del, till vilken
alla statsöverhuvuden i världen är inbjudna, samt en
icke officiell del för bland annat folkrörelserna.

Såhär
tycker Per Matsson i
klass 4b på Centralskolan i Lit
i fråga om miljön. Han deltar i "Voice
of the Children*" internationella kampanj och
skickar vykort till makthavare , industriledare och
politiker i olika länder

Hur mycket kostar miljön? •
Ett modernt miljövänligt
industriland - kan det bli
en verklighet? Vad kommer att hända vid FNs
miljökonferens i Brasilien
nästa sommar och vad är
miljöekonomi? Dessa
frågor ställer vi till Lars
Bergman, som är professor i vad man kan kalla
miljöekonomi på Handelshögskolan i Stockholm.
Mitt i stans värsta koloxidångor
vid Handelshögskolan på Sveavägen i Stockholm träffar vi en av
Sveriges professorer i nationalekonomi, särskilt energi och
miljöekonomi Lars Bergman. Låter en miljöprofessor bilen stå
hemma?
Nej, som alla andra sitter Lars
Bergman i bilen till och från jobbet, men egentligen tycker han att
vi borde betala en miljöavgift för
att få använda bilen. Miljöekonomi handlar till stor del om att
finna styrmedel för att minska
miljöföroreningar. Avgifter är ett
av styrmedlen, berättar Lars.

Miljöekonomi går också ut på att
analysera varför vi har miljöproblem överhuvudtaget. Det handlar
mycket om att definiera ägenderätter till miljön och det är svårt.
- När jag kör med bil och skapar buller och avgaser så händer
det ingenting, men om jag går in i
en affär och vill ha en tub tandkräm så får jag betala för den.
Detta symboliserar grunden för
marknaden och äganderätten, säger Lars.

Att äga en bit luft
- Svårigheten med äganderätt och
miljöresurser är att de har en kollektiv karaktär. Man kan inte dela
in luften i olika bitar och säga att
man äger bitar av den. Styrmedlet
är svårt att hitta.
- Miljöpolitik handlar också om
att analysera hur miljöpolitiken
fungerar. Det svenska miljöpolitiska systemet bygger till största
delen på regleringar, understryker Lars.
Regleringar av företags utsläpp
kommer i form av koncessioner
från koncessionsnämnden. Miljöskyddslagen är utgångspunkten

och enligt den ska företagen vidta
åtgärder som är tekniskt möjliga,
ekonomiskt rimliga och ekologiskt motiverade.

Miljöavgifter
- Miljöekonomernas standardargument är att ha avgifter och inte
regleringar som styrmedel för utsläppen. Hade vi avgifter skulle
det plötsligt bli ekonomiskt lönsamt för företagen att påverka utsläppen. En reglering däremot kan
bli lockande att förhandla om och
komma undan.
Regleringar gör att företag som
är lönsamma har fått stora krav på
sig. Företag som varit mindre lönsamma eller utlokaliserade till sysselsättningssvaga regioner har fått
mildare krav. Dessutom sorteras
utsläppen i olika skadlighetsgrader. I framtiden tror miljöprofessorn att miljöekonomi kommer att vara en integrerad del i
nationalekonomin och inte som
idag en specialité.
I Brasilien nästa år inträffar en
stor miljökonferens i FNs regi?
Vad tror du kommer att hända
där?

- De internationella miljöfrågorna som handlar om våra problem med svavel-, kväve, kolväte- ozon och tungmetaller förutsätter någon form av internationell samordning. Då uppkommer
frågan, vem ska bära kostnaderna
och hur ska kostnaderna fördelas?
- Det som kommer fram av
miljökonferensen tror jag kommer
att vara mycket bestämda krav från
U-länder att de industrialiserade
länderna ska bära kostnaderna.
• Är detta riktigt, tycker du?
- Alltid när det gäller fördelning mellan människor och generationer såfinnsdet inte något rätt
svar. De rika länderna har ovetande startat miljöförstöringen.
Det här är moraliska och etiska
frågor, men också förhandlingsfrågor. Trots allt ligger det på de
rika länderna att dra på sig kostnaderna och komma med lösningar.
- De internationella miljöekonomiska frågorna förutsätter en
internationell samordning för att
fördela kostnaderna. Varje land
måste var överens och samord-

ningen måste ske på frivillig basis.
- Det finns stora vinster att göra
genom att samordna miljöfrågorna. Att samordna är oerhört
viktigt. En brist på samordning
kan göra att åtgärder i enskilda
länder blir helt verkningslösa.
Varje land måste tycka att det är
av intresse att vara med och dela
på kostnaderna.
Men det finns många grundläggande problem. Miljöfrågor finns
i länder och samhällsgrupper som
redan har det bra. Där svält och
sjukdom härjar har miljöfrågor
ingen prioritet.

>

Folkopinionen starkast
Medvetenheten hos allmänheten
om miljön har ökat i Sverige och
i världen i övrigt. Konferenser,
artiklar och böcker i ämnet visar
detta. Företagsledningar ställs införkrav från kunder och anställda.
Miljöfrågorna får en annan karaktär. Det är inte längre ett spel
mellan företag och myndigheter
- det gäller alla. När folkopinionen träder in blir den den bästa
miljökämpen. Idag finns en stor

- Det finns stora vinster att göra genom att samordna miljöfrågorna, menar Lars Bergman, professor i
nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

vilja hos företag att visa att man
tar miljöfrågorna på allvar inte
minst för deras egen good-will.
• Är det möjligt att skapa ett modernt miljövänligt industriland?
- Ja, jag tror om man begränsar
perspektivet till Sverige så är det
möjligt. Det som är det allvarliga

problemet är förstås gränsöverskridandena. Sura regn i Sverige
beror till 10% på inhemska svavelutsläpp och till 80% på föroreningar från andra länder.
• Hur långt kan världen komma
med miljöproblemen?
- Att bekämpa miljöproblem

kommer att vara en ständigt pågående process som aldrig blir färdig. Hur långt vi kan komma och
hur hotfulla miljöproblemen kommer att te sig i förhållande till
andra problem i världen vet inte
jag. Det vet ingen.
Inger Bengtsson

Den första miljökonferensen inom
FN hölls i Stockholm 1972 och
våren renodlad miljökonferens. I
den kommande står "utveckling"
i brännpunkten.
Arbetet är inriktat på att fastställa två konventioner, en om
klimatet, en om biologisk mångfald (att skydda och bevara jordens arter inom växt och djurriket) samt eventuellt en skogskonvention. Skog är ett svårhanterligt ämne.
Tre förberedande möten har hållits med delegater från världens
alla stater, det senaste och tredje i
Geneve. Det fjärde och sista förberedande mötet kommer att äga
rum i New York med början den
9 mars. Det kommer att pågå i
fem veckor och under den tiden
ska alla beslutstexter fastställas.

Miljö och Utveckling 92
Miljö och Utveckling 92 står för
de svenska folkrörelsernas gemensamma engagemang inför
FNs konferens. Svenska folkrörelsen bevakar hela UNCED-processen fram till konferensen för
att kunna påverka den i rätt riktning.
Inför konferensen förbereds

också en internationell kampanj
"Voice of the Children" i 30 länder världen över. Den riktar sig
till barn och ungdom och ska försöka få barn att uttrycka sina tankar och idéer och framställa sina
krav till statsöverhuvuden, industriledare och politiker i sina respektive länder. De uppmanas genom sina lärare att skicka in vykort med sina rädslor och förhoppningar.

Vykort från barn
Det har kommit in en mängd vykort till kampanjgruppen i Stockholm. De visar hur barnen ser
sambanden mellan krig, vatten
och sjukvård. Ofta återger de krig
som det största hotet och den
största miljöförstöringen.
Den 4 mars ska ett antal utvalda
barn samlas till en "hearing" med
industriledare och politiker där
de får framföra sina synpunkter.
Motsvarande "hearing" kommer
att hållas i Rio inför världens statöverhuvuden, industripampar och
politiker.
Förväntningarna på konferensen är stora. Förhoppningsvis ska
besluten som fattas där leda oss
mot en bättre värld.
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Intern rörlighet ökar
kompetensen
" Jaså, du har bytt jobb, vad var
det för fel på det gamla då?" Det
är attityder av den här sorten
som gör det svårt att få fart på
den interna rörligheten. Samtidigt som det gynnar företaget att
ha anställda med kunskap från
flera områden, är det svårt att
röra på sig internt.
Det stora förändringsarbete som startat inom
Ericsson Telecom kommer bland annat att
innebära ökade krav på de anställda vad
gäller helhetssyn och flexibilitet.

Ett sätt att få detta är att med jämna mellanrum byta jobb och prova på nya arbetsuppgifter på nya ställen i organisationen.
Men säg den chef som inte tycker att det
är besvärligt att bli av med en duktig
medarbetare. Och säg den anställd som
med glädje går till chefen och berättar att
han eller hon vill byta jobb. Den första
tanken är att det då måste vara något fel på
det gamla jobbet.
- Tyvärr uppfattas det idag många
gånger som negativt att vilja flytta på sig,
berättar Kerstin Ljungkvist, personalansvarig på TM-sektorn i Mölndal.
- Man tar ofta för givet att den som vill

byta gör det för att lämna ett tråkigt arbete.
Istället ska man se det positivt, att det är en
fråga om att utvecklas.
- Många har farhågor om att byta arbetsuppgifter idag. Men om företaget ska bli så
flexibelt som vi alla vill, måste personalen ha
en bredare kunskapsbas att stå på. Det är den
vi ska leva på i framtiden.
Chefer som tycker att de "blir av" med
personal måste också ändra uppfattning. Det
finns inget som säger att den medarbetare som
lämnar avdelningen inte kommer tillbaka senare och då med mer övergripande kunskaper
än tidigare.
Helena Liden
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Krigs utbrott blev genombrott
för videokonferenser

När reserestriktionerna infördes
under Gulfkrisens dagar hette
räddningen videokonferenser.
Det som förut hade varit en
möjlighet blev nu till en absolut
nödvändighet. I och med krigsutbrottet bröts också den negativa hållningen till videokonfererandet.

r

Roland Hamntorp på Ericsson Telecom,
började bygga en videostudio senhösten
1989. Anläggningen togs i bruk under
1990 och fungerade alldeles utmärkt. Men
mottagandet ute bland cheferna i organisationen var något svalt. Dels verkade det
lite skrämmande att "vara med i TV",
dels ville man ha sina resor i fred.
Innan krigets utbrott var videostudioÄt
på Tellusanläggningen bokad högst e n ^
gång i veckan. När kriget rasade som
värst hölls i genomsnitt tre konferenser
dagligen. Då krigsstormen i öknen bedarrat var också skepsisen mot videokonfe^
rerandet som bortblåst.
£
De som tvingats att konferera via video
upptäckte att mötesformen sparat massor
med tid. Och tid är pengar.
Resekostnaderna för Ericsson Telecom
sjönk med nära tio procent jämfört med
samma period föregående år.

En risk värd att ta
- Jag hade fyllt 40 år. Plötsligt
hade jag inte längre allting i livet
framför mig. "Sedan" finns inte i
all evighet. Jag började fundera
på vad jag egentligen ville göra
resten av mitt liv.
Stefan Edström hade jobbat i tre år som
sektionschef i linjen. Han trivdes men bytte
ändå till ett helt nytt område. Idag arbetar
han med ledarutveckling på T-divisionens
personalfunktion.
- Det våren risk, och jag ska inte påstå att
det gick lättvindigt, men det var utan tvekan
värt det, säger han.
När Stefan började fundera på att byta
område, dök många frågor upp.
- Jag funderade över att lämna tryggheten i ett jobb som jag kunde. Osäkerheten i
om det här i nnebar att hoppa a v tåget för gott
vad gäller karriär fanns där naturligtvis.
Stefan hade tur. Den nya tjänsten på
personalfunktionen var ett erbjudande som
kom till honom.
- Man måste tala om att man vill göra
något annat. Det går inte att hålla det för sig
själv. När jag väl hade fått ett erbjudande

och bestämt mig, visade det sig att det fanns
många som funderade i samma banor " jag
skulle vilja göra något annat, men jag vet
inte vad". Så kände jag också.

Förvåning och respekt
Stefan möttes med oförståelse från medarbetare och det pratades en del bakom ryggen
på honom.
- Det får man räkna med. Det är inte så
vanligt att göra som jag har gjort, säger han.
Men om han från början möttes med förvåning från sina chefer, så möttes han också
med respekt. Han hade fattat ett beslut och
var beredd att genomföra det.
- Jag möts också med respekt från mina
medarbetare på personalfunktionen. Det talas mycket om att byta jobb för att bredda sin
kompetens, men det är lika viktigt att komma
ihåg att alla har en kompetens med sig i
bagaget dit de kommer.
Stefan vet hur de anställda i linjen reagerar på idéer från personalfunktionen. Den
kunskapen delar han med sig av. Det gör att
personalfunktionen idag uppfattas som
trovärdigare ute i verksamheten.
- Jag har vunnit mycket på att byta arbete.
Här kan jag utnyttja det jag är bra på, att vara

kreativ och slippa administrativa rutinuppgifter.
- Varje dag är omtumlande. Det är en helt
ny värld som öppnat sig, säger Stefan entusiastiskt.
Helena Liden

Milstolpe för
DCC i Tyskland
DCC-projektet har med stor framgång
passerat EMP 2C, ett av de test som
kunden kräver ska göras. Testerna bevisar att Ericsson verkligen kommit så
långt i utvecklingen som man lovat.
I april nästa år ska den första DCCstationen installeras i Tyskland. Inför
den testas utrustningen och kunden finns
med för att inspektera.
Det senaste, så framgångsrika testet
då hela utrustningen samkördes, ägde
rum i Rom 3-4 december.
I DCC-projektet ingår 700 man. De
arbetar med olika delar av utrustningen
på 19 enheter i 5 länder. Det ställer stora
krav på koordinering.

På SAS och Linjeflyg vet man att videokonferenser existerar. SAS har använt
mötesformen vid ett flertal tillfällen. Men
att videokonferenser skulle vara ett direkt
hot mot affärsresandet, det vill man inte
riktigt hålla med om.
- Personligen har jag svårt att se videokonferenser som ett sätt att skapa personliga
relationer med en affärspartner, säger Lennart
Löf, marknadschef på SAS Affärsresor.
- Detta är ju ingen ny företeelse. Inom
SAS har vi använt videomötesformen under ett antal år. Nu expanderar visserligen
marknaden, men det behöver inte innebära att det ena tar från det andra.
Det är som postverket säger om
telefaxen. Folk skickar inte färre brev nu
än innan telefaxens dagar. Det är en ny
marknad helt enkelt.
Roland Svanberg är regionschef för
Linjeflygs gruppresor. Han är lite mer
försiktig i sin bedömning.
- Vi har ännu inte märkt vad videokonferenser sätter för spår i affärsresandet.
Men det är klart att alla saker som kan ta
resenärer är konkurrenter till vår typ av
affärsidé.
- I takt med att gemene man blir mer
förtrogen med sändningstekniken ökar
givetvis konkurrensen.
- Än så länge är det ju inte bara att sätta
sig och trycka på en knapp. Men i takt med
att tillvänjningen till tekniken går framåt
så kan jag tänka mig att videokonferenser
i framtiden kan utgöra ett marginellt hot
mot flygresandet.

Sparar både tid
och pengar!

Effektivare möten

Att konferera via video över hela världen är ett bra sätt att spara tid och därmed pengar. Videokonferenserna tog fart ordentligt
under gulfkrisen, när reserestriktioner infördes. Foto: Lars Aström.

Flygbolagen
oroar sig inte

Enligt Roland Hamntorp är videomötena
effektivare än traditionella möten. Det
har visat sig att mötesdeltagarna förbereder sig noggrannare inför en videokonferens än inför en förestående tjänsteresa.
- Ja, ska man resa så är det lätt att tänka
sig att man förbereder sig i planet, och det
är ju inte alltid det blir som man tänkt. Vid
en videokonferens däremot sker förberedelserna vid skrivbordet. Det säger sie
självt att det blir effektivare.
^p
Roland Hamntorp försäkrar att man
inte behöver vara en gnutta tekniskt kunnig för att utnyttja studion.
- Nej, det är lättare att videokonferera
med Australien än att sköta fjärrkontrolleiÄ
hemma vid TV:n!
w^'

Klarar man fjärrkontrollen på TV:n hemma klarar man en videokonferens, säger Roland Hamntorp, ansvarig för videostudion på
Tellusanläggningen.

styr byggandet av nya studios. Det går även
att hyrarum av Televerket Och skadet konfereras
med andra länder som ej hartillgångtill egna
rum så går det bra att använda det stadiga
televerkets utrustning i respektive land.
- Det är bara din egen fantasi som begränmöjligheterna, säger Roland Hamntorp
• isiastiskt.
I nästa andetag berättar han om den
hjärtspecialist som var behjälplig vid en
komplicerad hjärtoperation på flera hundra
mils avstånd. Läkaren kunde följa exakt vad
Éfc hände på sin monitor och därmed ge
goda råd och instruktioner under ingreppet.

Fantasi som begränsning

Säkerhet

Idag finns det åtta rum intredda för videokonferenser inom Ericsson. Roland Hamntorp påpekar dock att det är efterfrågan som

Ett litet "men"finnsdet dock, än så länge. Det
är säkerhetsaspekten. Idag finns det inget

säkert kodsystem som hindrar obehöriga från att ta del
av informationen. Därför
bör man inte videokonferera
om alltför hemliga sker. Roland Hamntorp försäkrar
dock att det bara är en tidsfråga innan man hittat ett
tillförlitligt system som gör
det möjligt att tala om känsliga saker ute i etern.
Text: Anette Bodinger
Foto: Lars Åström
Stefan Edström bytte
från sektionschef i linjen
till ett jobb på personalavdelningen.

Idag kostar en timmes videokonferens med
ett land i Europa cirka 8 000 kronor. Det är
ungefär lika mycket som en tur och returbiljetttillGeneve. Sitter det sju personer på
Telefonplan och har möte med kollegorna i
Schweiz förstår man att tids- och därmed
kostnadsbesparingen - är enorm.
Anders Enström på Ericsson Telecoms
ekonomienhet bekräftar att antalet resor
minskat något jämfört med i fjol. Kostnadsnivån totalt är dock i stort sett oförändrad. Detta till följd av vårens kraftiga
prishöjningar på flygresor.
Enligt Roland Hamntorp har biljätten Ford
i USA minskat sina resekostnader med hela
femtio procent tack vare ett flitigt videokonfererande.Den siffran går inte att applicera på
Ericsson.
- Nej, vi har ännu inte någon uppfattning
omvaresigornfattningenavvideokonferenser
eller hur stor besparingspotentialen är, meddelar Anders Enström.

Möjligt att ansluta i både privata och publik nät
Videokonferensutrustning kommer att vara anslutna både i
privata och publika nät Ericsson
erbjuder båda alternativen.
Val av nätlösning, publikaellerprivataalternativ, påverkas av faktorer som behov av överföringshastighet och vilken budget som finns.
Högre hastighet ger bättre bild men är dyrare.
En tredje faktor är hur motparternas videoutrustning är ansluten. Enligt marknadskonsulten BIS så kommer videokonferens inom
företaget att utgöra 75 procent av den totala
användningen 1995. Resterande 25 procent
utgör konferenser mellan olika företag.

Video i privata nät
Kunderna inom området företagskommunikation frågar efter möjlighetertillvideokonferens i privata kommunikationsnät. De ser möjligheter att genom att införa detta spara pengar,
höja kvalitet och servicenivå.

v.

- 1 US A är det mer regel än undantag att stora
företag har videokonferens i sina företagsnät,
säger Jan-Olof Hedman, som arbetar med strategisk planering inom Ericsson Business
Communications. IEuropaärutvecklingenfortfarande i sin linda, men det är helt klart på gång.
Videokonferenser är ingenting vi kan sitta och
vänta på, efterfrågan finns.

Stödjer redan video
Därför är det redan med den senaste releasen av
företagsväxlnMDl lOmöjligt att bygga privata
kommunikationsnät där video ingår. I kommande releaser vidareutvecklas nätfunktioner
som också stödjer video. Fler gränssnitt tas fram
som ger ett bredare stöd till videokonferensutrustningar.
Visserligen finns det standarder på området,
men de är ett par år gamla Vid det här laget har
många av de små, innovativa företagen som
specialiserat sig på videokommunikation kommit fram med tekniker som är bättre än dessa

Ytterligare förändringar är att vänta innan turbulensen lagt sig.
Ericsson kommer inte att utveckla någon egen
videokonferensutrustning. För närvarande är
det heller inte aktuellt att sluta försäljningsavtal
med någon leverantör.
- Vi vill inte lägga villkor på våra kunder om
vilken utrustning de ska välja säger Jan-Olof.
Målsättningen är istället att stödja alla stora
leverantörers videokonferensutrustningar.

Ericsson med i täten
Ericsson ligger väl framme i konkurrensen
när det gäller att erbjuda möjligheter till
videokommunikation i privata nät.
- Ingen leverantör har gjort så värst
mycket, säger Jan-Olof.
Undantagen är möjligen amerikanska
AT&T och kanadensiska Northern Telecom. Orsaken är att tjänsteutbudet i det
publika nätet är mer utvecklat i Nordamerika, där deras största marknader finns. Nä-

tet är också mer digitaliserat än de Europe- bildkvalitet. Samtidigt har också priset p
iska näten. Digitala ledningar är en förut- sådan utrustning har minskat betydligt.
- Detta kommer att stimulera användningsättning för videokommunikation.
Om fem år förväntas tiden vara mogen för en, menar Håkan Engman, produktchef för
videoutrustning för skrivbordet, videotelefoni i DIAX Switched Wideband.
DIAX Switched Wideband är ett sysvolym.
- Vi arbetar för att vara med, då även med tem som ETX idag säljer till publika
nätoperatörer, bland annat för videoterminalutrustning, säger Jan-Olof.
Förmodligen kommer Ericsson att välja att konferenstillämningar. Den gör det möjligt för abonnenten att koppla upp en
samarbeta med specialiserade leverantörer.
förbindelse till den bandbredd som önsVideokonferens i publika nät
kas från 64 kbit/s till 2Mbit/s och betala
Inom Ericsson Telecom ser man videokon- baserat på användningen.
Systemet gör det även möjligt för abonferens som en allt vanligare tillämpning i de
publika näten och den förväntas öka de nenten att i förväg boka förbindelser för
videokonferens eller anordna flerpartsnärmaste åren.
Hittills har videokonferens i det publika konferens.
- ISDN och vanliga kopplade 64 kbit/s
nätet i regel körts på höga överföringshastigheter som 2 Mbit/s. På senare år har förbindelser kommer också att vara vanliga
tekniken i videoutrustningarna kraftigt för- för videokonferens i det publika nätet, påpebättrats så att lägre och billigare hastigheter kar Håkan.
Maria Rudell
kan användas för att uppnå acceptabel
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Projektledning "När marknad sålt ett system
är det vi som tar över"
- När marknadsssidan har fått en order då tar vi vid.
Vi genomför uppdraget och överlämnar sedan ett
mobiltelefonsystem till kunden. Och vi det är O/P,
projektledning, en ung avdelning som bildades när
O-divisionen föddes för drygt ett och ett halvt år
sedan. Det berättar Ulf Malmerberg, som är ansvarig för denna avdelning.
O/P består av 38 medarbetare. Förutom projektledare finns det ekonomer, administratörer och sekreterare. Just nu har man projekt i
inte mindre än ca 35 länder över
hela världen. Det största projektet
i pengar räknat är det i Italien.
- Redan idag driver de stora
dotterbolagen i Australien, USA,
Kanada och Mexiko, egna projekt.
Andra dotterbolag stöttar vi och
hjälper dem att bygga upp resurserna, säger Ulf.
Att säga att arbetet för avdelningen O/P börjar när marknads-

avdelningen tagit hem en order, är
inte helt rätt. Redan vid offertarbetet gör avdelningens offertoch kontraktsgranskningsenhet
en riskprofil över uppdraget.
Då granskas offerten/kontraktet ur teknisk, finansiell och juridisk synpunkt. Detta arbete har
blivit allt viktigare i takt med att
kunderna ställer tuffare krav.

Kunna lite om mycket
Projekdedarnaharolikabakgrund,
några är tekniker medan andra har
arbetat med marknadsföring.

Fr v Thore Thoresson är offert- och kontraktsgranskare, här tillsammans med UK Malmerberg.

- Det är viktigt att kunna entusiasmera sina medarbetare och ha
administrativ förmåga, säger Ulf.
Att vara projektledare är ett omväxlande jobb. Det kan vara tvära
kast mellan beslut om små rutinfrågor och beslut om stora ekonomiska åtaganden. Samtidigt är det
ibland mycket administrativt ar-

bete med rapportskrivande och
ekonomiuppföljning. En projektledare måste kunna lite om
mycket och vara beredd på att improvisera och lösa "omöjliga"
problem. I början av ett projekt
kan det bli en hel del resande till
landet och kunden i fråga men
sedan kan allt mer skötas av kon-

takterna hemifrån skrivbordet i
Kista.
- Med hjälp av modern teknik
som telefax och Memo går det
mycket bra att sitta här och kommunicera med projektmedarbetare och kund och driva projekt
på andra sidan jordklotet, slutar
Ulf.

System för effektivt arbetssätt
B

T*

Bo Risberg arbetar
med att utveckla
system som ska göra
det lättare att planera kundprojekt både
vad gäller arbetsinsatser, material- och
tidsåtgång. Genom
en bra ekonomisk
styrning av kundprojektenfinnsdet
pengar att spara.

W^

Fr v Bengt Rolander och Sture Nilsson arbetar med DAL-projektet.

i östra Tyskland

Tidspressat
Den 25 oktober fick Ericsson ett
letterof intent på mobiltelefoniutrustning till östra Tyskland. För
projektledaren Sture S. Nilsson
var det startskottet för det som
kallas DAL-projektet. Redan i
mitten av mars ska den första av
de nio siterna vara klar att ta i drift.
Att tala om tidspress är ingen
överdrift.
- I det här projektet har vi nära
kontakter med Ericsson Telecom i
Frankfurt och deras lokalkontor i
Berlin, säger Sture.
DAL (Dratlose Anschluss Leitungen) är ett strategiskt viktigt projekt. Det är första gången som
Deutsche Bundespost Telekom beställer AXE-stationer från Ericsson . DAL är det projekt, som tyska
televerket startat för att förbättra
telekommunikationerna i östra
Tyskland. Genom att använda mobiltelefoni kan antalet anslutningar
till det publika nätet i östra Tyskland snabbt ökas eftersom arbeten
med kabelläggning inte behövs.
Totalt arbetar dry gtett 30-tal per-

söner på Ericsson med DAL-projektet, ca 20 på ERA och 10 på
ETX. Projektgrupperna är organiserade på samma sätt på ERA och
ETX men det totala projektansvaret ligger på ERA. Sture som tidigare arbetat på ETX kom till ERA i
september i år.

Turn key
Uppdraget i östra Tyskland är ett
sk "tum key" åtagande, vilket betyder att Ericsson ombesörjer allt
arbete ända fram till dess systemet
är klart att ta i drift.
ETX 'sdeliprojektetliggertidigt
och där startade arbetet i DAL-projektet tidigare än på ERA.
- ETX måste ha sitt programpaket klart innan maskinvaran kan
tas i drift, säger Sture.
DAL-projektet är ett stort uppdrag för Radiosystem Sweden
som nu ska ta fram en specialversion av basstationen för NMT 900,
en speciell frekvensvariant för
östra Tyskland.
I början av ett projekt, då allt

arbete kartläggs och planeras, är
det täta möten och det gäller även
för DAL-projektet. Varje dag är
det någon grupp inom projektet
som träffas. Så här i början är det
också mycket resande till Tyskland och projektkontoret där.
Bengt Rolander är projektadministratör och arbetar nu med
att bygga upp ett ekonomisystem,
som ska kunna användas i hela
projektorganisationen. Att göra
upp detaljerade tidplaner är en
annan viktig uppgift såhäri början
av projektet.
I Tyskland pågår just nu cellplaneringen. Det betyder att man
radioteknikst planerar var de olika
siterna bör ligga.
Utrustningen kommer att monteras i containrar för ett större antal siter. Denna montering av
radiobasstationer ska ske i utrymmen vid Linköpingsfabriken. Redan före jul kommer material till
den första containern att levereras. Inte tu tal om att DAL-projetet
är tidpressat!

- När vi fått förfrågan
om ett kundprojekt börjar vi med att bryta ned
det i arbetspaket. Dessa
paket fördelas mellan
ERA och kunden och
ett avtal upprättas, förklarar Bosse. Allteftersom arbetet utförs ska
betalning ske för de
olika
delmomenten.
Det krävs då att man
kan redovisa precis vad
som gjorts och hänvisa
till det specifika arbetspaketet.
Bo Risberg arbetar med att ta fram system
Ericssons arbetspa- för effekivare arbetssätt.
ket ska också brytas ned
i mindre delar som alla kräver re- med färre fel ska kunna offerera
surser, material och tidsåtgång. och lägga in ordrar i ERAs eget
Alla dessa uppgifter måste doku- ordersystem. GOLF.
menteras i en budget och flera delDetta RIS-system ska vara
budgetar. Det behövs bl a för att mycket lätt att arbeta med genom
man ska kunna uppskatta behovet attdetanvänderpekdon(mus)och
av olika produkter och tjänster.
fönsterhantering. I början av våPå O-divisionen driver Bosse ren räknar Bosse med att RIS ska
just nu ett projekt som kallas RIS börja användas.
(Resource Information System).
Det ska ta fram metoder och stödText: Gunilla I amin
system för att man effektivare och
Foton: Björn Seger

Gösta och Sven berättar
GöstaHaraldssonochSvenJungmarärtvåavprojektledarnapå
O/P. Gösta arbetar med Singapore och Sven med Östeuropa.
I nästa nummer berättar de om skillnader och likheter i sina
projekt och om hur det är att vara projektledare.
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Ericsson gör
egna sändartransistorer
Hjärtat i radiobasstationens effektförstärkare är en transistor,
som förstärker radiosignalerna så att de kan skickas ut via en
antenn till mobiltelefonen. Den här produkten har blivit en allt
viktigare del i basstationen, både strategiskt och funktionsmässigt.
Ericsson Radio och Ericsson Components har knäckt ett forskning- och utvecklingsproblem. Resultatet - en ny Ericsson-produkt.
Ericsson Radios expansion inom den mobila telefonin medförde att behovet av
sändartransistorer blivit stort.
afr Kraven på transistorerna hade också ökat.
^ D e ska kunna användas i både analoga och
digitala sändare och klara högre effekter
och därmed höga temperaturer. Informationsmängderna i den moderna telefonin
ökar ständigt och därmed måste allt högre
• ^frekvenser utnyttjas.
ERA sökte nu vägar att säkra behovet.
Den typ av komponenter som behövdes var
mycket speciella och man hade börjat samarbeta med ett företag i USA, som hade
experter på området högfrekvens/högeffekt-transistorer eller som de också kallas Radio Frequency, RF-transistorer.
Ungefär samtidigt hade ERA och Ericsson Components startat ett grundteknikprojekt för att skapa möjligheter till
egentillverkade komponenter, berättar
Bengt Ahl, ansvarig för RF Power Amplifier
Design på ERA i Gävle.
- Ett tillfälle uppstod när företaget i USA
kom i ekonomiska svårigheter och måste
avvecklas. De tekniker, som friställdes erbjöd sig att arbeta för oss, berättar Bengt.
Bland dem fanns några av de få ingenjö(v'cr i världen, som hade kunskap på området.
Nu fick utvecklingen ett snabbt förlopp.
Förstudien i grundteknik på EKA kopplades ihop med erfarenheterna hos ingenjö-

Transistorn, en
allt viktigare
del av radiobasstationen
rerna i USA och man såg stora fördelar i ett
samarbete.

Forskningscenter i USA
Den 1 juli 1990 etablerades ett forskningscenter i Morgan Hill i förlängningen av
Silicon Valley, Californien, USA. - En
grupp på 11 personer från det amerikanska
företaget anställdes på Ericsson Components, berättar Arne Rydin, EKA, som
tog hand om uppstarten i Morgan Hill.
Opto- och Mikrovågsdivisionen på EKA
övertog ansvaret för verksamheten och
framtagningen av komponenterna.
Den kompletta RF-transistorn innehåller, förutom flera transistorer byggda på
kisel, både kondensatorer och spolar. Från
USA överfördes ett grundkoncept för
kiselprocessen (900 MHz) till EKA i Kista.
Här fanns bättre utrustning och större möjligheter att förädla processen. Kraven på

Ivar Hamberg och Hong Sam-Hyo, Ericsson Components, visar layouten på ett
transistorchip - kraftigt förstorat. Foto: Lars Åström

transistorchipet är de högsta som körs i
Kista-fabriken idag. Kapsling och anslutning till kapseln, sker i Morgan Hill.
Huvudsyftet med satsningen har varit att
tillföra Ericsson kunskap på området.
Att ha egen tillverkning är av stor strategisk betydelse, inte minst för att kunna
säkra tillgången på komponenterna. Produkten var färdig i våras och ERA har lagt
en order på den.

- Den första sandar- transistorn har blivit
den bästa i sitt slag säger Peter Lidberg,
Radiosystem AB.
- Den har till och med visat sig vara
energibesparande och drar mindre ström i
radiobasstationen.
Hjärtat i basstationen - numera en Ericsson-produkt.
Inger Bengtsson

Mysteriet med mobiltelefon!
Den kortaste vägen mellan två telefoner
- Men hur kan signalerna från den här lilla telefonen nå
ända till Australien, frågar den förbryllade allmänheten
och tittar misstroget på mobiltelefonen han håller i sin
hand. Ett vanligt missförstånd. Det sänds nämligen inte
alls några radiovågor från mobiltelefonen till Australien
eller något annat avlägset land. Ja inte ens från Stockholm till Södertälje.
Geneve, men man visste för tillfället inte var han var.
Det enda man visste var hans
mobiltelefonnummer, som alltså
var ett svenskt nummer.
Pelle ringde upp på sin DCTtelefon, dvs en trådlös "kontorstelefon", som var kopplad mot
en, tillfälligt monterad, trådlös
PABX-växel(enMD110)i mässhallen.
Trådlös kommunikation är
Han slog 00 osv, och en
fantastisk. P i bråkdelar av en radiosignal gick från ficktelefosekund söks en mobilnen till basstationen som har cirka
abonnent upp, var han än
befinner sig.
50 meters räckvidd. Därifrån per
Vid Telecom-mässan i Geneve
inträffade en episod som kan
tjäna som exempel på hur ett
trådlöst samtal kan gå till.
Per Bengtsson på Ericsson
hade fått besök av en analytiker som var intresserad av
mikrovågslänkar. Ericsson
hade en expert på plats i

tråd till den lokala växeln och
vidare ut på linjen till det publika
nätet i Schweiz.
Samtalet kopplades där vidare
i en transitstation i Schweiz ut på
det internationella nätet, siffrorna
46 indikerade landet Sverige, 10
ett mobiltelefonnummer. Alltså
gick det upp till Sverige, kopplades vidare till mobilväxeln där.
Växeln letade reda på var abonnenten befann sig.
När den svenska abonnenten i
Schweiz slog på sin telefon och
knappade in landsnumret i
Schweiz så visste nämligen mobilväxeln där att abonnenten var
registrerad i Sverige, men befann sig i Schweiz. Uppgifter
som överfördes till mobilväxeln
i Sverige.
Tack vare denna kunskap bollade nu svenska mobil växeln ull-

baka samtalet över internationell a
nätet nertill Schweiz där det gick
ut på mobiltelefonnätet, NMT,
som dessutom sökte reda på i
vilken del av nätet, dvs i vilken
cell abonnenten återfanns.
En radiosignal från närmaste
radiobasstation nådde den eftersökte experten, som...
till Pelles och analytikerns
stora förvåning visade sig stå
bara ett par meter bort, i trängseln.
Och märk väl! Hela uppkopplingen hade tagit omärkligt längre
tid än om det hade gått direkt.
(I framtidens "intelligenta nät",
t ex i paneuropeiska GSM-nätet,
kommer växlarna att hålla reda på
var alla befinner sig och inga samtal behöver då kopplas omvägen
via "hemlandet".)
Lars Cederquist
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NYA MÖJLIGHETER I N O M ERICSSON
ADMINISTRATION
KI/ERA - Ericsson Radio Systems AB, Ledningsfunktionen för vår centrala teknikenhet

Sekreterare - vikariat
Vi söker en erfaren sekreterare för vikariat
under minst ett år. Arbetet innebär att assistera och serva vår tekniska direktör i hans
dagliga arbete samt hjälpa teknikenhetens
staber med telefonpassning och utskrifter.

Juniorinköpare
Du ska för ett visst sortiment svara för
inköpsarbete i form av granskning av beställningsunderlag, offertbegäran, orderhantering,
leveransbevakning, parametervård av inköpsoch MPS-system samt prognoshantering.
Du har 2-årig gymnasieutbildning, gärna teknisk eller motsvarande, SILF inköp 1 eller
motsvarande, två års arbetslivserfarenhet samt
utåtriktat arbetssätt, kommersiellt intresse och
initiativförmåga.

Kontaktpersoner: Anders Wennberg, tel
026-15 61 06. Ansökan till GÄ/ERA/PG/
Kontaktpersoner: Agnes Frank, tel 08-757 04
HC Ulla Holmgren.
04, Memo ERAAFK eller Inger Nyström, personal, tel 08-757 19 66, Memo ERAINY.
KX/ETX/A/A - Ericsson Telecom AB, Triple A

Sekreterare
Vill Du arbeta med två av våra mest intressanta marknadsenheter och med vår
ekonomienhet? Subregion Asien, från Indien
till Japan välkomnar Dig! Hos oss gör vi offerter, ibland på kort tid. Vi gör marknadsplaner
och planerar marknadsaktiviteter. Mycket
kundkontakter via resor, telefon och kundbesök
präglar vårt arbete. Allt för att vi ska ha nöjda
kunder. Vår ekonomichef håller i allt från budget till utfall. Du ska ansvara för vår interna
administration såsom utskrifter, arkivering, bokningar, telefonservice och övriga sekretariatsfrågor. Dessutom vill vi att Du hjälper oss med
alla övriga aktiviteter som gör att vi har nöjda
kunder. Du måste vara naturligtvis vara
serviceminded!

KVALITET
KI/ERA/S/X - Ericsson Radio Systems AB

Kvalitetsansvarig
Inom avdelningen utvecklas våxelsystem för
civil och militär trafikledning. Vi är ca 70 medarbetare, varav 20 arbetar i Västberga. Vi
söker nu en person som ska ansvara för
kvalitetssäkringen i våra olika projekt. Du fungerar som en viktig länk mellan divisionens
kvalitetsfunktion och medarbetarna inom avdelningen. Du har det direkta ansvaret för
tillämpningen av kvalitetssystemet och handhar den löpande uppföljningen samt är avdelningens representant mot kunden i våra olika
projekt.

KI/ERA/M - Ericsson Radio Systems AB

Utlandstjänst - England
Ansvara för marknadsföring av PCN i UK.
Finna nya affärsmöjligheter för Ericsson vad
gäller PCN-utrustning och tjänster. Offerering,
överföring av order till projekthantering. Ansvara för kommersiella villkor mot kund.
Goda ledaregenskaper, motivationsförmåga,
säljande. Lätt att kommunicera skriftligt och
verbalt, god samarbetsförmåga och goda kunskaper i engelska samt minst fem års Ericsson-erfarenhet.

and Systems Support. You will report to the
General Manager and be responsible for a
staff of three project engineers. Responsibilities: coordinate implementation and products,
budgetary control, switch dimensioning and
network forecasting.

EO/ETX/TX/Z - Ericsson Telecom AB

Projektledare
Du ska hålla i rodret och styra i rätt riktning. Vi
är en teknikavdelning om ca 200 personer
med ansvar för styrsystemet i AXE telefonstationer. APZ består av såväl maskinsom mjukvara för central och regionalprocessorerna i AXE samt deras underhållssystem.
Vi konstruerar ASIC's mikroprogram, operativsystem, kretskort - ja allt som tillhör själva
datorerna. Du ska leda och ansvara för ett av
våra många utvecklingsprojekt. Till hjälp får
Du en engagerad och motiverad linjeorganisation samt en projektadministratör som kan
våra interna rutiner. Rapportering skertill linjeorganisationens styrgrupper.

You have five to ten years telecom experience,
management experience, AXE and cellular
systems knowledge as well as experience
with Ericsson's project management tools and
methods. Good communications and organizational skills are required.

The position is available on normal Ericsson
long terms contract conditions for an initial
Kontaktperson:PeterKällberg,tel08-7572002. period of 1 year. Initial short term assignments
from 3 to 6 months can also be discussed.

Utlandstjänst - Singapore

Lokalt RMOS-ansvar för vår kund i Singapore
vad avser marknadsföring, försäljning och
överordnat ansvar för vår lokala implementeringsorganisation. Bygga upp lämplig lokal
organisation inom ENÖ.
Du har god kännedom om digitala system,
speciellt GSM samt allmän kunskap om
CMS88, affärsintresse samt goda kunskaper i
engelska och minst fem års Ericsson-erfarenhet.
Kontaktpersoner: PerKarlberg, tel 08-7573341
eller Anders Bomeving, tel 08-757 2692. Skriftlig anmälan till M/HS Kerstin Almblad.

Utlandstjänst- Pakistan

Contact Persons: Eva Andreassen, Memo
ERAEA, tel 08-757 0908, fax 08-750 5956 or
Thomas Tilly, EGC office in Montreal, Memo
LMCCTT, tel5143452722, fax514 7385787.
Applications to KI/ERA/O/HS Carin Steschulat.

presentations, implementation schedules and
network forecasting (with Sales) is also part of
the function.

There is an immediate need for a Team Leader/
Senior Designerwithatleastfouryearsexperience
in AXE software design, who can instruct and
direct the first group of new designers.

You have 5-10 years telecom experience,
AXE and cellular systems knowledge as well
as experience with Ericsson's project management tools and methods. Good communications and organizational skills are required.

Contact persons: Bengt Fegler, tel
08-719 1770, Memoid ETXBFR or Birgitta
The position is available on normal Ericsson
Jareman, tel 08-719 9134. Memoid ETXJABI. short term contract conditions.
SH/ENS - Business Area Cable & Network

System Design Engineer Telecommunication Systems

Design and system/equipment specification
of atactical telecommunication network. Equipment involved is tactical exchange type
MXD2000, PABX, FO transmission, network
management systems, CCTV, voice recording,
encryption, mobile communication radio type
EDACS and local subscriber networks. The
Kontaktpersoner: Urban Olsson, tel
equipment will mainly be installed in protected
08-719 6565, Roland Fors, tel 08-719 4461 areas underground. Two typesof assignments
ellerJane Engström, personal, tel 08-719 5452.are needed:

Jfc

C Ä T X / T G / H U D - Ericsson Telecom AB,
Östersundsfabriken

Gruppchef till
Provningsenheten

1. System Engineering for Design and
Specification of Systems
2. Installation Engineering for Planning
of Equipment and Cable Location.

Technical Writer

Arbetsuppgifterna innebär att under sektionschef leda och organisera arbetet i provningsgruppen.

^k
Befattningen med stationeringTKP Islamabad
^^
innefattar att ta lokalt ansvar för ERA'S kunder
Du skall deltaga i provnings- och
(f.n. PAKCOM och PAKTEL) i Pakistan med
Du bör ha erfarenhet av program- och/eller
avseende på marknadsföring, -försäljning och felsökningsarbetet tillsammans med provhårdvarukontruktion samt intresse för metodKontaktpersoner: Inger Axiö Albinsson, tel utveckling. Har Du dessutom kvalitetsutbildning projektimplementering. I detta ansvar ingår att ningsingenjörerna och upprätta tidplaner och
08-719 2377. Jarl Enholm, tel 08-719 7078 eller erfarenhet av kvalitetsarbete är det en
se till att de följs. Vidare ingår att granska nya
bygga upp lämplig lokal organisation inom
och Petri Markkanen, tel 08-719 5398.
TKP, med hånsyn tagen till existerande perso- konstruktioner, tillverkningsunderlag, testutmerit. Arbetet kräver en utåtriktad läggning.
rustningar etc.
nalresurser och prognostiserad/budgeterad
Kontaktpersoner: Malte Lilliestråle, tel
affärsutveckling. Även uppbyggandet av konGruppen består idag av nio provningsingen08-7570991 ochRuneEdin, tel 08-757 0987. taktnät inom Pakistan (kunder, organisatioEKONOMI & FINANS
jörer.
Anmälan till KI/ERA/S/HD Solveig Stocken- ner, myndigheter etc) såväl som Ericsson
strand, tel 08-757 2344.
Din bakgrund skall vara teknisk utbildning på
(Sverige och internationellt) ingår som en viklägst gymnasienivå eller motsvarande. ErfaKI/ERE/O/E - Ericsson Radio Systems AB,
tig del.
renhet av provning är önskvärd. Du skall ha
Leverantörsreskontra-gruppen
KI/ERA/S/Q - Ericsson Radio Systems AB
Befattningen kräver god teknisk allmänsamarbets- och initiativförmåga samt lätt att
kånnedom om CMS88, erfarenhet från prouttrycka Dig i tal och skrift.
Medarbetare
Internkonsult - Kvalitet jektledning och genomförande av mobilteleKontaktpersoner: Katarina Krylsledt, tel
foni-projekt samt affärsintresse. Goda kunDu kommer att arbeta med uppdatering av
Mobiltelefon!
08-75729 96 eller Yvonne Areflykt, personal,
skaper i engelska och minst fem års Ericssoninkommande leverantörsfakturor. Vidare komVi år ett team som jobbar med kvalitet inom
tel 08-757 31 15.
erfarenhet.
mer Du att lägga in inköpsorder, bevaka faktuutvecklingen av mobiltelefoni. Vi verkar både
ror, kontrollera leverantörsregister etc. TjänsKontaktpersoner:
Per
Karlberg,
tel08-7573341
i linjen och i projekt. Du kommer framförallt
ten innebår omfattande kontakter med både
A
och Göran Söderholm, tel 08-7573318. Skrift- GÄ/ERA/PG - Ericsson Radio Systems AB,
att verka i utvecklingsprojekt, som engagerar
leverantörer och anställda inom ERA.
^^
lig anmälan för alla tre tjänsterna skickas till M/ Gävlefabrikens Teknikavdelning
många linje-enheter. Ibland kommer Du att
HS Kerstin Almblad.
Du har ekonomisk utbildning på gymnasienivå. representera projekt gentemot kund.
Chef för provningsteknik
Vi ser gärna att Du har kännedom om leveranDu bör vara civilingenjör med kvalitetstekniska
törsreskontra eller liknande.
Du kommer att ansvara för en grupp om 14
KI/ERA/O/L - Ericsson Radio systems AB
kunskaper och erfarenhet av mjukvaru-utveckpersoner. I arbetsuppgifterna ingår bl.a. att
^
Kontaktpersoner: Ann Charlotte Jalakas, tel ling. Arbetet kräver helhets-syn, analytisk förkonstruera och bereda provutrustningar för
^
08-7572075 eller Mats Arnell, tel 08-7573288. måga och en utåtriktad personlighet samt goda
Projektlog istiker
enhetstester som t.ex. burn in och stativtester,
Anmälan till KI/ERA/O/HS Carin Steschulat. språk-kunskaper.
Arbetet innebär att driva och medverka i logistödsystem för provning samt instrumentKontaktperson: Christer Elmqvist, tel stikfrågor i större kundorderprojekt. Vidare att
service (kalibrering av stödutrustningar).
08-7572783. Anmälan till KI/ERA/S/HV Ca- medverka vid beredning av projekt, att fungDu är en utåtriktad person som kan leda och
INKÖP
era som logistikavdelningens representant vid
rina Wallmark, tel 08-757 1703.
entusiasmera Din personal. Din bakgrund är
offertarbete och vara kundens interface vid
gymnasie- eller civilingenjörsexamen med telogistiska frågor. Du kommer dessutom att
GÄ/ERA - Ericsson Radio Systems AB,
arbeta med att strukturera orderupplåggningen leteknisk inriktning. Du bör ha erfarenhet av
Gävlefabriken
MARKNAD
i större projekt så att optimal leveransprecision konstruktion eller provberedningsarbete.
Chefserfarenhet önskvärd.
och styrning kan erhållas under projekt.
Inköpschef
KX/ETX/A/A - Ericsson Telecom AB, Asia Du har teknisk eller ekonomisk högskoleutKontaktpersoner: Michael Sahlin, tel
Fabriksinköp består av totalt 12 personer och
Africa LatinAmerica Operations
026-15 64 36 eller Lars-Åke Eriksson, tel
bildning,
alternativt
lång
erfarenhet
av
logiaren sektion inom Logistikavdelningen. Vi har
026-15 62 93.
stikarbete.
Vi
ser
gärna
att
Du
har
MA-utbildansvar för försörjningen av samtligt inköpt
Marknadsansvarig
ning, kunskap om orderprocessen och ERA
material till Gävlefabriken, avtalsansvar inom
KI/ERA/M - Ericsson Radio Systems AB
BR eller för hela ERA inom vissa varugrupper, Indien- världens största demokrati - med ca ADB-System.
för att samarbeta med övriga inköpsfunktioner
800 miljoner invånare väntar på att få telefoner Kontaktpersoner: Christer Öhlén, tel
inom ERA samt för specifika eller lokala avtal
installerade.
08-757 3551 eller Per Englund, tel
Technical Support Manager som ship-to-stock, jit etc.
För att säkerställa att de kommerfrån Ericsson 08-757 0641. Anmälan till KI/ERA/O/HS
Utlandstjänst - Tyskland
söker vi för denna marknad någon som ansva- Carin Steschulat.
Du ska leda och utveckla sektionen för att väl
Du ska svara för största delen av Teknisk
kunna svara upp mot överenskomna mål samt rar för att affärsmöjligheter avseende ETX
kompetens inom BR-verksamheten på Ericssystem, produkter och tjänster identifieras och
ett allt mer ökande krav på inköpsfunktionens
son Telecom GmbH, föra diskussion med kunPROJEKT
roll inom Gåvlefabriken, utveckla inköpsarbetet analyseras samt presenteras och offereras på
dernas tekniker i första hand på systemnivå
ett affärsmässigt riktigt sätt med för marknaavseende såväl rutiner, ADB som aktivering
men även kunna hantera detaljerade gränsden anpassad prissättning.
av speciella inköpsprojekt ex ekonomisering,
snitts-och radiofrågor, initiellt ansvara för cellEGC/ERA/OH-Ericsson GE CellularSystems,
ship-to-stock, jit etc. samt skapa förtroende/
planeringsfrågor, producera tekniska dokuETX image och profil ska upprätthållas genom Toronto, Canada
respekt hos angränsande funktioner inom ERA marknadskommunikation och kundbesök.
ment samt genomföra tekniska presentatioför inköpsfunktionens roll och förmåga att lösa
ner.
Marknadsplaner och -specifika produktplaner
Manager
Project
Managesina uppgifter.
ska tas fram och tillämpas.
Kunskaper
i tyska önskvärt, i engelska är ett
ment CMS 8800
Du har högre kommersiell utbildning, gärna
måste. God kännedom om CME20- NMT- och
För den som har ett högt utvecklat affärssinne, EGC in Toronto is looking for a Manager to
med anknytning till inköp/logistik, erfarenhet
GSM-rekommendationerna, god presentalust att arbeta på fältet och stimuleras av handle the Project Management function for
av inköp för elektronikproduktion i ledande
tionsteknik, kontaktnät inom ERA & ETX samt
utmaningar är detta rätta jobbet!
the cellular systems provided in Canada
befattning, god förhandlingsvana, goda kunminst fem års Ericsson-erfarenhet.
skaper i engelska och gärna även tyska, ledar- Kontaktpersoner: Petri Markkanen, tel including AXE switches and RBS products.
Kontaktperson:
Klas Lundgren,
tel
08-7195398, Memo ETXPMKNeller Eva Jans- The various functions within the Cellular
och initiativförmåga. Du är utåtriktad och resul08-757 1997. Skriftlig ansökan till M/HS Kerson, personal, tel 08-719 3043, Memo Systems Group are Marketing, Technical Satatinriktad samt kan rapportera/presentera
les, Project Management, Product Planning
stin Almblad.
ETXEVAJ.
resultat.

but also for the AXE system world wide. The
Software Design Centre is now in the starting
up phase.

Du ska tycka om tekniska utmaningar i en
dynamisk miljö och gärna arbeta i ett kvalificerat team och lösa "omöjliga" uppgifter under
tidspress i kärnan av "Ericssons Core Business".

TEKNIK
KI/ERE - Ericsson Radar Electronics AB,
Avdelningen för produktion Flygelektronik

För information och annonsbokning kontakta
annonsredaktör Birgitta Michels pa tel 0 8 - 7 1 9 2 8 1 4 eller
via MEMO: LMEBIMI Internadress: HF/LME/I rum 4 2 0 1 .

D ^ o u want to work with producing technical
c ^mentation? We atTG/HUD in Östersund
have the perfect job for you! We are expanding
and looking for someone who wants to produce
userdocumentation for Hardware designers
within Ericsson and subsidiaries, work with
powerful documentation systems, SUNsparcstations, FrameMaker etc, write about the
latest technique and work with e.g. computerbased hypertext documentation.
We'd like you to have an electronic- or computerengineering exam or equal. If you have
any experience in technical writing, SUN UNIX
and FrameMaker it's a plus. It's important that
you have no difficulties with English writing.

Some knowledge of military and/or industrial
installations is an advantage due to the
presence of both EMP and EX requirements.
The installation engineerwill work with drawings
received on AutoCad 10 format.
Contact persons: Bo Nilsson, tel 08-764 0415
or Magnus Ask, tel 08-721 6291.
EGC/ERA/O - Ericsson Cellular Systems,
Toronto, Canada

Project Engineer/Technical
Adviser CMS 8800

We are looking for someone to work within the
Project Management Team for Switching and
Contact person: Magnus Jonsson, tel
RBS. The cellular systems provided in Ca063-15 7838. Send your application before nada includes AXE switches and RBS
920110to ÖS/ETX/SX/OAU Anita Wengborn. products. The various functions within the
Cellular Systems Group are Marketing,
Technical Sales, Project Management, Product
HF/ETX/C/T - Ericsson Telecom AB
Planning and Systems Support. The Project
Management Team includes the Manager and
Ä m Leader/Senior Designer three
Project Engineers. As a team member
for SW Design in Budapest
you will be responsible for the coordination of
all phases of various projects within the cellular
Ericsson Tehnika (ETH) is Ericssons newly
networks we provide as well as having a senior
established joint venture company in Budap ^ Hungary. The company will cover market- advisory role to guide and support the local
i. ^manufacturing, installation, training and Project Engineers in activities such as expansion of existing and introduction of new switches
O&M support for the Hungarian market. In
and network products, budgetary control,
addition a Software Design Centre will be
created. The Design Centre will produce soft- switch/network dimensioning, equipment
ware for AXE not only forthe Hungarian market specifications and ordering. Project and product

in a specific area, e.g. BSC/SS/TMOS and
well developed communication skills.
2. Field Support Engineers
Main tasks: fault isolation and emergency
corrections, support MMO in all system elements,
verify and implement software upgrades.
Starting date: 19920401 or earlier.

Requirements: Good technical background,
preferably engineering degree, 1 -2 years work
experience, operational knowledge of AXE
Contact persons: Eva Andressen, Memo
systems, knowledge of RBS 200 and of TMOS
ERAEA, tel 08-757 0908, fax 08-75 56956, operation, overview knowledge of the system,
Thomas Tilly, EGC office in Montreal, Memo well developed communication skills,
LMCCTT, tel 514345 2722, fax 514 7385787. experience from a service organisation,
Applications should be sent to KI/ERA/O/HS prepared for 24-hours on-call service.
Carin Steschulat.
3. Testing Engineer SUN/UNIX HW-specialist
KK/ETX/TT/TV - Ericsson Telecom AB

Expansion - Framtida utveckling - En strategisk Produkt
Funktionsverifieringsmetodik
Vill Du vara med och utveckla en ny metodik?
Vågar Du bryta invanda mönster och
tankebanor? Klarar Du en tid av temporärt
kaos, när det som var sant igår blir en lögn
idag?

Main tasks: Fault isolation and testing foTMOS
(SUN/HW), support MMO in TMOS Hardware
questions, other TMOS field support.
Starting date: Soonest possible
Requirements: Good technical background,
preferably an engineering degree, 1 -2 years
work experience, UNIX and computer HWservice experience, preferably SUN equipment
ans well developed communication skills.
Full training will be provided where necessary.

Vi kommer att använda oss av Objekt Orienterad Analys (OOA) som ett hjälpmedel för att nå
våra mål. Vi konstruerar funktionstestspecifikationer, krav på de verktyg som kommer
att behövas för produktverifiering. Vi kommer
in tidigt i processen, redan på system & analysnivå av produkten, så möjligheten att påverka
blir stor. Intresserad? "

Contact person: Dagmar Kuhnen, Memoid
RFD.RFDDK or tel 009-49 211 5695121.
Please send your application to

Kontaktpersoner:
Jan Eriksson, tel
08-719 7254 och Tomas Askiner, tel
08-719 0999.

MG/ETX/N/S - Ericsson Telecom Sverige

RFD-Ericsson MobilfunkGMBH, Dusseldorf,
need for local employment in Germany

The Field Support Centre (FSC) provides
Technical Support and advice to the National
Maintenance Center (NMC) of Mannesmann
Mobilfunk Gmbh (MMO) for the D-2 network.

Vi säljer och implementerar telecomutrustningar på den svenska marknaden och söker
Dig som vill arbeta med installationsprovning
av våra avancerade telefon- och mobiltelefonstationer. Du ska prova hårdvara och mjukvara i AXE/ISDN/NMT/GSM-installationer i fält.
Jobbet är rörligt, självständigt ocv ansvarsfullt
och sker i nära samarbete med kund. Du får
räkna med att resa en del i Sverige.

1. Testing Engineers
Main tasks: Test & fault isolation work on all
system elements, act as on-line advisors for
MMO-NMC staff, creation of software corrections, testing of new/improved functionality
and implementation of new software.

Du har goda kunskaper om AXE-systemet och
helst några års erfarenhet av provning. Du är
minst gymnasiengenjör, el-tele.
Kontaktpersoner: Niclas Ramsell, tel
08-719 1139 eller Ann Jingklev, personal, tel
08-719 3404.

Engineers

Ericsson Mobilefunk GmbH
Werftsstrasse 16
D-4000 Dusseldorf
Germany.

Systemprovare

Starting date: 19920401 or earlier.
Requirements: Good technical background,
preferably an engineering degree, two years
work experience, operational knowledge of
AXE systems, knowledge of RBS 200 and of
TMOS operation, detailed system knowledge

Marknadsplatsen
SALJES

*

BENIDORM - SPANIEN, lägenhet
om vardagsrum, matsal, tre sovrum,
kök, grovkök/tvättmaskin, två badrum, stor inglasad terrass, marmorgolv i alla rum. Söderläge framför
palmtrådgård och storslagen utsikt
över Medelhavet. Fullt möblerad.
Kostn/mån ca SEK 400:- (80000
Pesetas/år) inkl. v.v./centr.v. Pris
920.000 SEK vid snar affär. HF pensionär 1981. tel 00934-66804742.
HUS I SPANIEN, Costa Blanca.
Parhus 3 rok på lättskött hörntomt i
Campoamar ("Spaniens Båstad")
cirka 60 km söder om Alicante. 10
min promenad till Medelhavet, 10
min bilavstånd till två golfbanor. Otroligt väl fungerande urbanisation.
Prisidé: 12 milj. pesetas. Intresserad? Ring till Christer Hedberg, 086812330(bost.08-322461)ellertill
Karin Hedberg, tel 08-719 65 86,
MemoETXKHED.

1:A TELEFONPLAN, 36 kvm, bra
skick m bra planlösning. Ljus, öppen, delvis nytt kök med plats för
matbord. 1.210/mån. Pris 375.000
eller bud. Tel 08-719 26 56 (arb.).
UTEN 2:A i Gamla Arsta, 45 kvm,
nyrenoverad, trägolv, stortbadrum med
klinkergolv, balkong, kabel-TV, lugnt
område nära naturen. Hyra 1.419:-/
mån. Tillträde 920201. Tel08-9124 77
(bost), 08-719 0158 (arb.)
VAZ NIVÅ 4WD -84, 8800 mil, ej
rost, bes ua, stereo, drag 22500:-.
tel 019-11 14 60.
MAZDA 626, 2.21 -90 B, 5 d,
paketutrustad. 3000 mil, nyservad.
Larm, stereo. Pris 105.000:-. Ring
08-777 7040, fråga efter Olof.
STEREOANLÄGGNING - Firscher
-radio (AM-FM), kasettspelare, skivspelare, högtalare 2x25 W. Relativt
oanvänd. Pris: 1.000:-. Hans Falk,
tel 08-719 94 87, Memo ETXHFA.

TIDNINGAR, AGENT X-9 i bra skick
säljes p.g.a. dubletter: 1974 nr 1,2,
3, 5, 7, 9 och 11; 1977 nr 2 och 5;
1981 nr 4 samt 1985 nr 4. Tel arb.
011-24 16 30, bost 011-14 11 42,
Memoid ETXJYG.

FINNES: 3:A 80 KVM, terassbalkong 2v i 2v-hus, Flemingsberg,
hyra 5050:- inkl. kabel-TV.
ÖNSKAS: MINST 50 KVM längs
pendeltågslinjen Solna-Sollentuna
eller tunnelbanelinjen Solna-Kista.
Tel 08-764 12 39 (dagtid).

RIDHJÅLM, svart, stJ 54-55. Pris150:SG/EBC/XS Anna-Lena Askenbom,
tel 08-764 04 32, Memoid EBCALA.

UTHYRES

DUBBADE RADIAL VINTERDÄCK,
4 st, Michelin 155P * 13 M+S88 på
(fransk) fälg för tre fästbultar. Pris
900:- kr. Tel 08-757 25 22 dagtid,
Memo ERAMWG.

LÄGENHETSBYTE
FINNES: 1:A Rörstrandsgatan, 34
kvm med kakelugn och furugolv +
2:a, Luxgatan, 54 kvm med balkong
och sjöutsikt.
ÖNSKAS: 3-4:A från Traneberg till
innerstan. Tel. 08-7194089, dagtid,
08-657 90 38, kvällstid.

SÄLEN-TANDÄDALEN uthyres,
bästa läge nära liftar och spår, två
gedigna, fräscha stugor, 4 resp. 8
bäddar, varav den stora med bastu,
diskmaskin och öppen spis.
Båda har dusch, WC, torkskåp och
kabel-TV samt är rök- och djurfria.
Jan Rise, Memo LMERISE, tel
08-719 32 27 (arb.), 0758-16080
(bost).
FJÄLLSTUGA i Duved, 65 mil från
Stockholm. Modern, stor med 10
bäddar. Kyl, frys, dusch, bastu, torkskåp, braskamin, TV.
Tel 08-719 34 91, MemoETXENIN.

FJÄLLSTUGA i Funäsdalen under
sommar- och vintersäsongen, 8 bäddar i en byggnad med bastu och fullt
utrustad samt en liten stuga med 2
bäddar. Nära till elljusspår, liftar och
27-håls golfbanor.
Suzanne Hederén, tel 08-719 84 06,
Memo ETXSUZ eller Claes Hultberg, tel 08-719 4648, Memo
ETXCGH.

VILL DU
ANNONSERA
GRATIS HÄR?
Skicka din annons via
Memo: LMERADAN
el. internpost: HF/LME/I
Ericsson Media
Rum 4 2 0 1 .
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I händelse av sjuk ii m
Från 1 januari betalas sjuklön direkt från företaget de första 14 dagarna
Första januari 1992 träder en ny lag i kraft som innebär
stora förändringar i utbetalningen av sjukersättning.
Då införs den s k "arbetsgivarperioden" som innebär
att företagen betalar ut sjuklön för de första 14 dagarnas sjukdom. Försäkringskassan ska bara betala sjukpenning för sjukdomsperioder utöver två veckor.
"Arbetsgivarinträdet", som förändringen också
brukar kallas, innebär dock inga större förändringar
för de anställda. Ersättningen är i stort sett oförändrad
och reglerna för sjukanmälan etc påverkas inte.
Den nuvarande lagen om sjukersättning trädde i kraft den 1 mars
och gäller fram till årsskiftet. Där
anges att 75 procent av lönen kan
betalas ut vid sjukdom under arbetsdag 1-3. Därefter är ersättningen 90 procent. Lagen sätter ett
tak vid dessa procenttal, vilket inneburit försämringar i villkoren
för grupper som
avtalsvägen tillförsäkrat sig högre ersättningartidigare.
Av de 75 resp
90 procenten be-

säger att företagen skall tillämpa
samma regler, sägerSixtenThunedal på LME, sammanhållande för
de här frågorna inom koncernen.
- Samtidigt vill vi från företaget
lägga ett ansvar på den närmaste
chefen att undersöka varför en anställd inte kommer till arbetet,
om ingenting
hörs ifrån honom eller henne.
Det är ju detta
som är en av poängerna med
nyordningen att företaget får
ett större engagemang i medarbetarnas från° —
varo.
- Om sjukfrånvaron varar längre
tid än 14 dagar, vill vi att den
anställde anmäler detta till Sjukanmälan eller motsvarande under den
15-e dagen. Vi anser att det är viktigt med en kommunikation mellan den anställde i det läget, säger
Six ten Thunedal. Det är sedan företaget som vidarebefordrar denna anmälan till Försäkringskassan.

"För den
anställde
innebär den nya
lageninga

taiarFörsäkrings-

större
förändringar"

kassan, FK, ut 65 J
resp 80 procent i
sjukersättning och resterande 10
procent utgår som sjuklön från företaget på så vis att sjukvadraget på
lönen begränsas till 90 procent.

Samma belopp
När arbetsgivarna nu tar över betalningsansvaret för hela sjukersättningen under de första 14 dagarnas sjukdom, kompenseras de
genom en sänkning av arbetsgivaravgifterna med 2,3 procentenheter.
En av de bärande idéerna bakom
den här reformen har varit att företagen får en mer direkt koppling
mellan sjukfrånvaro och kostnader. Det kan då bli mer lönsamt att
t ex vidta åtgärder i en dålig arbetsmiljö, satsa på friskvård i företagets regi, osv.
För den enskilde anställde innebär den nya lagen inga nämnvärt
större förändringar. Sjukersättningens storlek påverkas inte. Rutinerna
försjukanmälan, som varierar mellan olika bolag och enheter inom
Ericsson, förändras inte heller
nämnvärt.
Inom Stockholm Sydväst, t ex,
är det med vissa undantag som
förut den anställdes skyldighet att
anmäla sjukdom till arbetsplatsen
och till Sjukanmälan och att vid
återkomst till arbetet fylla i det
röda kort som då förhoppningsvis
väntar på arbetsplatsen och friskanmäla sig den vägen.

Dispens för anmälan
Anmälan skall som tidigare ske på
insjuknandedagen eller närmast
följande arbetsdag om sjukdom inträffar på fridag. När företaget nu
tar över gäller samma stränga regler som gällt mot FK.
- Den som t ex råkar ut för en
olycka och inte kan anmäla sig
själv första dagen skall anmäla sig
så snart han eller hon kan. Försäkringskassans regler på den här
punkten var mycket strikta. Lagen

Intyg från åttonde dagen
En annan regel som är oförändrad
gällersjukintygen. Dessaskall som
tidigare lämnas fr o m den åttonde
kalenderdagen. De nya läkarintygen är så utformade att de innehåller
en kopia där anledningen till sjukskrivningen inte finns med.
Tanken med detta är att endast
försäkringskassan skall ha tillgång
till den medicinska diagnosen, så
det är intyget utan sådana uppgifter
som skall lämnas till arbetsgivaren.
Om sjukdomsperioden sträcker
sig utövertvå veckor, kommer som
tidigare en blankett från försäkringskassan hem till den anställde med
begäran om frånvarouppgifter, sjukintyg, osv. Då är det den fullständiga kopian av sjukintyget som
skall skickas in.
- Liksom tidigare kan det krävas
sjukintyg tidigare än från den åttonde dagen i speciella fall.

Fler kan få ersättning
Sjuklön utgår till arbetstagare som
anställts för minst en månad. Från
första januari kan också personer
med kortare anställning få sjuklön.
Det gällerom man arbetat under en
sammanhängade period av 14 dagar före sjukfallet.
Lagen innebär således förbättringar för t ex feriearbetare och
"sommarbarn". Men det är endast
anställning som kvalificerar till
sjuklön - konsulter och andra "uppdragstagare" omfattas ej.
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Så beräknas sjukavdrag
och sjuklön
För månadsavlönad personal kommer under de
första 14 dagarna ett
sjukavdrag att beräknas
per arbetstimme. Beräkningen sker med utgångspunkt från månadslönen.
För timavlönad personal beräknas en sjuklön utifrån den genomsnittliga medeltimförtjänsten på
tidlön och ackord - eller timlön
för dem som enbart har sådan -

under det senaste kvartalet. I den
senare beräkningen ingår också
vissa tillägg, t ex OB-tillägg som
skulle ha erhållits under frånvaron.
Resultatet blir det samma för
tjänstemän och kollektivanställda:
Under dag 1-3 av sjukperioden
får man 75 proc av den ordinarie
lönen i lönekuvertet och under
dag 4-14 utbetalas 90 procent.
Från dag 15 görs ett sjukavdrag
med 90 procent av timlönen. Det
kompenseras då för tjänstemännen av en ersättning om 80 pro-

cent från FK och de resterande 10
procenten av lönen som sjuklön
från företaget. Högavlönade får
ingen ersättning från FK för
lönedelen utöver 7,5 basbelopp
(252.750 kr 1992) men däremot
en sjuklön från företaget på 90
procent, vilket innebär samma
villkor som för övriga.
Kollektivanställd personal får
vid längre sjukskrivnng 80 procent av den sjukpenninggrunande
inkomsten från FK och ytterligare 10 procent genom den s k
avtalsgruppsförsäkringen.
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Spar pengar och tid och
höjer kvaliteten
Det spar tid, höjer kvaliteten, håller reda på garantitider, skapar ordning i
lagren och bevakar leveranser. Det, handlar i det
här fallet om Ericsson
Maintenance System,
EMS, ett helt nytt PCbaserat system för reparationsrapportering. EMS
är utarbetat på affärsområde Radiokommunikation men är intressant för
alla företag som arbetar
inom elektronikområdet.

EMS följer
produkten
från början
till slut
egentligen började det hela med
två projekt för två respektive ett
år sedan. Jan Lidmar och Anders
Broman på Ericsson Radio Systems, ERA, hade båda i uppdrag
att ta fram ett nytt reparationsrapporteringssystem. Anders för
ERA och Jan för Ericsson Mobile
Communicatins, ECS' räkning.
- Mest av en slump fick vi kontakt med varandra, berättar de.
Samtidigt kom uppmaningen från
affärsområdets kvalitetschef Anders Toller, att till det nya reparationsrapporteringssystemet kunna
koppla fabrikernas egna kvalitetsuppföljningssystem.
Ett projekt på affärsområdesfciiva startade -90 och i november
" å r började det nya systemet distribueras.
Bakom EMS ligger mycket arbete från duktiga datakonsulter
1 och en skicklig programmerare. I
projektgruppen har många användare ingått och dessa har framfört
sina speciella önskemål, som nu
blivit uppfyllda.
Trots det stora arbetet är ut-

Alla produkter som ska repareras sands till ERAs godsmottagning i Kista som fungerar som en "reparationssluss" för hela affärsområde Radiokommunikation. T v Jan Lidmar och Anders Broman vid den
PC, dar EMS används. Foto: Björn Seger

vecklingskostnaden för EMS låg,
endast 2,3 Mkr. De besparingar
som man kan göra tack vare systemet är betydande. Bara på ERA
kan man varje år spara ca 20 Mkr
genom att ha kontroll på garantitider och stoppa läckage av garantipengar.
- EMS är en viktig länk i den
totala kvalitetsuppföljningen
inom vårt affärsområde, förklarar
Anders Toller. Här har man möjlighet att koppla ihop ankomstkontroll, produktionsuppföljning,
testdatauppföljning och eftermarknadsuppfölj ning.

Papperslöst
Vid tillverkningen märks alla produkter med dels en streckkod och
dels i klartext. Dessa data matas
in i EMS och följer sedan produkten under installation och i drift
ända fram till dess den är färdig
att skrotas. Allt som händer produkten registreras i systemet.
- Eftersom all information finns
samlad i ett enda system underlättas t ex godshanteringen, fakturering och reparationsunderlag, säger Anders Broman. Här har man
fått en möjlighet att hålla ord-

Vi saknar dig Bosse
"Ha en trevlig helg " sa vi när vi
skildes efter fredagens plåtning.
"Vifortsättterpå måndag"
"Det blev ingen fortsättning.
På måndagen var Bosse borta.
Borta för alltid.
Vi plåtade mycket med Bosse
under årens lopp. För oss var
han en lågmäld, effektiv och
duktig fotograf och fixare med
outtömliga kontaktytor. Kort
och gott en stor tillgång för oss
alla.
Det känns mycket tungt att ha
mist denne underbart obyråkratiska, bohemiska vän.
Vi saknar dig Bosse.
Vännerna på Grafiska

TACK
Ett innerligt och varmt
tack till alla som med
blommor,
minnesgåva
och med sin närvaro hedrade vår kära
BO
BINETTESjordfästning
GABR1ELE
FRANZ
PHILIPPE
FRIDA
FELICIA
FREDDIE
FANNY

ningen pa reparationerna utan att
ett enda papper behöver skrivas.
Det torde vara något av en önskedröm för alla som arbetar inom
detta område. Naturligtvis gardet
att prima ut all dokumentation
och även få ut etiketter i passande
storlek. Alla uppgifter som ska
distribueras läggs över på en diskett.

"skräddarsy" systemet för egna
användningsområden.
Ett system som klarar så mycket, hur användarvänligt är det?
- Det är mycket lätt att använda
och man behöver inte gå någon
utbildning. Det är knappt det behövs någon manual men naturligtvis finns det en sådan, förklarar Anders.

Flexibelt

Gävle och Scunthorpe

EMS är ett mycket flexibelt system, som bl a kan tjäna som underlag för olika ekonomisystem
inom Ericsson både här hemma
och i utlandet. En finess är att de
utländska dotterbolagen kan använda de svenska grundpriserna
men ändå få priset i landets valuta
genom att lägga in en egen
valutakod. Det går också att skriva
in en varning om att vissa kunder
är "dåliga betalare".
Att få fram statistik ur EMS är
lätt. Det blir enkelt att upptäcka
vissa systematiska fel, som konstruktören snabbt kan få reda på
för att göra ändringar. Här finns
det alltså mycket stora besparingar
att hämta med hjälp av EMS.
Från menyn går det lätt att

EMS ska installeras på 500 arbetsplatser inom Ericsson Mobile
Communications. Även inom
ERA används det alltmer bl a i
Gävle och Kista. Ericsson Telecoms bolag i England, ETL i
Scunthorpe, är mycket nöjda med
EMS.
I Kanada är Ericssons kund
Cantel intresserade och kommer
att köpa det. I Taiwan, Malaysia
och Singapore pågår test på
Ericssonbolagen.
Möjligheten att koppla ihop
EMS med det streckkodsprojekt
som drivs inom Ericsson Telecom ger Ericsson Maintemance
System mycket stora användningsområden.

Samordning
EDS och
ERA
ERA, Ericsson Radio systems
samordnar sin databehandling med EDS, Ericsson Data
Service. Därigenom räknar
man med stordriftsfördelar
med högre effektivitet och
minskade kostnader.
Samarbetet innebär att
ERAs Z-verksamhet sammanförs med EDS. Det gäller
kommunikation, VAX-drift,
systemutveckling, telefoni
och PC/LAN-support.
Verksamheten kommer
även i fortsättningen att ligga
i Kista och organisationen
kommer att bemannas av personal från både ERA och EDS.
ER A-kunderna kommer att få
samma kontaktpersoner som
tidigare.
- Sammanslagningen av de
båda bolagens VAX-drift
medför framför allt att koncernen reducerar sina kostnader för databehandling, förklarar Sten Fornell, ekonomidirektör på ERA.

Personsökning länkas
samman
Nu har personsökningen
för dem som arbetar på de
olika kontoren i de sydvästra förorterna i Stockholm
länkats samman. Ericsson
Paging Systems och Ericsson Data Service har skapat ett gemensamt system
med en sidepager, fem MD
110-växlar och sex sändare.
Allt är anslutet till en
"Memo-dator".
Det här är ett led i en
förbättring och förenkling
av kommunikationerna
inom Stockholm sydväst.
Ericsson Data Service säljer abonnemangen och man
beräknar att många Ericsson-anställda har behov av
personsökning.

Gunilla Tamm

Samarbete om
elektronisk post
Ericsson GE har skrivit ett avtal om gemensam
utveckling och marknadsföring med de amerikanska företagen Anterior Technology och Research
in Motion (RIM). Överenskommelsen omfattar
utveckling av en tjänst för trådlös åtkomst till
system med elektronisk post (E-mail).
Anterior's RadioMail-koppling ska förbinda RAM Mobile
Data's Mobitexnät med flera
allmänna E-mail system i US A
och med LAN-baserade system (lokala nätverk). RIM ska
utveckla ett programpaket för
E-mail som gör det möjligt att
med hjälp av Ericsson GE-s
radiomodem koppla upp portabla datorer till RadioMail.
- En av de mest begränsande

faktorerna för system med elektronisk post och andra informationstjänster har varit deras beroende av skrivbordsbunden kommunikationsteknik, säger Geoffrey S. Goodfellow, VD i Anterior Technology.
- Användbarheten i dessa
tjänster ökas väsentligt när de
blir tillgängliga var som helst,
när som helst.
- Som ett av de första företa-

gen i Nordamerika med erfarenhet av arbete med Mobitexteknologi, är vi begeistrade över
hur den nu tillkommande
portabiliteten kommer att bredda marknaden för våra produkter, tillägger Mike Lazaridis,
chef för Research in Motion.
Anterior Technology, med
säte i Menlo Park, California, är
ett företag som specialiserat sig
på kommunikationstjänster. Företaget har sålt system för elektronisk post sedan 1988.
Research In Motion har sitt
högkvarter i Waterloo, Ontario.
Företaget specialiserar sig på
utveckling av programvara och
elektronik inom kommunikationsområdet.
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Planeringsarbete och glöggfest
Jag ägnar förmiddagen åt ekonomi och går igenom Anders
resultattapport för oktober månad.
Innan lunch hinner jag också med
att titta på vår omkostnadsbudget
för 1992.
Snart ärdetdagsattskickajulkort
och jag sammanställer en lista på
adresser till bl a kunder, som ska få
julkort. Dagen avslutas med att jag
uträttar en del bank- och resebyråärenden.

Tisdag 26 oktober

Carina Möller, chefsassistent på Divisionen för
Mobil Data har skrivit
dagboken under veckan 25
till 29 november. Det blev
en vecka med lite försmak
av julen med julkortsadresser och glöggfest.
Måndag 25 november
Vår divisionschef Anders Torstensson är i US A, där det är möte
på joint venturebolaget med GE.

Både Göran Berntsons och Stefan
Mobergs sekreterare är borta så
jag hoppar in och hjälpertill. Vi får
besök av Dan-Håkan Davall och
Magnus Kristersson från Ericsson GE i Kanada.
Nästa vecka ska vi ha sekreterarmöte på divisionen och jag planerarbla vilka frågorvi ska taupp.
Vi brukar vara 12 sekreterare på
dessa möten, som vi har var fjärde
vecka. Dagen avslutar jag med att
plocka ihop material till Sircommässan i Paris, som pågår just nu.
Det aren resenär till Paris som tar
med sig materialet.

Onsdag 27 november
Alla sekreterare på divisionen är
på studiebesök på Magnetic i

julmiddag. Var och en bidrag med
enmaträtt.Jagtogmedmigköttbullar och glögg. Det var en trevlig
kväll.

msec
-O

Bromma på förmiddagen. Det var
ett mycket bra besök. Varje vår
och höst försöker jag lägga in något studiebesök för att sekreterarna ska lära känna olika delar
inom vårt affärsområde.
När jag kommit tillbaka till
ECS i Kista ägnar jag ganska
mycket tid åt att sammanställa
material inför det B R-managementmöte och ECS's styrelsemöte som båda ska vara längre
fram i veckan. Jag planerar också
de ledningsmöten som ska hållas
under våren -92.
Innan dagen är slut gör jag en
sista check av Anders post och
sammanställer en lista över vad
som hänt under de dagar han varit
borta. Jag "jagar" material till
Anders och hans besök på Exportkreditnämnden på torsdag
morgon.
På kvällen har alla sekreterare

Torsdag 28 november
Vår kund Ram Mobile Data från
USA är på beök.
Jag går igenom sekreterarnas befattningsbeskrivningar för att placera in dem i sekreterarnas karriärstege.
Klockan tre är det dags för avfärd till Göteborg. Jag, tillsammans med några andra från Y-divisionen är bjudna till Eritel, som
ska ha fest för att inviga sitt nya
hus. Det blev jättetrevligt!

Fredag 29 november
På förmiddagen är det ledningsmöte. Anders ska åka till Australien på söndag och jag ordnar det
sista inför hans resa. Går igenom
post, möten och andra åtaganden
som väntar Anders när han kommer hem på torsdag.
Veckan har gått fort, det är redan fredag. Under helgen blir det
nog både badminton och simning.
Jag är också bjuden på glöggfest.
På söndag är det dags att tända det
första ljuset i adventsstaken.
Carina Möller

Minskad byråkrati
med svensk
exportkontroll
Sverige är på väg att
skaffa sig en ny status när
det gäller exportkontroll.
En status som skulle
underlätta inköp av
högteknologi. Ett villkor
för den nya statusen är
emellertid att Sverige
skaffar sig en egen exportkontroll, vilket
troligen sker under våren
1992.
Det här med exportrestriktioner
började vid kalla krigets utbrott i
si utet av 40-talet. Väst, i sy nnerhet
USA, ville förhindra att högteknologi spreds i öst. Handelsorganisationen Co-com bildades
1949.
Sverige, som inte varit med i
Co-com, har hittills bl a utnyttjat
enamerikanskdistributionslicens
för att underlätta inköp av amerikansk högteknologi.

Ny status
För att al 1 mänt underlätta handeln
med
Co-com-länderna
har
Sverige en längre tid arbetat för att
få en sk 5(K)-status, som den kallasefterenparagraf i de amerikanska exportreglerna.
Denna status är likvärdig med
Co-com-ländemas. Ett villkor är
emellertid att Sverige skaffar sig
en egen exportkontroll (något
som Sverige hittils bara haft när
det gällt krigsmateriel). Denna
kommer att vara i princip densamma som övriga Co-com-länders, dvs varulistorna, restriktioner när det gäller vilka länder man

En svensk exportkontroll kommer att betyda flera saker.
Slutvaran kommer att kontrolleras i stället för, som hittills, produktens innehåll av högteknologiska komponenter från Co-com.
Ericssonbolagen kommer sannolikt att själva få sköta exportkontrollen under överinseende av
Tullen, som är tillsynsmyndighet,
men kan delegera ansvaret till företagen.
Det skulle då innebära en del
prakti ska förändringar. Kraven på
teknikerna på divisionerna ökar.
De tvingas att själva klassificera
sina produkter via jämförelser
med en upprättad svensk varulista.
Ericsson kommer troligen att
behöva en ny form av exportkontrollorganisation, Kontrollen
skulle kräva mindre byråkrati än
vad som vari t förkn ippad med den
amerikanska distributionslicensen.
Men många frågor återstår att
lösa. Hurblirdettex med leveranser till länder utanför Co-com?
Och vilken myndighet utfärdar licenser i fortsättningen? Osv.
Lars Cederquist

(eller LAN) har framtiden för sig.
Det har man nu sagt i fleraåroch hos
oss vid ERA/ECS har kanske inte
den genomtänkta och samlade
nätverkssatsningen kommit till
stånd ännu.
Låt oss ett ögonblick bortse från
de tekniska problem och de organisatoriskainsatserman måstegenomföra för att nätverken ska
fungera enskilt och tillsammans.
Låt oss titta på användarens arbetsförhållanden och framförallt
på hans/hennes persondator.

Noder
kallas PC-arbetsplatserna som
anslutits till ett nätverk. Spindeln i
nätet är ju servern eller arkivstatio^Ä
nen, som i sin tur kopplas vidare
mot andra LAN, VAX o/e IBM.
Idag finns PC-datorersomärspecialkonstruerade för att vara just
noder.
^^
Chassit är kanske hälften så^P
stort som en traditionell PC, men
rymmerändå 1 -3 kortplatser. Och
de behöver varken ha diskettstation eller hårddisk! Denskivminneslösa PC:n ger förutom ett lågt
pris många fördelar.

Säkerhet I
Alla data användaren alstrar lagras
på servern. LAN-ansvariga ser till
att servern systematiskt och regelbundet "backas upp". Därmed får
användaren automatiska säkerhetskopior av sina datafiler. Handen på hjärtat: Gör du säkerhetskopior av dina datafiler idag?

kan vidareexportera högteknologi till osv kommer att stämma
överens.
Den svenska exportkontrollen
kommer att garantera att högteknologin inte sprids okontrollerat, vilket bör betyda mindre byråkrati och kontroller.
Etterkännande försvensk 5(K)status är på gång inom Co-com, bl
a har USA nu godkänt ansökan.

Konsekvenser

Nätverk

Säkerhet II

Birgit Lindberg, Konstföreningens avgående ordförande med tavlan
Flamingo av Einar Jolin. Den här tavlan ville hon helst vinna vid
årets utlottning. Men turen var inte riktigt på hennes sida. Foto:
Björn Seger

Birgit gör inga tavlor
- När konstföreningen startade
för åtta år sedan, var det lite kärvt.
Vi var bara 30 medlemmar och
det var inte så lätt att få folk intresserade. Idag är Konstföreningen
Ericsson i Kista en mycket aktiv
förening med 300 medlemmar.
Det berättar Birgit Lindberg, som
varit ordförande sedan starten men
nu lämnar över till Inger Undén.
Medlemmarna i Konstföreningen kommer från ERA, ECS,
Radiosystem, Magnetic och RSS.
Alla företagen finns i norra Storstockholm.
Minsten gång i månaden ordnas
olika arrangemang i Konstföreningens regi. Det kan vara föredrag, besök på utställningar eller
hos olika konstnärer.
- Men det är inte bara konst vi
intresserar oss för. Ibland är det
också konsert- eller teaterbesök,
säger Birgit.
Uppdraget att vara ordförande i

Konstföreningen tycker Birgit
varit både roligt och givande.
- Jag har fått många vänner
inom stora delar av Ericsson. De
kontakter som jag haft med olika
konstnärer har varit intressanta
och ibland lite annorlunda, säger
hon. Själv målar hon inte men ägnar en del tid åt att sy sina kläder.
I november varje år håller
Konstföreningen sitt årsmöte. I
samband med det ordnas ett lotteri på de tavlor som man köpt in
under året. I år var det drygt 65
tavlorsom lottades ut. Det betyder
att ungefär var femte medlem i
Konstföreningen har chans att
vinna.
Att vara med i Konstföreningen
kostar 35 kronor i månaden och
summan dras från lönen. Den
som vill veta mer eller gå med
i Konstförenigen kan kontakta
Anita Lee Hunter, tfn 414 08.
GT

•

Virus förs in i PC-system via disketter. Utan diskettstation ingen
virusingång. Vissa data- och programfiler bör inte lämna företaget^^
Utan diskettstation kan man inte"ta^P
med sig "filer hem. De nya
datorerna innehåller också en rad
inbyggda skydd mot obehörig användning.

Minskat strul
Programvara installeras enhetligt
och korrekt på servern av specialister. Användaren slipper lägga ned
tid på att laborera med minneshanterare,styrrutiner,inställningar
mm och kan ägna sig åt sitt arbete.

Produktiviteten
vid vårt företag torde därmed förbättras. På servern installeras dessutom endast rekommenderad programvara, varför användarna inte
behöver exprimentera och lägga
ned tid och möda på program som
inte hör till vederbörandes huvudsakliga arbetsuppgifter.

Specialbehov
som för tillfället inte kan uppfyllas
av en LAN-lösning, kan betjänas
av enstaka fristående eller LANanslutna PC-datorer, som köps in
till avdelningen eller sektionen
som helhet.
Matts Willborg

NR 10/1991

23
" '••'• :-:|i£!si•::-- " •' ^j"?-^:;-'>•: • vi'-y V" " " •""

Orkar du om tio år?

Låt Anneli ta din hälsoorofil
Den som ska orka hela
vägen och hålla hjärnan
klar måste må bra. Både
fysiskt och psykiskt. Ett
bra sätt att få veta hur
man ligger till är att låta
ta sin hälsoprofil.
Sen september har företagshälsovården i Kista en friskvårdskonsulent, Anneli Lindqvist. Hon kommer närmast från Sveriges Radio
där hon jobbat med friskvård i tre
år.
Målet är "wellness", att personalen ska må bra. Hela människan.
Behandlingen är individuell och
Annelie har självklart tystnadsplikt.

Tre kvart
På 45 minuter kan man få veta sin
Jgilsoprofil. Den beskriver lev^ i d s v a n o r , motion, kost, rökning,

stress etc. Man svararpå frågor och
går igenom konditionstest. Efter
ett halvår görs uppföljning då
man kan se om man lyckats för^kura levnadsvanorna. (Det bru^Hir ta ett par år att lägga om vanor
helt!)
- Alla kan vända sig till mig,
förklarar Anneli. Jag jobbar nära

Gäller de unga

Kinesiskt

Stefan Blom på Mekaniska verkstaden i Kista konditionstestas av
Anneli Lindqvist på Företagshälsovården.

lika viktig som en motionshall,
förklarar Anneli Lindqvist, som
också passar på att varna för att

missbruka motion, dvs motionera
för mycket.
Lars Cederquist

- Jag ska tillbringajulen med
man, dotter och
hennes sambo.
Det är spännande dagar nu, till
jul harjag sannolikt blivit mor(
mor! Vi ska um- as?
gås och ha de lugnt och skönt. Vi
köper få julklappar - bara några
småpakettillvarochen.Jagäremot
det enorma slöseriet.

/?':••••-.

Främjar radiovetandet
ningsfrågor inom högskola och industri. Bland deltagarna syns fr v
ordf Åke Blomquist, Skotte Mårtensson, Lund, Prof. Lars Henning
Zetterberg, Stellan Nennerfelt och
Per-Olof Thorén, ERA, samt Östen
Mäkitalo, VD Telia Research.

I början av december var det dags
för det nybildade kvinnliga
nätverket Ericsdöttrar på ERA att
träffas till den första föredragskvällen. Ett 60-tal medlemmar
kom för att lyssna på och ställa
frågor till Anna Wahl från Handelshögskolan. Anna skriver en
doktorsavhandling om "kvinnliga civilingenjörer och civilekonomer och deras karriär efter examen".
Deltagarna fick också höra om
"Kvinnliga chefer" på ERA, ett

Mikael Persson,
Mönster kortfabriken,
Kumla
- Julafton firar
jag med mina
föräldrar. Det
blir en traditionell jul med
god mat och ett
litet paket. Jag
ska ta vara på
den långa ledigheten och passa på att reparera
min lägenhet.

Storträff för
Ericsdöttrar

Enkronan är namnet påCancerfondens kampanj för att öka bidragen
till cancerforskningen i Sverige.
Idag finansierar Cancerfonden med insamlade medel 75 procent
av forskningen och tanken med Enkronan är att engagera så många
frivilliga som möjligt.
Genom att satsa en krona om dagen av din lön kan du göra en
fantastisk insats. En krona om dagen, det gör 30 kronor i månaden.
Du kan anmäla dig till Lönekontoret via din tidrapportör.
Tack vare intensiv forskning klarar sig nu varannan cancerpatient mot var tredje 1970. Målet är att om tio år klara cirka två
tredjedelar av alla cancersjuka. Men till det krävs kunskap och
pengar.

-Tillsammans
med familj och
vänner åker
jag till Idre. Vi
blir tio personer som ska
stanna en vec'Ej
-^
ka.Jagskanju^gÉL^0'^m
ta av att laga " • ^ • " K » ' ' * " ^ ™
julmat i stugan och känna julens
dofter. Naturligtvis ska jag åka
skidor och vara ute så mycket som
möjligt.

Anneli Asp, ERA,
Gävlefabriken

Inom SNRV, Svenska Nationalkommittén för Radiovetenskap, just
60 år, arrangeras seminarier för att
utveckla Sveriges radiotekniska
kompetens. I början av december
hölls hos Ericsson Radio ett symposium kring forsknings- och utbild-

Stöd cancerforskningen
med en krona om dagen

y

Arne Wiljanen, ERA,
Kista

Rolf Wedberg, Bertil Aquilon,
Tore Wolff, Nils-Gösta Nilsson,
Raymond Hedlund, Gert Becker,
Bengt Löfstrand, Jan Gars, Gunnar Nordquist, Birgit AvebjörkRilbe, Jan Johansson.
Trettio år ECS: Ulf Rengman,
Bengt Karlsson, Gert Beijer, Ragnar Johnsson.
Trettio år RSS: Bert Ekman,
Nils-Erik Nilsson.
Trettio år RSA: Björn Birge.

A

i.

- Jag ska fira
julen hemma
och har bjudit
mina föräldrar
och min farmor. Min lillasyster kommer
också, det ska
bli roligt för
hon åker till USA för att studera
nästa år. Nu har jag börjat julförberedelserna med pepparkaksbak. Vi försöker dra in på julklappar och ger bara någon liten sak
till varandra.

De som har besvär får individuella träningsprogram. Till exempel mot stress eller stelhet.
Friskvården gäller i högsta
grad även de unga. De mest vältränade får också besvär om de
sitter stilla för mycket. Och det är
i ungdomen som grunden läggs
till de kroniska sjukdomar som
många får i fyrtioårsåldern.
Det kan också vara bra att veta
att fet mat ger en trött hjärna.

Här är drygt en åttondel av jubilarna samlade. Sittande fr.v. Elisabet
Szekesvary och Hans öhlund. Stående fr.v. Björn Seger, Rolf
Wedberg och Raymond Hedlund. Foto: Björn Seger

j

Katarina Smide, ECS,
Lund

Dags för jubilarer
Fyrtiofem år ERA: Ingemar Eriksson och Georg Jansson.
Trettio år ERA: Lennart Gunne,
Elisabet Szekesvary, Einar Lundblad, Björn Seger, Yngve Ganesäter, Lennart Andersson, KarlGustav Sundin, Hans Öhlund, Anna
Vuorinen, Berit Thureby, Bertil
Sonesson, Sten Wahnberg, Arne
iksson, Lars Franzén, Kenneth
• Iklöf, Jan Kling, Britta Nauman,
Göran Oscarsson, Kerstin Stenmn,

.i

Hur kommer du
att fira jul?

ihop med företagshälsovården i
övrigt och är det någon som har
besvär som jag inte klarar av hänvisar jag personen vidare till någon av mina kolleger.

Annelie berättar också att man i
vår ska köra igång en Tai Chikurs, som är en form av kinesisk
gymnastik.
En koncentrations- men inte
konditionskrävande gymnastik
där man inte blir svettig, men
måste deltaga med känsla, med
målet att lära känna sin kropp.
I vår startar också "stresshantering", dvs avspänningsteknik,
något som är mycket viktigt för
alla som jobbar hårt.
- En avslappningsstudio är

FII

Anna Wahl i mitten flankerad av
Cecilia Hedin och Karin
Ahlström

projektarbete som några kvinnliga ERA-medarbetare gjort.

Pris till Kvalitetsdialogen
"För betydelsefull insats för att utveckla industritjänstemännens
kompetens" löd motiveringen när ERA-kursen "Kvalitetsdialogen" erhöll diplom på IPF-konferensen i Uppsala i november.
IPF står för Insititutet för personal- och företagsutveckling. Prisutdelare var SIFs förbundsordförande Inge Granqvist.

Mattias Pettersson,
RSS, Karlstad
- Jag kommer
att vara med
mina föräldrar
hemma hos
demochätajulskinka och lutfisk. Ännu har
jag inte planerat
vad jag ska göra
under hela julhelgen men det ska
bli skönt att vara ledig och vara
tillsammans med familj och flickvän.

Returadress:
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB
KN
164 8 0 STOCKHOLM
SABROSAS

En sådan
utmaning!
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H

ar du varit ute och seglat någon
gång? Om du har det, så håller du
säkert med mig om att en rejäl motvind är
bland det bästa man kan råka ut för! Att
ligga på kryss i god vind med bra lutning på
båten och vågsvallet yrande över huvudet
är verkligen en tjusning! Det är då man
verkligen känner att man kommer framåt,
trots att kurseninte ärspikrak utan tvärtom
måste läggas i sicksack. Och det är då seglarenochhansbesättningverkligensättspå
prov ochhela tillvaron ombord medjämna
mellanrum vänds merellermindreuppoch
ner när skepparen låter "skutan" slå och
vänder upp i vindföratt snabbt ta fart igen
på det andra kryssbenet.
Jämför den känslan med en god medvind, eller "slör" som seglaren säger. Då

TILL
SIST
AV LARSGÖRAN HEDIN
Att sköta hushållet, handla mat och ordna representationsmiddagar ar en stor del av livet som fabrikschefshustru i Mexico, säger
Lena Skärdin.

"Jag är frälst på Mexico"
- Jag njuter ännu av att vara
ledig fast det gått ett och ett
halvt år sen vi flyttade hit, säger
Lena Skärdin, gift med
Ericssons fabrikschef i Mexico,
och tidigare sekreterare vid
ERAs fabrik i Gävle.
I drygt två år, från hösten 1987 till våren
90, körde Lena Skärdin nio mil från bostaden i Söderhamn, där hennes man var
platschef, till arbetet i Gävle. Och nio mil
hempåkvällen.Dagutochdag in.Tröstlöst,
nästan ensam på vägen, genom långa mörka skogar.
Då jobbade hon på Ericssons fabrik i
Gävle. ERA-fabriken där man tillverkar
radiobasstationer för mobrltelefonisystem
över hela världen. Under den tiden växte
mobiltelefonimarknaden explosionsartat
och fabriken expanderade förstås i takt
därmed. Det var alltså inte bristen på arbete
eller tråkigt jobb som gjorde att Lena längtade bort till mer exotiska trakter.

Präglad

också gått fortsättningskurs i spanska, men
spelar inte golf.
En central figur i familjen Skärdins mexico-liv är Leon Salvador. Husets allt-i-allo,
"diskmaskin", servitör mm, men helst av
allt: sångare.
När representationsmiddagarna går mot
sitt slut tar han fram gitarren och sjunger
för gästerna. Gärna utklädd i mariacchidräkt.
Att sköta hushållet, handla och laga mat,
ta emot gäster etc aren stor del av Lenas liv.
Men det finns också en skön avkoppling
utanför Mexico Citys larmande trafikkaos
där det verkar ta minst två timmar att utföra den enklaste lilla sak.

Lantgård
Ericsson äger en lantgård, en Quinta, som
den kallas, eller el Oasis. Ett ostört paradis
14 mil söder om huvudstaden. Nyrenoverat med allt man kan önska sig och de
Ericsson-anställdas "sommarställe".
Där är luften brai motsats till inne i staden
där man i våras satte upp telefonhytter med
syrgasmasker.
Till Quintan reser man på helgerna. Den
fungerar som ett hotell, även som kursgård, där finns 24 rum, ett stort kök, en
matsal, en egen kock mm. Det är bara att
ringa och boka rum. Rummet kostar inget,
maten är till självkostnadspris.
Quintan har gott om plats. Där är aldrig
fullt utom vid större fester. Och fester har
man, t ex vid midsommar med sill, lax, ägg,
snaps etc. Och en midsommarstång klädd

Leon Salvador husets alt-i-afto W c a sångare.

med 24 dussin gladiolus och rosor inköpta
Men hon hade något att jämföra med. Fyra
för 10 kronor!
år i Colombia, 1981-85, hade satt sin prägel.
Olof var chef för Ericssonfabriken där
Billigt
och Lena fick smak för latinamerika. LärMexico är ett billigt land. Bensinen kostar
de sig spanska mm.
t ex 2 kronor litern. Men för kött och andra
Nu är cirkeln sluten. De bor i Mexico city
varor kan det finnas differentierade priser.
tillsammans med cirka 50 andra kon- Mexico är underbart, tycker Lena. Om
traktsanställda Ericssonmedarbetare i någman bortser från Mexico city med 20 milra villaområden en dryg mil utanför cenjoner invånare och över tre miljoner
trum (men ändå inne i staden som är
bilar.
mycket vidsträckt). De flesta fruarna är
Starkt intryck gör förstås indianhemmafruar.
Lena och Olof bor i ett tjugo år gam- Vid Teleindustria Ericssons industrikomplex historien. De gamla pyramiderna,
malt hus, originellt, byggt i flera etage i Tlalepantla utanför Mexico city produceras aztekernas och mayafolkets kulturer.
med takterrasser. Varje måndag dan- telekommunikationssystem för publika och Men också naturen. Monarkfjärilarna
sar Lena mexikanskfolkdans. Tillsam- privata nåt. Dessutom transmissionsut- som likt flyttfåglar under hösten vandmans med andra Ericssontjejer. Mexi- rustning för fast och mobil kommunikation, rar ner i miljoner från norra amerika
för att övervintra i en skog i Mexico.
co består av 31 delstater och varje stat kraftutrustning och telefonapparater mm.
-Jag är frälst på latinamerika, avsluhar sin egen dans och sin egen folk- 3 0 5 0 personer arbetar för Teleindustria
tar Lena Skärdin.
dräkt. Lärarinnan syr dräkter i takt med Ericsson. 5 1 2 5 för Ericsson Mexico.
Lars Cederquist
att eleverna lär sig danserna! Lena har

Fabriken i Mexico

kan man i bästa fall hissa spinnakern och
beundra färgprakten och glädjas åt att det
går undan - men roligare än så blir det inte!
Det blir så märkligt lugnt runtomkring en
och man haregentligen ingen större känsla
av att det går raskt framåt, fastän det ju i
verkligheten ändå gör det.

N

är Ericsson nu hamnat i ekonomisk
motvind ställs alla vi som jobbar i
företagetinförenspännandeutmaning-att
dra vårt strå till stacken och bidra till en
kraftig reduktion av företagets kostnader.
Eftersom kostnadsjakten startarpå en nivå
där det emellanåt spenderats och fortfarande spenderas en hel del i onödan, är det
inte någon direkt svältkur som stundar.
Istället tycker jag att man ska se de allt tätare signalerna om inbesparingar som ett
stimulerande nytt inslag i det dagliga
arbetet. Nu gäller det inte bara att fortsätta
att göra ett förbaskat gott jobb utan också att göra det jobbet på ett ännu effektivare
sätt!
Jag har hört om bolag i koncernen där
de anställda mött propåerna om kostnadsjakt och höjd effektivitet mycket
positivt. Som att det nu äntligen ska
hända någonting med ekonomiska
missförhållanden som det tidigare bara
muttrats om i tysto!
När Ericssons vice VD C W Ros höll
ett anförande om besparingar och nedskärningar inför moderbolagets anställda
häromdagen tackades han med applåder!
Trots att det iförsamlingenfanns ett antal
personer som sannolikt intefinnskvar på
lönelistan om några månader, så var ändå
bemötandet positivt.
Det om något måste tas som ett bevis
för att det är med en till övervägande delen
verkigt positiv anda som vi nu går in i
1992 med svångremmen åtdragen ett
par snäpp och alla sinnen öppna för möjligheter till att göra besparingar!
För att återknyta till det där med seglingen, så är det ju ändå så också med
Ericsson att ska man vara säker på att nå
ända fram, så måste man vara redo att segla
också i motvind!
Den tid är för länge sedan över då
skeppen låg dagar, veckor, ja kanske
månader, i hamn för att invänta den
"rätta vinden" för fortsatt resa! Den som
satsar på den taktiken idag har inte en
chans att klara sig!

