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HotLine'
ERA Nyheter
har kartlagt.

Se sid 7

Vind i seglen

I bästa tänkbara sommarväder med vindar mellan två och fem sekundmeter
arrangerades Ericsson Kista Skärgårdssegling den 6 juni. Av de 28 startande
båtarna från ERA, ECS, EKA, ERE och ENS kom alla i mål. Bo Frykberg,
ERA, vann seglingen. På andra plats kom Jonas Henriksson, ERA och på
tredje plats Fredrik Sporrong, EKA.
Seglingen som går två gånger varje sommar hölls nu för 35 gången. Den
29 augusti är det dags för denna sommars andra segling.
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Först med godkänd GSM-telefon
Ericssons HotLine GM 120, framtagen i samarbete med Orbitel, blev
världens första typgodkända GSM-telefon. Ett resultat av ett mycket
framgångsrikt samarbete mellan Ericsson och Orbitel. Produktionen
sker i Carlton, England, och de första telefonerna levererades i mitten
av juni. Godkännandet gällde mobila stationer, men om några månader
beräknas även ficktelefonen vara typgodkänd.

Precis som båtarna på bilden har affärsområde Radiokommunikation vind
i seglen. Orderingången är god och det finns många affärsmöjligheter. För
en fortsatt positiv seglats i höst krävs dock att produktionen kommer igång
snabbt och att leveranser och implementering sker enligt plan. Det skriver
Kurt Hellström och Sten Fornell i Sommarkommentaren på sid 2. Foto:
Björn Seger

Trevlig Sommar önskar redaktionen!

I högsta laget
Under Stockholm Water Festival i
augusti kommer namnet HotLine,
som står för Ericssons mobiltelefon, att inta en upphöjd plats.
Nämligen utanför Operakällaren,
högt upp på ett hopptorn över en
gjuten bassäng i Strömmen. Fem
och en halv meter bred HotLineskylt kommer att lysa i neon och
avteckna sig mot det kungliga
Slottet.

Första persontelefoni-samtalet
I början på juni ringdes i laboratoriemiljö det första telefonsamtalet i
Ericssons nya basstation för persontelefoninätet PCN. PCN-nätet ska
vara i provdrift i England före årsskiftet. PCN arbetar på frekvensen
1800 MHz, men samtalet gjordes med hjälp av en 900 MHz-mobil.
Riktiga PCN-mobiler ska emellertid finnas inom kort.

GSM-demoi Sevilla
Mellan 7-14 juni arrangerades Ericsson-veckan på världsutställningen
i Sevilla. ERAsGSM-buss varpåplats och under åkturerpå utställningsområdet demonstrerades fördelarna med GSM-systemet.
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Sommarkommentar en
Vintern och våren hat varit fyllda av intensivt arbete för oss alla. Samtidigt som vi
haft mycket att göra har vi genomfört en
viktig organisationsförändring genom att
affärsenheten
Mobiltelefonsystem,
RMOS, delats i tre mindre affärsenheter. Vi
har haft förmånen att genomföra denna förändring utan att den medfört några personalminskningar. De positiva kommentarerna om vår ny a organisation är många och
de flesta tycker nog som jag att organisationen nu har rätt struktur. När vi var mitt
uppe i förändringsarbetet betonades det att
vi inte fick tappa tempot. Nu har vi facit och
det är bra - vi klarade av att ändra organisationen utan att slå av på arbetstakten.

fttirO

RDEC, Affärsenheten Försvarskommunikation kan se tillbaka på en framgångsrik
vinter och vår. Det norska MRR-projektet
(Multi Role Radio) lyckas bra och kunden,
den norska armén, har förtroende för oss.
Det visar den option som vi fick tidigare i
våras.
Landstäckande personsökarsystem har
just fått de första strategiskt viktiga beställningarna. Det gäller Ermes, det nya paneuropeiska personsökarsystemet, där vi fått
order från bl a Finland.
Marknaden för lokal personsökning är
fortfarande tuff. Efter omstrukturering av
bolaget ser vi nu en viss ljusning. Det är
också positivt att det snart kommer att lanseras några nya produkter.
Radiosystem Sweden AB fortsätter sina
framgångar. Nu senast har man fått två viktiga beställningar till Thailand.
Fabrikerna i Linköping och Gävle har
under vintern och våren haft mycket arbete
och så blir det även under hösten. Förutom
tillverkning av truppradio och radiolänkar i
Linköping har fabriken en stor och viktig
produktion av NMT-basstationer.
Trots de personalminskningar som vi
varit tvungna att genomföra i Gävlefabriken har personalen där verkligen ställt upp
vid introduktionen av de digitala
basstationerna. Motivationen har varit stor
när det gällt att komma till rätta med de
uppstartningsproblem som funnits.

Ur ordersynpunkt kan vi vara nöjda med
första delen av 1992. Orderingången är
mycket god och det gäller då främst mobiltelefonsystem. Framgångarna i Nordamerika, vår största marknad, fortsätter. Japan
aren ny och viktig marknad. Kinaärett land
där vi hittillls i år haft rekordartad orderingång. Bland andra framgångsrika länder
kan nämnas Kuwait och Förenade
Arabemiraten. I Sydamerika har vi fått en
del beställningar och fler är på gång.
Mexiko är ett annat land som är aktuellt
igen. Det är roligt att se att GSM-order fortsätter att komma in. Nu senast är det Australien som valt Ericsson som leverantör.
Italien är ett annat land där vi har mycket
storaGSM-framgångar. Även våra analoga Förändringarna sker snabbt inom området
system som t ex NMT, AMPS och TACS mobil kommunikation. Det är våra
fortsätter att gå bra.
mobiltelefonerett braexempel på. 1991 var

Bolagsnämnden:
Producera och fakturera

ett rätt dystert år med lågkonjunktur och
stora utvecklingskostnader. Trots motgångarna har medarbetarna inom detta
område ställt upp och jobbat på. Situationen
är nu betydligt ljusare med stora och viktiga
beställningar på de digitala telefonerna.
Någraexempel är order till Cantel i Kanada,
Mc Caw i USA och Mannesmann i Tyskland.
Lanseringen av vår nya analoga
ficktelefon har gått mycket bra och det är
den vi ska "leva" på idag. Orderingången är
god men det är viktigt att vi inte släpar efter
med faktureringen.
Försäljningsorganisationen för mobiltelefoner har genomgåtten framgångsrik förändring genom bildandet av en Norden-organisation. Med koncentration på indirekt
försäljning kan vi minska kostnaderna
samtidigt som försäljningen ökar. Det är en
förändring helt enligt Trim -92.

Mr*
Kumlafabriken får i höst sin stora utmaning
då de digitala mobiltelefonerna ska tillverkas där i stora volymer. Det är nödvändigt
att produktionen kommer igång ordentligt
eftersom tillgången på telefoner påverkar
systemutbyggnaden.
Inom Landmobil Radio har vi har fått
flera beställningar på EDACS och ytterligare order är på gång. Systemet har funnit
sin plats inom säkerhetsområdet. När det
gäller våra MRS-system går det däremot
trögt. Det pekar mot att överförandet till ett
gemensamt produktsortiment kommer att
gå snabbare än vi tidigare trott.

Många tecken tyder på att marknaden för
Mobil Data fortsätter att växa. Ett sådant
tecken är att Motorola nu kommer att tillhandahålla terminaler för Mobitex. Vidare
har IBM tillsammans med ett antal
mobiltelefonoperatörer aviserat att man
ska utveckla mobila datatjänster inom mobiltelefoni. Det visar att mobildata är ett
intressant område där vi har ett rejält försprång.
Attensmidigochanpassningsbar organisation är speciellt nödvändig när man bryter
in på en ny marknad är Mobil Data ett bra
exempel på. Här har man under våren förändrat den interna organisationen genom
att föra ihop system och terminaler. Överhuvudtaget är det en styrka för vårt affärsområde att ha en organisation med mindre
affärsenheter med komplett struktur. Med
denna organisation kan vi lättare leva med i
de förändringar som ständigt sker på våra
marknader.

fttinflr
Hösten blir krävande och vi har många
viktiga åtaganden att klara. Det gäller alltså
att producera, leverera och implementera.
Vi måste få produktionen av våra nya digitala produkter att snurra ordentligt. Med
fortsatt hög orderingång och löpande produktion ska vi fortsätta att vara ett mycket
positivt hjul i Ericssonkoncernen.
Ett stort tack till alla medarbetare för fina
arbetsinsatser under första halvåret 1992.
Ladda för hösten men framför allt ha en
riktigt SKÖN SOMMAR!
Kurt Hellström, Sten Fornell

"Det andra steget" i förändringsprocessen

Den organisationsförändring
som genomförts
Producera, leverera och faktura - det qvist, ansvariga för affärsområdei
under våren handlar inte
blir höstens viktigaste uppgifter. beskrev affärsläget. Båda är bara om ny struktur utan
Den uppmaningen gav Kurt Hell- mycket optimistiska för framti- lika mycket om tidsfokuström och Åke Lundqvist på den men betonade hur viktigt det sering, attityder och
Bolagsnämnden den 10 juni.
är att produktionen nu kommer ledarskap. Nu, när den
Bolagsnämnden hålls en gång om igång.
Det
gäller
både nya organisationen är på
året och är ett forum för information basstationerna i Gävlefabriken
plats, är det dags att titta
från företagsledningen till fack- och telefonerna i Kumlafabriken. närmare på hur arbetet
klubbarna. Ekonomi, affärsläge, Björn Boström, produktionsdi- sker och hur väl företaproduktion samt personal och or- rektör redogjorde för tillverk- gets och medarbetarnas
ganisation var de frågor som togs ningen av dessa produkter och hur ansträngningar leder till
tillfredsställda kunder och
upp på årets Bolagsnämnd.
läget ser ut inför hösten.
BRs ekonomidirektör Sten For- Den nya organisationen och lönsamhet.
nell redogjorde för affärsområdets tankarna bakom den presenteraekonomiska läge. Han sa bl a att vi des av BRs personaldirektör Lars - Detta förändringsarbete är döpt
kan hoppas på förbättringar under - Åkeson. Han betonade att BRs till "Det andra steget" och sam93. Mycket tyder på att konjunktu- verksamhet befinner sig i en
manfaller med den centrala Ericsren då vänder och de sparåtgärder ständig förändring och att det där- son-satsningen på TQM, Total
som nu vidtas kommer också att ge för är növändigt med större eller Quality Management. Det berätresultat. Vad gäller inkomna order mindre
organisations-föränd- tar Stellan Nennerfelt och Mats
ligger BR mycket bra till.
ringar med jämna mellanrum.
Kurt Hellström och Åke LundGT

Tronelius, som är samordnare av
TQM för affärsområde Radiokommunikation.
- Det är naturligt att vi låter
TQM och "Det andra steget" bli en
gemensamsam satsning, förklarar Stellan. TQM är ett "verktyg"
för det löpande förändringsarbetet inom BR. Samtidigt betonar
han att det inte gäller någon kampanj med affischer och slagord.
Det är handfast dagligt arbete ute
i hela organisationen, som det
handlar om.

Pilotprojekt
- Just nu har det utsetts och utbildats
kontaktpersoner
eller
"förändringsgeneraler", som vi
kallar dem, inom olika enheter,
berättar Mats. Olika pilotprojekt

Vart tog Snilleblixten vägen?

Organisationsnytt
Inom affärsenheten RMOA, pågår arbetet med den nyaorganisationen. En
arbetsgrupp med representanter från den svenska organisationen, från
utvecklings- och kompetenscentret i Montreal samt från "RMOS'VNordamerika i Dallas går igenom det organisationsförslag som arbetats fram.
- Vi diskuterar förslaget med de internationella enheterna och sedan
kommer de fackliga förhandlingarna att starta. Målet är att ha organisationen klar till 1 juli, säger Sven-Christer Nilsson, chef för RMOA.
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Jag läste i senaste numret av
Kontakten att en jättestor förslagsbelöning delats ut på Ericsson Business Communication.
Belöningens storlek var över 1,1
miljoner kronor. Då väcktes i mitt
huvud tankar om de stora satsningar som tidigare har gjorts på
ERA för att nya förslag och idéer

Chefredaktör: Gunilla Tamm, tfn 08-757 20 38
Redaktion Kista: Gunilla Tamm, Lars Cederquist,
tfn 08-757 05 72, Helena Andersson, tfn 08-757 05 21,
Fax: 08-752 08 09 Ericsson Radio Systems AB,
164 80 Stockholm
Lokalredaktörer:
Gävlefabriken: Barbro Albrektsson, tfn 026-15 60 89,
Kumlafabriken: Ivar Magnusson, tfn 019-842 59,
Linköpingsfabriken: Dick Barkehed, tfn 013-28 70 91,

ska komma fram. Dessa satsningar gjordes under mottot
"Snilleblixten". Vad jag kan förstå såkan ingen idag sägaom vi har
någon förslagsverksamhet på
ERA.
Kan ERA Nyheter undersöka
detta?
Tore Wolff, R/GRP

ska identifieras och drivas lokalt
av respektive enhet. Detta blir en
del av det synliga förändringsarbetet och ska rapporteras till affärsområdeschefen. Stellan och
Mats kallar sig själva "hjälpredor" som övergripande ska hålla
ihop arbetet.
"Det andra steget" ska inte vara
något "extra" uppdrag som läggs
ovanpå det vanliga arbetet. Genom att lägga in aktiviteter redan
när budgeten planeras ska detta
förändringsarbete bli en naturlig
del i verksamheten.
I senare nummer kommer ERA
Nyheter att berätta om olika pilotprojekt och även presentera de
som personer som blir samordnare.
Gunilla Tamm

Svar:
ERA Nyheter har vänt sig till
Lars Åkeson, personaldirektör på
BR.
Lars svarar så här:
- Snilleblixten finns inte längre.
Vi arbetar på att ta fram en ny
modell för förslagsverksamhet.
Att ta tillvara idéer och förslag är
viktigt för oss.

Linköping, B-divisionen: Lars Wallin, tfn 013-28 73 11,
Lund: Elsebeth Wikström, tfn 046-18 13 91,
Radiosystem: Birgitta Öberg, tfn 08-757 15 19,
Magnetic AB: Lieselott Claydon, tfn 08-29 04 60,
HotLine Region Norden: Anders Larsson, tfn 08-764 14 95
Foto om ej annat anges Björn Seger
Ansvarig utgivare: Nils Ingvar Lundin
Tryckt hos: Aftonbladet, Göteborg 1991
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Kjell S samlade styrkorna
- Det här är ingen kick-off
utan en informationsträff för att presentera
vår nya organisation, sa
Kjell S Andersson, chef
för RMOG då affärsenheten höll sitt första
stora möte. Enheten har
ca 3 5 0 0 medarbetare i
2 0 länder av vilka ca 700
finns på ERA/L och av
dessa hade ungefär 600
kommit till info-träffen
den 22 maj på Electrum
i Kista.
Kjell S inledde med en kort presentation av sig själv innan han
gick in på affärsenhetens produkter och marknader.
På podiet fanns den nio man och
'en kvinna starka ledningsgruppen. Först att presentera sin enhet
var Jan-Anders Dalenstam,
marknad.
Vi är mitt inne i en viktig peod, sa han. Det är i år som mycket
av övergången från analoga till
digitalasystem sker. Hittills har vi
lyckats bra.
Jan-Anders gick också igenom
aktuella marknader och affärer
och de stora möjligheter som
finns.
Stefan Öfverholm, operations,
betonade hur viktigt det är med
intern effektivitet, kortare ledtider och hög leveranssäkerhet.
- Rätt produkt, på rätt plats, vid
rätt tidpunkt, till rätt pris, det är
vårt motto. Det sa Eric Berthels,
produktledning, där man format
en arbetsorganisation med personal från ERA och ETX.
Eva Andreassen, personalchef,
menade attdennyaorganisatonen

Kaj Nielsen
Chef i Lund för
nya affärsenheten
RMOT International

ger ett unikt tillfälle att ändra arbetsformer och skapa nya grupperingar.
- Nu ska vi praktiskt visa vad vi
menar med delegerat ansvar, sa
hon. Ett mål för Eva är också att få
fram fler kvinnliga chefer.

Ungefär 6 0 0
medarbetare fanns på
plats på Electrum i
Kista då Kjell S
Andersson, chef for
RMOG, presenterade
verksamheten. På
podiet fanns också
medlemmarna i
ledningsgruppen, som
presenterade sina
områden. Info-träffen
avslutades med kaffe.

Tre barn
Anders Norin, chef för Gävlefabriken, berättade att fabriken nu
fått tillökning och att det tredje
barnet heter JDC (Japan Digital
Cellular). De två övriga heter
GSM och ADC (American Digital
Cellular).
Idag är tillverkningstakten i fabriken 90 000 talkanaler/år. I slutet
av -92 ska takten vara uppe i 180
000 talkanaler/år. För att klara det
får det inte uppstå några produktionsstörningar på grund av att det

fattas t ex material. Anders betonade hur viktigt samarbetet konstruktion - produktion - inköp är,
när det gäller att välja produktionsvänliga lösningar.
Kjell S avslutade mötet med att
säga några få ord om framtiden.

Ord som, stor marknadstillväxt,
hård prispress och att vara bäst på
varje bit.
Med nya internbeteckningar
gick sedan alla församlade ut till
kaffe, kanelbulle och den flödande försommarsolen.
Gunilla Tamm

Trim -92 visar

Spareffekter efter första kvartalet
Klart godkänt som allmänt omdöme. Stjärna i kanten
för vissa delar och en uppmaning till förbättring inom
andra områden. Det är det betyg som Bertil Bogren,
BRs ansvarige för Trim -92 ger efter årets första
kvartal.
Trim -92 gäller hela koncernen
och innebär att kostnadsnivån under 1992-93 ska sänkas med 15
procent.
- Eftersom vi redan -91 var
igång med aktiviteter för kostnadsbesparingar inom vårt affärsområde B R kan man säga att vi
tjuvstartade med Trim -92, säger
Bertil. Omorganisationen av
affärsenheten Mobiltelefonsystem medför dock en "omstart" för
de nya enheterna.
Inom många områden kan det
vara svårt att mäta sparåtgärder.
När det gäller produktionen finns
dock TK dvs Tillverkningskostnaden som ett mätinstrument med
en inbyggd drivkraft
till
förbilligande.
- Genom lägre TK finns stora
pengar att spara, påpekar Bertil
och nämnertill verkningen i Kumlafabriken av den nya ficktelefonen NH 97. Jämfört med den före-

gående modellen har TK pressats
ned ordentligt.

Fortsätta nästa år
Budskapet om Trim -92 har nått ut
till hela organisationen och gett
medarbetarna insikt om att det
finns behov av sparåtgärder. Resultatet för årets första kvartal visar ocksåattspareffekteruppnåtts.

"Viktigt att
spar-andan
hålls vid liv"
- Det är bra, säger Bertil, men
risken finns att andan går ur efter
ett tag. Trim -92 gäller hela året
och måste nästa år gå över i Trim 93. Det är nästa år som årets besparingsprogram ska ge positiva effekter. För det krävs fortsatt högt

kostnadsmedvetande.
- Att som BR, vara inne i en
expansion och samtidigt genomföra sparprogram, är svårt och
kräver att vi gör riktiga avväganden, förklarar Bertil. Alla kostnader måste ställas inför frågan, behövs de idag eller går de att senarelägga. Prioritering ärett nyckelord.

Sparattityd viktigt
Trim -92 är mycket en fråga om
attityder till kostnader och sparande. En av affärsenhetscheferna har sagt att alla borde se på
kostnaderna under arbetstid på
samma sätt som man gör efter kl
17. Man ska alltså ha samma synsätt vad gäller företagets ekonomi
som den egna privatekonomin.
- Resonerar vi alla så, kan vi nå
fina resultat, menar Bertil. Hur
våra chefer beter sig när det gäller
allmänna omkostnader har stort
symbolvärde.
Som ett exempel på en praktisk
och enkel sparåtgärd, där många
kan hjälpa till, nämner Bertil avslutningsvis hotellbokningar i
Storstockholm.

Pockettelefonen NH97 har
mycket mindre tillverkningskostnad än föregående modell.

Inom koncernen har man förhandlatframhotellpriserpå200kr
i stället för 750 kr/natt. Det gäller
under förutsättning att ett stort
antal bokningar koncentreras till
dessa hotell. Genom att följa rekommendationerna kan många ge
ett litet men viktigt bidrag till Trim
-92 både för BR och Ericssonkoncernen.

Gunilla Tamm

- Spännande. Jag ska arbeta med
HotLine-telefonen, som är en bra
produkt som vi nu ska satsa stenhårtpåattverkligenfåuti världen.
Jag har jobbat 27 år inom Ericsson, sen 1974 inom Kabel och Nät,
och kommer närmast från England där jag var chef för ENE.
Vadar egentligen RMOT International?
- Bakgrunden är Ericssons och
General Electrics samarbete inom
mobil kommunikation. Där finns
två enheter för mobiltelefoner,
RMOT International och RMOT
North America.
RMOT International svarar för
försäljning och tillverkning av
HotLine i hela världen utom
nordamerika. I Lund svarar vi för
utveckling, administration och
försäljning. I Kumla produceras
telefonerna och från Rissne sköts
den nordiska försäljningen. Vi arbetar dessutom aktivt via bolag i
flera länder.
Vilka marknader är nu intressantast för HotLine ?
- Vi måste ut i Europa. I de stora
länderna, Tyskland, Frankrike
och England i första hand. Där
saknas vi idag helt. HotLine är
känt i Norden, men inte i många
andra länder. Det är däremot Ericsson och vi hoppas kunna dra
nytta av kombinationen HotLine
Ericsson.
Påverkar de nya satsningarna
organisationen ?
- Ja. Jag kommer att arbeta hårt
för att Kumla-fabriken ska bli en
integrerad del av RMOT International. Lund-Kumla ska bli ett lag.
Vi sätter dessutom upp nya kontor
i Europa för att möta denoffensiva
satsningen.
Tror du på HotLines chanser?
- Ja, naturligtvis. Vi ligger långt
framme tekniskt sett och vi har
fördelen av att Ericsson har arbetat sig in på många marknader.
Men vi måste lära oss att decentralisera ansvaret mer. Och vi måste
få tit stora volymer så att vi kan
sänka prisnivån.
LC
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Minicall till folket
"Bara bristande fantasi sätter gränsen
för persönsökarnas användbarhet"
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Börsinformation i alla lägen (ovan) eller att alltid
veta når någon sökt mig (nedan)

- Jag kan klara mig utan
mobiltelefon, men jag
skulle aldrig klara mig
utan personsökare,
säger Jan Holmgren,
Televerket Radios
försäljningschef för
personsökare. Den kan
användas på hur många
sätt som helst, gärna
tillsammans med mobiltelefon, och det är
egentligen bara bristande fantasi som
sätter gränserna.
I sju år har Minicall-systemet
funnits i Sverige. Ett landstäckande personsökarsystem som kan
nå 90 procent av befolkningen.
Vilket i princip betyder söder om
Dalälven och längs norrlandskusten och kring tätorterna i Norrland.
Ericssons dotterbolag Magnetic levererar radiobasstationerna
till systemet, som drivs av Televerket Radio. Systemet har idag
cirka 65 000 abonnenter, en siffra
som växer med 2500 varje månad.

Tre sorter
Det finns tre former av sökare;
ton, numerik och text. Ton är i
princip bara enkla pipsignaler
som påkallar uppmärksamheten.
Det kan vara upp till fyra olika,
som man kan ge olika betydelser.
Numerikärsiffroriendisplay,tex
ett telefonnummer man ska ringa.
Upp till tjugo siffror. Text slutligen är hela meddelanden på upp
till 400 tecken.
Vid sidan av Minicall driver
Televerket ytterligare ett landstäckande personsökarsystem i
Sverige. Det kallas MBS, är från
1978 och har något färre abonnenter än Minicall, 54 000. Tillväxten är också lägre, cirka 700
nya i månaden. Utsändningen av
meddelandena i MBS går via Sve-

n
Tillgänglig men inte störd (ovan) eller personsökarkontakt när det gäller leveranser (nedan)

riges Radios FM-sändare för
lokalradionätet. Men det går bara
att sända siffror, inga textmeddelanden.
Ett tredje system är Comviks.
Men det har bara ett fåtal abonnenter i Stockholm, Göteborg och
Malmö.

Okänt
I jämförelse med mobiltelefonin
är personsökningen relativt okänd
för gemene man. Många förknippar personsökning med lokala
system som finns på fabriker, arbetsplatser etc. Men det är milsvid
skillnad mellan lokala och
landstäckande personsökarsystem, poängterar Jan Holmgren
från Televerket Radio.
- Även om personsökare hittills
till lOOprocentköpsincchbetalas
av arbetsgivare så används de naturligtvisäven privat. Man kan tex
hänga sökaren om halsen på barnen och tala om när maten är klar.
Man kan koppla hemtelefonen
till sökaren, sen kan man vara på
landet eller var som helst och ändå
nås. Det är den uppringande som
betalar "samtalet". Abonnenten
får omedelbar service med datum
och klockslag som visar när och av
vem han sökts.
Man kan abonnera på börsinformation, man kan styra på- och
avslagning av värme i stugan på
landet, till olika larm, starta mikron, kort sagt styra alla möjliga
processer.
Bilverkstan kan meddela när
bilen är klar. Etc.
Inom en snar framtid kommer
abonnenterna också kunna köpa
tjänsten Minicall Europa. Som är
Televerkets benämning på vad
som annars kallas ERMES, dvs
det pan-europeiska personsökarsystemet som nu börjar byggas
upp.

Ostörd
- Många svenskar ser fortfarande
personsökaren som något som
stör. Vi är rädda för att bli störda,

men på många andra ställen i världen vill man bli "störd". I exempelvis bortre Asien ser man
personsökning som en ypperlig
informationstjänst. Där har 12
procent av befolkningen personsökare, vilket är ungefär tio
gångersåmycketsomhososs.Där
är personsökaren flitigt använd i
alla möjliga sammanhang. (I bortre Asien är å andra sidan mobiltelefontätheten bara cirka en procent mot Sveriges sex.)
- Dessutom är personsökarens
egentliga styrka, om man vänder
på saken, att man slipper bli störd!
Kopplar man t ex mobiltelefonen
vidare till personsökaren via
tjänsten Mobilsvar, får man veta
vilka som ringt och sökt och kan
sen bekvämt ringa tillbaka när
man har bättre tid.

Lars Cederquist
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Två välkända ansikten i Kista
Maria Baloghs och Kristina Ströms ansikten hör
nog till de mest bekanta
för alla anställda och besökare på ERA i Kista.
Deras arbetsplats är
ERAs huvudreception,
som passeras av tusentals människor varje
dag.
- En rolig, händelserik
och oförutsägbar arbetsplats, tycker de
själva.

som inte gått via
oss, säger Kristina.
-Det roligaste
för mig är att det
är ett jobb där
man
ständigt
möter folk, och
att det så gott
som hela tiden
händer saker. Vi
är sällan sysslolösa, konstaterar hon.
Just då kommer en konsult
med en "tillfällig" identitetsbricka fram och
meddelar
att
kortet inte fungerar i spärren.
Kristina
ringer till fastighetsavdelningen för att få IDkortet inkodat. Strax därefter kan
konsulten lugnt passera genom
spärren.

Det är torsdag morgon och arbetsdagen är redan i full gång för
Kristina och Maria. Det är bud
som kommer för att hämta kuvert,
det är utländska besökare som ska
registreras och hänvisas. Telefonerna ringer, nycklar ska lämnas
ut och kaffe vagnen skaköras ut till
dom som bokat konfenrensrum.
- Det här är ett underbart jobb.
Charmen är att ingen dag går att
planera eller förutse. Men det är
också ett jobb som alltid ställer
krav på ett gott humör och ett trevligt bemötande, säger Maria
Balogh, som i fyra år arbetat i receptionen påTorshamnsgatan 21 23 i Kista.

Tidiga morgnar
Arbetsdagen börjar ofta med tidiga morgnar. Maria och Kristina
ställerdåi ordning konferensrummen till de första morgonbokningarna.
Sammanlagt svarar de för sju
konferensrum, med bokningar
nycklar, kaffeservering och städning.
Då ER A Nyheters utsände sitter
med denna torsdag förmiddag
hinner en hel del hända.
Någon har parkeratsin bil viden
annan parkering än huvudbyggnadens gästparkering. För att be-

Maria serverar kaffe i konferensrummet. Totalt servar receptionen
sju konferensrum med bokningar, serveringar och städning.

Trygg i hissen

Maria Baloghs och Kristina Ströms arbetsplats - huvudreceptionen i Kista - passeras av tusentals människor varje
dag. Ingen dag är den andra lik och det gäller att aldrig stå handfallen utan snabbt kunna lösa allehanda problem.

sökaren ska slippa få bilen
"lappad" måste Kristina snabbt
ringa receptionen vid den andra
parkeringen
och
meddela
bilnumret.
g
En utländsk besökare kommei
in och frågar efter en Peter han har
stämt möte med, efternamnet har
han tyvärr glömt. En snabb kontroll i datorn meddelar ett 50-tal
anställda med namnet Peter.

Men det hela löser sig snabbare
än väntat, då besökaren själ v kommer ihåg att han via MEMO kan få
fram efternamnet med hjälp av
^memoidentiteten.

Detektivarbete
Telefonen ringer från ett av
konferensrummen. Lampan i en
overhead-projektor man just anivänt har gått sönder. Maria rusar

iväg och ser till att mötet snabbt
kan gå vidare genom att byta utrustning med ett annat rum.
- Det gäller att aldrig stå handfallen utan snabbt kunna lösa
uppstådda problem. Ofta får man
"leka" detektiv också, det gäller
speciellt i situationer då vi får
spåra folk som väntar besök, eller
hjälpa att lotsa fram till rätt möteslokal då det handlar om bokningar

Till receptionisternas uppgifter
hör också att hålla i matsalsbokning vid arrangemang under
kvällstid. Dåkontak tar man också
säkerhetsavdelningen och gör
städbeställning.
- En gång i månaden ställer vi
upp och berättar om oss och vårt
jobb vid introduktionsutbildningen för nyanställda. Då försöker vi informera så mycket som
möjligt - också om vad andra kan
tänka på att göra för att underlätta
vårt arbete, sägerMariaochgerett
exempel.
- Den som väntar en grupp besökare bör förbereda oss i receptionen på detta. Skicka ned en lista
med namnen på besökarna, gärna
också ett besöksprogram. På så
sätt kan vi förbereda med
namnlappar och annat.
Till sist: Skulle du ha oturen att

Bakom disken finns både larmdator, telefonväxel-utrustning,
bokningspärmar och en hel del annat som vanligen inte syns for
den som besöker receptionen.

fastna i hissen i huvudbyggnaden
kände varaenuppmuntranattveta
att det är Maria och Kristina du
kommunicerar med via högtala-

ren tills hjälpen kommer. Tryggt
att veta.
Helena Andersson

Första basstationen gick till Buffalo

Lågt pris
För att Minicall verkligen ska nå
ut till allmänheten krävs att sökarna blir billiga.
- De får inte kosta mer än 1000
kronor, säger Jan Holmgren. Vi
har gjort två undersökningar av
privatmarknaden. De visade att
cirka 2 miljoner svenskar skulle
vara klart intresserade. Och når vi
en så hög volym kommer vi över
den kritiska punkten där produkten blir sjalvsäljande.
- Privatmarknaden är mycket
spännande. Vi ser framför oss generationen 25-40 åringar, välutbildade. Vi ser också attraktiva
sökare i olika färger.
I dag finns ett tiotal leverantörer av sökare till Minicall-systemet. Störstär Motorola, som säljer
under flera märken. Där finns t ex
den sk Wrist Watch Pagern, en
personsökare i form av ett arbandsur som inte väger mer än 60
gram.
Bland övriga leverantörer kan
nämnas Philips, Mitsubishi, Panasonic och Ericsson (se ruta på
nyhetssidorna i Kontakten).
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I år är det tio år sedan
man på ERA började utvecklingen av den allra
första radiobasstationen.
Den gången gällde det
den amerikanska marknaden. Målet var att ha
ett fungerande AMPSsystem i drift till Olympiaden i Los Angeles,
1984.

Rolf Wedberg (till höger) och Ulf Holmberg (vänster) med den första
färdiga kanalenheten i USA 1 9 8 3 . Omfattande mätningar ledde till
ett typgodkännande. Okänd amerikan som stod för testerna i
mitten.

Idag vet de flesta att det är de
analoga mobiltelefonsystemen
som hör till koncernens mest lönsamma produkter. Men även om
mobiltelefoni diskuterades redan
på 70-talet var det egentligen inte
mobiltelefon-marknaden i sig
som var avgörande för Ericssons
satsning på området.
- Det var med sikte på att USAs
fasta telenät under slutet av 90talet skulle behöva moderniseras
som företagsledningen beslutade

att satsa på en inbrytning på US Amarknaden, berättar Steinar Dahlin, en av dem som från början deltog i basstationsprojektet.
I juni 1982 skulle det amerikanska FCC, (Federal Commission of
Communications), ha in ansökningarna från de operatörer som
ville bygga och driva mobiltelefonnät i USA.
USA-marknaden bearbetades
av Ericsson under våren, och resultatet blev att en tredjedel av
ansökningshandlingarna
från
operatörerna hade specificerat Ericsson som leverantör av
mobiltelefonutrustning. En enastående prestation av ERA, som
knappt var kända i USA innan
1982.

På ETX var ett 15-tal personer
sysselsatta med att specificera
växeldelen.
Projektets tidplan var egentligen orealistisk. Normalt ska
tillverkningsunderlagen
vara
klara 15-18 månader före leverans, men i detta projekt hade man
i det läget inte ens anställt
basstationskonstruktörerna.
- Projektet hängde ständigt på
en skörtråd. Vi var tvungnaatt leta
personer med exakt rätt kunskaper, och det hade vi turen att hitta,
säger Steinar.
Tack vare den enorma entusiasmen och stora uppoffringar (ca 25
000 övertidstimmar 1982-84)
lyckades man med att ro projektet
i hamn.

Skör tråd

Klarade testerna

Steinar Dahlin, Roland Bodin
och Rolf Wedberg kom att utgöra
förtruppen i projektet. Steinar ansvarade för systemstrukturen, Roland för signalsambanden (trafiken mot växeln) och Rolf var
radioexperten.

I oktober -83 stod den första
kanalenheten färdig. Rolf Wedberg och Ulf Holmberg åkte över
med den till USA för omfattande
tester och mätningar, som
förhoppningvis skulle ge ett typgodkännande från FCC.

- Det fanns egentligen inga radiotekniska orimligheter att lösa i
projektet, menar Rolf Wedberg,
och de omfattande testerna ledde
också så småningom till ett godkännande.
Under 1983 kom de första konkreta ordrarna på Ericssons
mobiltelefonutrustning.
De
gällde städerna Buffalo, Chicago
och Detroit.
Los Angeles som varitdet första
projektmålet visade sig bli fördröjt på grund juridiska komplikationer för operatören.
Det blev istället Buffalo som
fick den stora äran av att inviga
Ericssons "första" mobiltelefonsystem. Den 1 juni 1984 skedde
detta officiellt, vilket var en månad före utsatt tid.

Utvecklande
Den vidareutveckling som idag
sker av de analoga mobiltelenäten
baseras mer på färdiga specifikationeroch krav, och är inte alls lika
upphängd kring "nyckelpersoner".

- För tio år sedan skrevs inga
specifikationer, det skedde överhuvud taget knappt någon dokumentation under projektets gång.
I takt med att utvecklingen blir allt
mer komplex skulle en dylik
arbetsorganisation
kna »past
fungera idag, anser Steinar, som
idag arbetar med systemstrukturer för digital mobiltelefoni (amerikanska ADC och Japans, JDC).
Faktum är att flertalet av dem
som likt Steinar och Rolf deltog i
utvecklingen av ERAs första basstation förfarande är kvar inom
företaget.
- Jag tror inte det finns någon
annan industri som kunnat ge tekniker en så pass revolutionerande
personlig utveckling som det här
området har gjort.
Det är är också helt unikt att
denna satsning kunnat stå på egna
ben, utan några större investeringar. Mobiltelefonin har byggt
sig själv till en miljardindustri,
sammanfattar Steinar.
Helena Andersson
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I M O K I A ~7 satsar hårt
på några få G SM-kunder
- Finland slog oss inte i
ishockey men kanske
finns det andra områden
där de slår Sverige. De
närmaste åren får utvisa
om det gäller mobiltelefon* enligt GSM-standarden. Det sa Helena Nordman, då hon tog upp
Nokia på det seminarium
i konkurrentanalys som
arrangerades för några
veckor sedan.
Helena, som arbetar med konkurrentbevakning inom mobiltelefonsystem höll förra hösten ett
liknande seminarium som behandlade AT&T. Nu i höst kommer hon att ta upp Northern
Telecom eller Alcatel.
- Konkurrentbevakning bygger
på antaganden inte fakta, betonade Helena i sin inledning. Innan
hon började granskningen av
Nokia gav hon också en kort beskrivning av dagens marknad för
mobiltelefonsystem och vilka
Ericssons största konkurrenter är.
Så här ser fördelningen på världsmarknaden ut: Ericsson 40,
Motorola 19, AT&T 18, Northern
Telecom 6, Siemens 4och Nokia 3
procent.

Elektronikföretag
Nokia är ett elektronikföretag och
har ca 30 000 anställda. Omsätt-

ningen förra året
var 21 miljarder
SEK. Företaget är
uppdelat i fem
områden, konsumentelektronik(t ex TV-apparater), kabelprodukter, mobiltelefoner, telekommunikationssystem
och övrig industriell verksamhet. Mobiltelefonsystem ingår i
telekommunikationsverksamheten. Just nu är det endast
mobiltelefoni (system och telefoner) som går bra. Övrig verksamhet visar dåliga eller negativa resultat. När det gäller mobiltelefoner är Nokia näst störst i världen
och deras marknadsandel växer.
Inom Nokia Telekom arbetar
1 500 med R&D (forskning och
utveckling). En del av dessa resurser utnyttjas antagligen även av
Nokia Cellular systems. Adderar
man dessa resurser samt de utländska resurserna till400torde an talet
medarbetare inom mobiltelefonsystem ligga runt 1 000. Inom
Nokia Mobile Phones arbetar
därutöver 3 500 personer.
Nokia har en "platt" organisation vilket betyder ett mycket
delegerat beslutsansvar. Man försöker medvetet ha så lite byråkrati
som möjligt. Företaget satsar
mycket på utbildning av persona-

len både tjänstemän och kollektivanställda.
VD är Jorma
Ollila. Han är finansanalytiker,
tidigare företagets controller
som via arbetet
som chef för
Nokia Mobile
Phones plockades in på VDposten.

NMToch
GSM
Inom mobiltelefonsystem har
Nokia två produkter, NMT och
GSM. Den stora satsningen sker
på GSM. NMT är det system där
man tjänar pengarna och där nu
Östeuropa blivit en intressant
marknad.
När det gäller GSM väljer företaget att satsa på några få kunder
men då verkligen satsa stenhårt.
Förutom tre kontrakt i de nordiska
länderna har företaget fått GSMorder i bl a England, Hong Kong
och Australien. England och
Asien anser Nokia vara de strategiskt viktiga marknaderna.

naden. Detta märktes mycket tydligt förra sommaren då testsystem
för GSM startade i flera länder.
Ericsson valde att mjukstarta i bl a
Sverige och Tyskland och annonserade endast i några större dagstidningar. Nokia däremot slog på
trumman ordentligt i Helsingfors
där f d statsministern Harri
Holkeri ringde "första samtalet".
Att köpa in så mycket som möjligt för att använda i sina system är
en annan av Nokias affärsidéer.
Man går mycket medvetet in för
att hålla alla fasta kostnader så
låga som möjligt. Resursbrist, i
form av för få anställda, resulterar
i att man inte har tillräckligt med
personal för installation, drift och

underhåll.
Produktion sker på två platser,
Uleåborg i Finland och Huntington i England. Ungefär 200 personer arbetar med tillverkning av
basstationer.

Liten och tuff
Nokia gör stora satsningar på
varje enskild kund och utvecklar
endast det kunden vill ha.
- Det håller så länge företaget
har ett fåtal kunder. Med så lite
resurser för installation, drift och
underhåll blir det också problem
vid fler GSM-beställningar, sa
Helena och summerade seminariet om Nokia så här:
- Ett litet företag inom mobiltelefoni som nu visar sig vara
både duktiga och aktiva
inom GSM-området. Man
satsar påattbliettmedelstort
företag inom branschen mobil kommunikation dock
fortfarande med låga fasta
kostnader. Idag en farlig
GSM-konkurrent till Ericsson. Hur det ser ut om några
år? Ja, det avgör marknaden
och finanserna.
Gunilla Tamm

Först ut

Helena Nordman
samordnar

Att koncentrera sig på några få
marknader för GSM och marknadsföra sig mycket hårt på dessa
kunder är Nokias strategi. Där ingår också att vara först ut på mark-

inom
mobiltelefonsystem.
Pärmarna för
konkurrentbevakning är
ett exempel på detta.

Doktorsavhandling visar

Lönande för företaget ge missbrukare vård
- Det är klart lönande för ett företag att behandla sina
alkoholmissbrukare. Det säger Marianne Nilsson,
lärare i företagsekonomi vid Stockholms Universitet. Hon har nyligen lagt fram en doktorsavhandling
som bygger på en undersökning som genomförts vid
ERA/ERE i Kista.
För några veckor sedan arrangeradesett diskussionsseminarium
för massmedia kring denna avhandling. I panelen deltog förutom Marianne Nilsson, ERAs
företagsläkare Nils Engström,
Lennart Jacobsson, kontaktperson på ERA, Alfagruppens VD
Hans Lundberg samt några behandlade anställda på ERA.
Från 1985 har 34 anställda på
ERA/ERE genomgått Alfagruppens behandling, som bygger på
den s k Minnesotamodellen. Av
dessa personer har 33 fullföljt behandlingen.
129 av de 34 fallen var det chefen till missbrukaren som gav
första signalen och kontaktade
Nils Engström eller Lennart Jacobsson. Både Nils och Lennart
betonade chefens roll och hur viktigt det är att han eller hon reagerar

när det finns misstankar om missbruksproblem hos någon av medarbetarna. Grundläggande är att
företaget har en policy när det
gäller alkoholmissbruk.
Lennart och Nils samlar regelbundet chefer till information och
medverkar även i EC 1 -kurserna.
Det finns också en broschyr som
vänder sig till cheferna. "Vad gör
du som chef? Vägledning i
alkoholfrågor" heter den.

Chefer intervjuade
För sin avhandling har Marianne Nilsson intervjuat 14 chefer
på ERA/ERE i Kista som haft
medarbetare som genomgått behandling för tre till fem år sedan.
Totalt tar undersökningen upp 22
behandlade. Av dessa är alla 22
fortfarande yrkesverksamma. Av
de 22 mi ssbrukarna har 16 i nte haft

Det är till Lennart Jacobsson eller företagsläkaren Nils Engström
man vänder sig när man har problem. Det kan gälla alkohol eller när
man har "ont i själen". Lennart arbetar som tekniker på avdelningen
T/L. Både Nils och Lennart har tystnadsplikt.

något återfall. Tre återfall har inte
haft någon frånvaro, de övriga tre
återfallen har varit korttidsfrånvarande vid återfallen. Samtliga
fall
har
behandlats
av
Alfagruppen.
Genom att sätta upp kalkyler för

kostnaderna före vård och jämföra dem med kalkyler för vård
visar Marianne Nilsson att tiden
före vård kostade mer än själva
vårdinsatsen. Hon pekar på tre
handlingssätt när det upptäcks
missbruk hos en anställd.

* "Låt gå" dvs inte göra något
alls. Uppskattad kostnad är 500
000 kr.
* Omplacering och nyrekrytering med en kostnad på 900 000 kr.
* Behandling, där efterkostnader och alternativkostnader går på
100 000 kr.
De personalekonomiska beräkningar som Marianne Nilsson
presenterar i sin avhandling har
tidigare inte använts när det gäller
att beräkna kostnader för
alkholmissbrukare.
På seminariet påpekade Marianne Nilsson att det inte bara är
lönande för näringslivet att rehabilitera anställda som är missbrukare. För dessa personer gällerdet
möjligheterna till ett nytt liv och
bättre livskvalitet.

Kamratgrupp
Lennart berättade om den kamratgrupp som de nyktra alkoholisterna på ERA/ERE har. Träffarna
med gruppen är en viktig del i eftervården. I gruppen ingår även
medarbetare som inte varit på behandling.
Gunilla Tamm
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Marknaden för HotLine
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Ericssons HotLine-telefoner finns idag för försäljning i drygt 30-talet länder i världen.
För mobiltelefonförsäljningen i Norden svarar
Ericsson för en marknadsandel på cirka 2 0 procent.
För hela världsmarknaden ligger den runt sju.
Tuffaste konkurrenten är Motorola med en marknadsandel på ca 13 procent.
De HotLine-telefoner som säljs är
av tre olika typer. Den första, som
kom i mitten av 80-talet, var
HotLine Combi, den transportabla mobiltelefonen som man har
både i bilen och med sig. Den andra typen är den mobila, fast stationerad i bilen. Den tredje är
ficktelefonen, den som idag är den
vanligaste.
- För t ex NMT 900-nätet finns
samtliga mobiltelefon-typer att
köpa, medan det för NMT 450
bara finns Combi-modellen att
tillgå, berättar Lars-Åke Magnus-

Sommarlunch
De medarbetare på ERA och ECS
i Kista som arbetar under ordinarie industrisemester veckorna 28,
29,30 och 31 har möjlighet att äta
på följande restaturanger. De
vanliga
Ericsson-kupongerna
gäller.
Harrys Bar är stängd veckorna
28,29 och 30.
Electrum är öppet hela sommaren.
Ottos Krog är stängd veckorna
28,29,30 och 31.
ICL-Oasharöppethelasommaren.
Independent har öppet hela
sommaren.
NCC har också öppet hela sommaren.
Kista Lunchhörna håller stängt
veckorna 27,28,29 och 30.

son, produktplaneringsansvarig
på ECS i Lund.
Det är dock ficktelefonen som
har framtiden för sig. Idag är 70
procent av alla mobiltelefoner
som säljs i Sverigeficktelefoner.I
länder som t ex Italien och Singapore är andelen ännu högre.

Distributörsbolag
Försäljningen ske med hjälp av
både Ericssonbolag och internationella distributörsbolag.
Med de internationella distributörsbolagen jobbar man mycket

Lunchstängt
på resebyrån
Nyman & Schultz resebyrå på
ERA, Kista kommer att ha
lunchstängt i sommar.
Mellan 22 juni till 31 juli är resebyrån stängd för lunch mellan kl
12-13.

Företagshälsovården
informemr
Företagshälsovården informerar
att mottagningen i Kista kommer
att vara stängd för semester veckorna 28,29 och 30.
Glöm inte att höra av Dig i tid
om Du behöver förnya recept,
vaccinera Dig eller liknande.
Alla önskas en trevlig och avkopplande sommar!

hårt med att bygga upp en långsiktig och framtidsbaserad relation.
- Dessutom satsar vi mycket på
att informera säljarna om våra
produkter. Det är ju så att den produkt säljaren vet mest om den tar
han helst fram och presenterar för
kunden, menar Lars-Åke.
Policyn vid försäljning är att
sälja ett komplett "paket", där
kommunikation, service och produkten ingår.

Att vi inom en mycket snar
framtid också kommer att kunna
köpa vår mobiltelefon i varuhuset
och i tax-free butiker är Lars-Åke
övertygad om.
- Abonnemanget köper du hos
operatören i form av ett litet kort
som du sen bara sätter in i din införskaffade mobiltelefon. Byter
du senare ut telefonen flyttar du
bara över kortet till den nya, säger
Lars-Åke.

"Private Label"

Fortsatt analogt

Dessutom blir det framöver allt
vanligare med Private Label-produkter. Ericssons HotLine-telefoner säljs till företag som döper
om telefonen till sitt eget varumärke, kanske ger mobiltelefonen en annan färg och form, och
därefter säljer den som sin egen
produkt, ofta i konkurrens med
Ericssons HotLine.

För den framtida strategin gäller
också fortsatt hög satsning på de
analoga mobiltelefonerna.
Att man till hösten kommer att
lansera mobiltelefonerna för de
digitala näten i Europa och USA
(med GSM- och TDMA-standard) kommer inte betyda att den
analoga utvecklingen försvinner.
- Vi håller just nu på att lansera
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vår senaste generation analoga
ficktelefon, modell 97. Utöver
denna, kommer sannolikt ytterligare en eller två generationer av
analoga ficktelefoner att lanseras
framöver, meddelar Lars-Åke.
Målsättningen under nästa år är
att försäljningen av HotLine ska
öka till en 12 procentig marknadsandel totalt i världen, med stor
satsning på Europa och USA.
De mobiltelefoner som utvecklas i Lund tillhörmobiltelefonsystemen NMT, ET ACS samt det
digitala GSM (Europa, Asien och
Oceanien).
I Joint-Venture bolaget Ericsson GE Mobile Communications
Holding Inc. står man för utvecklingen av mobiltelefonerna för
systemen AMPS och det digitala
TDMA.
Text: Helena Andersson
III: Gunnar Englundh

Kista-staf ett i högsommarvärme
Termometern visade 26 grader
varmt då startskottet för Kistastafetten gick, torsdagseftermiddagen den 4 juni.
- Jo, det var tungt att springa i
sådan värme, sa Catarina Johansson, ERA, efter att ha sprungit sin
delsträcka på 2 km. Sammanlagt
deltog ERA med tre lag, varav ett,
Pontus & Amerikanarna, kom på
en hedervärd tredejplats.
Stafetten var anordnad av
Kistas företagsgrupp, med 19 deltagande lag från företag runt
Kista. Kista-stafetten är tänkt att
återkomma som en årlig tradition,
i ett led att stärka samhörigheten
mellan företag och anställda i
Kista.
Vinnande lagblev NCC, följtav
Postens lag 5.

Tre lag frän ERA; Pontus & Amerikanarna, Björnligan och Catarinas
drängar deltog i den för första gången anordnade Kista-stafetten,
som ar tänkt att bli en årlig tradition. En vandringspokal från
Ericsson • i form av senaste ficktelefonen som dummy- gavs det
vinnande NCC-laget.
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Storsatsning på Kistas miljö
Vad ska du göra i
sommar?
Lena
Linden,
Mjärdevi

ERA,

Jag ska åka till r
Öland en vecka
för att spela
golf. Större delen av semestern kommer
jag dock att
ägna åt att
bygga ti 11 på det
hus som jag och min man nyligen
köpt.

Britt Gustavsson, ERA,
Gävle
Jag ska mestadels arbeta eftersom jag hai
antagit erbjudandet i fabriken om att endast ha tre semesterveckor ;
sommar, vilket
ger 10 000 extra i lönekuvertet.
Men jag ska även åka till Jämtland
och hälsa på släktingar. Jag ser
fram emot att plocka hjortron.

Hans Königson, ERM,
Bromma
Jag har tänkt att
tillbringa
semestern
vid
V
Norrlands rivi- • •*#* ms. f
era, dvs Hornslandet vid Hälsinge-kusten.
Visar sig vädergudarna från sin
sämsta sida och sommarmyggen
antar oproportionerliga dimensioner måste dock dörren hållas
öppen för en resa till sydligare
breddgrader.

Mats
Lund

Ahrling,

ECS,

Jag och min familj har hyrt en
stuga i Blekinge. Vi kommer väl också
att göra kortare
utflykter
till
Köpenhamn
och Bornholm.
Dessutom lär det väl bli en och
annan golfrunda.

Branko Poje, ECS, Kista
Det blir tre
veckors semester i sommar di
vi åker upp til
vår gamla gård.
Dalarna.
Det
blir avkoppling
kombinerat med
diverse upprust
ningar som alltid behövs på en
gammal gård. Resterande semester spararjag.

Lunchkonserter vid en öppen uteservering i
Grönlandsparken. Torghandel utanför Kista centrum, Kistagången omvandlad till en gågata kantad
av affärer, caféer och restauranger.
Så kan det se ut nästa sommar om arbetsgruppen som tänker göra Kista attraktivare får igenom
sina förslag.
1 början av året bildade de större
företagen och fastighetsägarna i
Kista en grupp som ska ansiktslyfta hela Kista arbetsområde.
Det gäller fasaden och skyltningen mot omgivande större trafikleder. Där ser det idag rätt bedrövligt ut, hela arbetsområdet är
anonymt och skyltar i stort med
bakgårdarna. De flesta som kör
förbi på motorvägen märker ald-

rig att de passerar Sveriges
"Silicon Valley".

Miljon
Men det gäller också miljön mellan fastigheterna. Till exempel
Kistagången och platsen framför
Kista centrum. En arkitekt engagerades och han har nu kommit
med en rad förslag som företagen
och fastighetsägarna är beredda att

ställa sig bakom.
Ett råd är att inrama hela områdetmedstoraskyltarochinformationstavlor. Kompletterade med t
ex företagsflaggor, logotyper och
andra symboler. De som passerar
Kista ska veta att de gör det och de
ska få ett gott intryck.

Motionsspår
Förslaget innehåller också flera
bitar som gäller den interna miljön. Till exempel ett motionsspår
som slingrar sig runt området, 3-4
kilometer långt.
Huvudstråket
Kistagången
skulle också kunna göras betydligt attraktivare än i dag. Det bör
förvandlas från en bussgata med
gångmöjligheter till en gågata

med bussmöjligheter. Hälften så
bred, enkelriktad, styrd med ljussignaler.
Mindre monotona fasader,
gärna att de öppnas mot gångstråket om möjligt. Plantering av växter, japan-inspirerat t ex. Sittplatser, uteserveringar. Möjligheter
till utställningar, båt- bil tex.
Vattenskulpturer, salustånd vid
centrum, monumental belysning.
- Det här ska vara klart till nästa
sommar, berättar Göran Kristoffersson, Ericssons representant i
arbetsgruppen. De berörda fastighetsägarna är beredda att svara för
kostnaderna kring sina respektive
fastigheter. Kommunen svarar för
de allmänna ytorna.
Lars Cederquist

Avtackad efter 4 2 år - fortsätter i USA
I slutet av maj avtackades Erling Wilsgaard Hansen efter 4 2 år i
tjänst hos Ericsson.
Erling som redan arbetat två år extra efter
ordinarie pension tar
några veckors semester - för att sen fortsätta ytterligare något
år hos Ericsson-GE i
Lynchburg USA.
Erling Wilsgaard-Hansen är en
äkta SRA-are, fylld av minnen
från den gamla entusiastiska
"källarföretags-tiden", då han
kände alla produkter utan och
innan, före datorernas intåg. Hans
specialitet har varit försvarskommunikation och landmobil radio.
Erling har levt ett liv på resande fot. Född i Norge flydde
han under kriget till Kanada, utbildade sig inom flygvapnet till
navigatör och deltog aktivt under
krigets slutskede. En flygkrasch i
Danmark efter kriget satte punkt
för den karriären.
Till ERA, eller SRA som det då
hette, kom han 1950, egentligen
mest för att skaffa praktik efter en

teknisk utbildning.
"Praktiken" kom att
bli 42 års spännande
tjänst.

3 0 länder
Från 1964 till slutet av
70-talet var Erling ute
och reste lika mycket
som han var hemma.
Han har tjänstgjort i
ett 30-tal länder, teknikundervisat
och
typprovat överallt i
väst-europa,
men
också i exotiska län- Erling Wilsgarcl Hansen började 1 9 5 0 pa
der, som Egypten, Li- ERA för att få praktik. Det blev lite mer.
byen, Libanon, Syrien Indone- Resorna var spännande till en
sien, Japan mm. Egypten har han början, men mot slutet var det
varit i 25-30 gånger, månadsvis bästa med resan ändå att få
och sammanlagt ungefär 3 år. komma hem, berättar Erling. PaDärifrån har han dramatiska min- ristexärenfantastiskstad,menatt
nen som hungerkravaller, sjukdo- stanna tre månader med långa
mar och fattigdom. Liksom svå- väntetider medan fransmännen
righeteratt via tolk instruera tekni- förberedde och genomförde miker med helt annan kunskaps- nutiösa prov blev till slut lite
bakgrund. Den gången gällde det mycket av det goda.
polisradio.

Hungriga termiter

Enmans-show

Han minns också hur termiterna i
Jakarta käkade upp delar av en
militär-utrustning så att man var
tvungen att "tropikalisera" nästa
sändning, dvs impregnera på något sätt.

Erlings jobb har i mycket varit en
enmansshow. Redan i slutet av
50-talet svarade han för typprovningen, som då var en del av hans
jobb. Från 1980 till 92 har han
typprovat på heltid.

-Bara 10 av hundratals provhar
underkänts, det är rätt bra, säger
Erling. Men det har inte bara varit
min förtjänst, jag har hela tiden
kunnat luta mig mot utomordentliga tekniker.
Typprovningen går i princip till
så att en ny produkt som befinner
sig under utveckling först går igenom ett "internt" komplett
typprov som visar vad som ska
rättas till inför det egentliga provet. Som kan vara en rätt kitslig
sak. Men även om produkten blir
typgodkänd i Sverige är den inte
klar för andra länder utan varje
land har sitt prov.
- Men där är en ändring på gång.
Om ett par år kan man ha kommit
fram till en europeisk gemensam
standard och då kommer ett
svenskt test att gälla i hela Västeuropa.
Allmänt menar Erling att proven
har blivit hårdare - i takt med att
instrumenten har blivit allt finare
och nu ger möjlighet att mäta nya
saker.
Allting var väl ändå inte bättre
förr och Erling tvekar inte inför att
fortsätta några år till. Nu med att
typprova de landmobila produkter som Ericsson-GE i Lynchburg
ska introducera i Europa.
Lars Cederquist

