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Årgång 10

Introduktionen av mobiltelefoner i
Tyskland. Artikel på sista sidan.

F D I SENASTE
f J V l NYHETER
Frankrike väljer Mobitex
Frankrikes två licensiärer på mobildatanät, France Telecom Mobiles
Data och COFIR A, har båda valt Ericssons Mobitex-teknologi. Valet
bekräftar Mobitex som ledande standard för mobildata.
Värdet på de båda näten kan komma att uppgå till en halv miljard
kronor och de första delarna av COFlRA-nätet ska vara i drift i höst,
före årssskiftet. France Telecoms licens gäller ett nät som kommer att
täcka cirka 60 procent av storstadsbefolkningen.

OBS-varuhus köper Freeset
Ericsson Paging Systems AB har sålt Freeset dvs trådlösa kontorstelefoner till OBS i Eskilstuna. Varuhuset har byggts till och i
samband med detta har telefonerna nyligen installerats. Telefonerna ska användas av varuhuschefen, sektionscheferna och
kundsupport. Tidigare använde man vanliga trådlösa telefoner men
på den stora varuhusytan har dessa alltför dålig räckvidd.
Även OBS-varuhuset i Karlskrona har beställt Freeset från Ericsson Paging.

Från 5 1 till 5 6 marknader
Ericsson behåller 40 procent av världsmarknaden på mobiltelefonsystem. Det framgåravden senaste referenslistan från januari 1993.
Under det senaste halvåret har fem nya marknader tillkommit. Idag
finns det 8,6 miljoner mobiltelefonabonnenter som ringer i Ericssonsystem. Det är 1,4 miljoner fler än för sex månader sedan.

ERMES-basstation typgodkänd
Ericssons basstation till det nya pan-europeiska personsökarsystemet ERMES harblivit typgodkänd av finska televerket. Detta
är den första ERMES-basstation i världen som hittills blivit typgodkänd.

BR står för en tredjedel
BRs fakturering ökade med 22 procent och är nu nästan 15 miljarder,
orderingången ökade med30 procent och är över 17 miljarder. 36
procent av koncerns fakturering kommer från affärsområde BX och
32 procent från BR. Det framgår av det definitiva bokslutet, som
presenterades 12 mars.

Teknik-special från
utvecklingsenheten RCUR
RCUR , som utvecklar framtida
teknik, beskriver persontelefoni
och hur kommunikationen kan se
ut år 2000.
Fyra gånger om året är det tänkt

att RCUR ska bidraga med ett
framtids-uppslag i ER A-Nyheter.
Dessa nummer blir då tjockare,
tolv sidor i stället för åtta.

Se mitten

Lasse Pettersson från Trafiktjänsten är nöjd med Mobitex som styr trafiksignalerna Stockholms gator.
Mobitex visade sig bli ett både billigare och effektivare system att installera.

Det kommer att dröja nästan tio år innan de får se det verkliga
resultatet av sina ansträngningar.
Från vänster: Birgitta Åkerlund, Göran Lyman, Magnus Ewerbring,
Anders Bränneby, Håkan Persson, Gunilla Hugosson, Malin
Ljungberg, Per Willars, Rudolf Hersén, Olle Grimlund, Tomas
Brännlund, Anders Danne och PG Andermo.

Mobitex styr och övervakar 22 trafikkorsningar i Stockholmsområdet.
Det är Trafiktjänsten (inom Stockholms entreprenad) som med sina
tekniker underhåller Stockholmsområdets 6 5 0 trafikkorsningar.
De korsningar som sedan i höstas övervakas med hjälp av Mobitex
kommer under våren att utökas med ytterligare sju.
- Våra servicetekniker tycker att Mobitex är ett enkelt och effektivt
system att jobba emot, säger Lasse Pettersson, service- och
underhållsansvarig vid Trafiktjänsten.
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Förbättringar på gång
"Ericsson satsade och vände", "Rejält styrkebesked". Det var stora
ord som mötte oss i media i samband med det preliminära bokslutet
för någon månad sedan och visst har vi anledning att vara nöjda med
vad vi uppnått. Vår orderingång är imponerande och vi har nya produkter, som har stora möjligheter att ta betydande marknadsandelar.
Vi har ett unikt läge att ytterligare stärka vår position på marknaden,
men, som med allt annat, finns det också en baksida.
Det räcker med att tala med våra kunder för att bli medveten om
detta faktum. I olika sammanhang brukar jag ta upp vad kunder runt
om i världen delger mig. Det är synpunkter som framförs när kunderna blirbesvikna på oss för attviinte agerar på det sätt som vi lovat,
när produkterna inte håller måttet eller när vi t ex levererar för sent
eller felaktigt.
HUR SKA VI NU komma till rätta med denna baksida? För ett drygt
år sedan skapade vi vår nya organisation med större kundfokus. En
ny organisation räcker dock inte för att nåökadkundfredsställelse. Vi
måste också förändra våra attityder, värderingar samt vårt sätt att
arbeta och lösa problem.
Ett internt förbättringsarbete ägs av oss alla och det hänger enbart
på oss själva om vi ska lyckas. Ingen konkurrent i världen kan gå in
och påverka eller ta det ifrån oss men det vill till att vi alla förstår
allvaret i vår situation. Visst är det bra att vi får pressrosor men det
räcker inte. För oss är det viktigt att kunden också om tio år vill köpa
våra produkter och att vi framstår som det bästa alternativet för kunden. Vi måste med andra ord vara "best in class".
Parallellt med arbetet att förändra BRs organisationsstruktur
inleddes också en ny fas i vårt förbättringsarbete - Det Andra Steget.
Syftet är att öka BR-organisationens inre produktivitet och effektivitet samt söka en god ekonomisk utveckling.
I VÅRT FÖRÄNDRINGSARBETE har vi nu kommit så långt att vi
intuitivt har tagit tag i problem och projekt, som är viktiga för verksamheten. Dessa har vi försökt styra upp kring en formulerad
förbättringsprocess. Vi är nu vid det stadium i vår förbättringsplan,
där varje ledningsgrupp inom respektive Business-unit/Core-unit
ska genomföra en "self-assessment", en utvärdering av den egna
verksamheten. Denna "self-assessment" går ut på att göra en beskrivning av nuläget och att ta reda påhur viska agera för att uppfylla
de krav som finns för det europeiska kvalitetspriset. Huvudsyftet är
inte att erhålla eller söka detta pris utan snarare
att få en checklista, som täcker vår verksamhet.
DETTA ARBETE bildar grunden till hur vi
sedan arbetar vidare med att ständigt förbättra
oss inom prioriterade områden. Det kan vara
processer, ledarskap, kundtillfredsställelse eller affärsresultat. Varje enhet arbetar utifrån
sin egen affärsutveckling och målformulering. Jag bedömer detta arbete som en förutsättning for vår överlevnad. Vi kommer
kontinuerligt att genomföra assessments för
att försäkra oss om att vi hela tiden förbättrar oss på de områden, som
bidrar till en stärkt marknadsposition. Att hela tiden förbättra allt i
vår verksamhet måste upplevas som ett naturligt inslag i alla
medarbetares arbetsuppgifter. Det är denna mentala inställning som
är kärnan till ett framgångsrikt förbättringsarbete.

Kurt Hellström

Kortare ledtider i Tyskland
Det går att förbättra kundservice
och kassaflöden på den tyska
marknaden genom att radikalt
minska ledtiderna i order- och
implementationsflödet. Det visar
de första testema i "BTS ordercykel till RFD", som är ett av de
pilotprojekt som man arbetar med
på RMOG inom förändringsarbetet Det Andra Steget.
Informations- och materialflödet har förenklats och de lokala
regionerna har fått en mer central
roll i kontakten mellan RDF,( Ericsson Mobilfunk) och ERA.

Den första pilotregionen beställer nu sina radiokanaler direkt
från Gävlefabriken, som levererar
färdiga siter utan att dessa passerar något tyskt lager.
Ledtiderna för testsiterna är
idag mindre än en fjärdedel jämfört med tidigare. Sedan projektet
startade har faktureringen mer än
fyrdubblats och lagernivån minskat kraftigt.
Detta kan man läsa i "the 2nd
step", som är RMOGs informationsblad om förändringsarbetet.
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Tillbehör blir allt viktigare
på mobiltelefonmarknaden
- Om några år spelar inte längre vikt och storlek på en mobiltelefon så stor
roll. Då är det tillbehören och dess olika funktioner som kommer att vara i
fokus. Det säger Jan Ahrenbring, marknadschef för mobiltelefoner, ECS.
Under 1980-talet var det enklare
att sälja mobiltelefoner än vad det
är idag. Då fanns det bara ett system och på operatörssidan dominerade televerken. Idag lever vi i
en avmonopoliserad digital värld
och marknaden för mobiltelefoner är mycket större men också
betydligt tuffare med järnhård
konkurrens mellan olika tillverkare.
I början av året omorganiserades ECS/RMOT. För att stärka
försäljning och marknadsföring
har dessa två funktioner, som tidigare låg på Kjell Johansson, delats
upp. Kjell är nu försäljningschef
och kan mer renodlat ägna sig åt
våra utökade kundrelationer. I Jan
Ahrenbrings uppdrag som marknadschef ingår förutom marknadsföring och marknadskommunikation också logistik och service. Jan är även produktansvarig
och han delar sin tid mellan Rissne,
Lund och Kumla.
- Det är nödvändigt att veta vad
kunderna vill ha och att satsa rätt
från början. Stickspår är dyrt, poängterar han. Jans uppgift är att ha
produkten i fokus. Tidigare har
den största uppmärksamheten varit mot marknaderna.

Teléfax är ett av de tillbehör som kommer att bli allt viktigare på
mobiltelefonmarknaden om några år.

konsumenttelefon som inte har
några finesser eller extra tillbehör
alls.

Ny modell varje år
Fram till år-96,-97 räknar Jan med
att det kommer en ny telefonmodell varje år. Storlek och vikt
kommer så småningom att ha spelat ut sin roll. I stället är det
tillbehören och deras funktioner
som blir allt viktigare.
Troligen kommer det att finns
två typer av telefoner. En "affärstelefon" med olika specialfunktioner och tillbehör samt en
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hövs reparationscentra runt om i
världen. Idag finns det två sådana,
ett i Kumla och ett i Malaysia.
- Konstruktörerna måste tänka
på att konstruera telefonerna så de
går lätt att reparera, säger Jan.
För
mobiltelefonmarknaden
gäller stora volymer. Under nästa
år ska Kumlafabriken tillverka 60
procent fler telefoner än vad man
gör i år. För dessa stora volymer
krävs planering och koordinering.
Logistikavdelningen har ett 80-tal
medarbetare som finns i Kumla. I
anslutning till fabriken har man
byggt upp ett centrallager.
I år introduceras Ericssons
GSM-telefoner i Europa med start
nu i vår i Tyskland. ECS/RMOT
har högt ställda mål. Innan 1994
ska man vara en av de fyra största
terminalleverantörerna i världen.

Gunilla Tamm

Snabb och effektiv service av telefoner är nödvändigt och till det be-

Lego-besökare" i Gävle

ERAs fabrik i Gävle hade nyligen besök av 2 9
medarbetare från åtta andra Ericssonfabriker.
Gemensamt för alla dessa fabriker är att de
arbetar med legotillverkning till Gävle.
- Vi har hårt tryck på oss och får
hjälp av andra fabriker när det
gäller korten till basstationerna
till de analoga systemen AMPS
och TACS, berättar Rolf Holm,
som är produktverkstadschef vid
Gävlefabriken.
Legotillverkning till Gävlefabriken sker i Borås, Norrköping,
Linköping,
Kumla,
Katrineholm, Östersund, Visby
och RSA. För de flesta började

Chefredaktör: Gunilla Tamm, tfn 08-757 20 38
Redaktion Kista: Gunilla Tamm, 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: Stefan Johansson, tfn 013 - 28 71 40
Linköping, Mjärdevi: Lars Wallin, tfn 013-28 73 11,

produktionen för ett år sedan
medan Visby-fabriken just ska
starta sin lego.

Knyta kontakter
- Vi är mycket nöjda med den
hjälp vi får och med den här konferensen ville vi visa vår uppskattning och även knyta kontakter, säger Rolf.
På programmet stod möte med
planering och erfarenhetsutbyte,

rundvandring i fabriken och ishockeymatch mellan Brynas
och MoDo. Extra roligt var det
för besökarna att se Janne Larsson, Brynas- och landslagsspelaren och tillika medarbetare i Gävlefabriken, vinna
över MoDo.
- Förhoppningsvis får vi ha
kvar flera av fabrikerna som legotillverkare för vi behöver
hjälp även i fortsättningen, säger Rolf. Speciellt tufft är det
närdetgällerbasstationernatill
Kina. Där ska takten upp ordentligt.

Lund: Anders Grynge, tfn 046-18 14 72,
Ericsson Radio Access AB: 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
RSS: Anette Norberg, tfn 08-764 14 27
Foto om ej annat anges Björn Seger
Ansvarig utgivare: Nils Ingvar Lundin
Tryckt hos: Aftonbladet, Göteborg 1993
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Roger
Eriksson
Ny chef för
Kumlafarbiken
22 av Trafiktjänstens trafikkorsningar i Stockholmsområdet styrs och övervakas med Mobitex. Ett system som både är ett billigt och enkelt
alternativ jämfört med att dra kabel under gatan. Under våren kommer systemet att utökas med ytterligare sju korsningar, dessutom
hoppas Trafiktjänsten efter hand kunna utveckla funktionerna i systemet.

Mobitex styr trafiken
på Stockholms gator
Ett mindre genombrott. Så skulle man kunna
beskriva Trafiktjänstens val av Mobitex för övervakning av 22 trafiksignaler i Storstockholm.
Valet innebär ett helt nytt användningsområde för
Mobitex, som ju vanligtvis förknippas med komimunikation mellan fordon och en trafikcentral.
Trafiktjänsten inom Stockholms
Entreprenad(fd Gatukontoret) ansvarar förövervakning och service
av 650 trafikkorsningar i Storstockholm. 13 servicetekniker
med åtta fordon ser 24 timmar om
dygnet ti 11 att hålla sy stemet igång.
Flertalet trafikkorsningar har
sedan länge varit övervakade genom olika tele- och datasystem.
- Men vi har även haft ett antal
trafikljus som helt saknat automatiskövervakning. Eventuellafel på
dessa trafikljus har nått oss först
sedan polis ellerallmänhet har hört
av sig. Det berättar Gunnar Lundberg, systemansvarig vid Trafiktjänsten i Stockholm.
För cirka tre år sedan började
man titta på tänkbara lösningar för
att ansluta även dessa till ett automatiskt övervakningssystem.

Billigt alternativ
Det visade sig snart att det skulle
bli både kostsamt och ta tid att dra
kabel i marken. Närmare 1 300
kronor per meter och ungefär en
vecka i anpråk för varje trafikkorsning.
- Det var då vi började få upp
ögonen för Mobitex. Efter lite diskussioner med Televerket Radio
(operatör för Mobitex) visade det
sig snart att Mobitex skulle bli ett
både billigt och tidsbesparande alternativ, berättar Gunnar.
Strax därefter påbörjades sam-

Var jobbade du tidigare?
Innan jag kom till Kumla (den 1
februari i år)jobbade jag som
fabrikschef för ETX fabrik i
Älvsjö. Jag kom innan dess från
Ericssons fabrik i Hisoy i Norge.
Än så länge veckopendlar jag
mellan Stockholm och Kumla,
men jag räknar med att flytta ner
med familjen framöver.
Hur ser våren ut för Kumlafabriken?
Det kommer att bli ett tufft år för
Kumla. Produktionsvolymen
kommer att tredubblas under
året, förmodligen ett av
Kumlafabrikens tuffaste åtaganden någonsin.
Vi harocksåen spännande utmaning att snabbt få upp volymtillverkningen av vår nya produkt - RAS 1000. Detärterminalen till det nya system som ersätter eller kompletterar fast telefoni via radio.

arbetet med Ericsson Mobile
Communications, ECS. ECS har
kommit att stå för leverans av
radioutrustningen. Hogia Communications, med tidigare erfarenheter av programvarukonstruktion för buss, taxi mm, har tagit fram den skräddarsydda
programvaran.
Och under hösten 1992 kunde
Trafiktjänsten ta de första 22 trafikanläggningarna i drift. Under
våren i år blir det dags för ytterligare sju.

Lätt att använda
Det levererade Mobitex-systemet
är lättöverskådligt och enkelt att
arbeta med. En PC på Trafiktjänstens kontor kontrollerar en
gång per dygn kommunikationen
med samtliga trafikljus. Dessa
svararmed ett meddelande att kontrollen är bekräftad och funktionsstatus. Uppstår något fel skickas
automatiskt ett meddelande från
aktuellt trafikljus till PC:n, som
talar om vad felet är, adressen och
när felet uppstod.
- Vi kan då sända status tillbaka
om att trafikljuset ska övergå till
gul blink, till dess någon av våra
servicetekniker hinner dit för att
åtgärda felet, säger Lasse Pettersson, service- och underhållsansvarig vid Trafiktjänsten.
24-timmarsservicen löser man
med jourberedskap utanför ordi-

- Jo tack, det står bra till. Det
känns både spännande och utmanande att komma till en organisation med så fantastiska utvecklingsmöjligheter som de
Kumla har.

Gunnar Lundberg, systemansvarig vid Trafiktjänsten och Lasse
Pettersson, chef för serviceteknikerna tycker båda att Mobitex
fungerar bra för övervakning av trafikljus. Ett nytt och unikt användningsområde för detta mobildata-system.

narie arbetstid. Då kopplas kontorets PC över till Minicall.
- På Minicall-displayen kommer samma information som till
kontoret med felkod, adress och
från jourbilen kan teknikern via
Mobitex sända status tillbaka om
att gå över till gul blink, säger
Lasse.

Framtidsplaner
Än så länge klarar man bara att
skicka status och enklare kommandon mellan datorn och fältutrustningen. Men förhoppningen
är att vidareutveckla användningen av Mobitex.

- Ett nästa steg är att utrusta
servicebilarna med bärbara datorer
för att kunna utföra kommandon
från dessa. Vidare att koppla in
larmsändare och möjlighet att via
datorerna skriva in meddelanden
på våra trafikskyltar, hoppas Gunnar.
Ulf Tångring, marknadsförare
för Mobitex på ECS är också
mycket nöjd:
- Det här är ett genombrott som
visar att Mobitex även är ett alternativ vid stationärt - icke-mobilt bruk.

Helena Andersson

Hur ska ni klara av era åtaganden?
För att klara leveranserna av
GSM-telefonerna
blir
en
mycket viktig uppgift att förbättra kvaliteten och snabbt få ny
produktionsutrustning på plats.
Vad gäller terminalen för
RAS 1000 är det viktigt att projektet ges goda förutsättningar
att klara de tuffa planerna.
Blir det några skillnader med
dig som chef?
Det är ett bra gäng här i Kumla.
Det vi behöver förbättra och förändra är säkerheten i introduktion av nya produkter. Det betyder att vi måste jobba ännu närmare konstruktörerna.
Vad gör du på fritiden ?
Jag försöker spendera all ledig
tid i helgerna med familjen. Speciellt nu när jag veckopendlar
försöker jag vara med mina två
småbarn så mycket som möjligt.

HA
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Persontelefonin gör entré i England
Nu i vår tas det engelska PCN-systemet i kommersiell drift. Det betyder att London blir först i
världen med att kunna erbjuda mobiltelefoni till
den stora allmänheten. PCN är en vidareutveckling av GSM.
Det var i oktober -91 som Ericsson fick en stor order på ett
persontelefonnät, PCN, till England. Operatörär Mercury Personal Communications, som ägs av
Cableand Wirelessoch US West.

Den högre frekvensen gör att PCN
har kortare räckvidd än GSM.
PCN har därför mindre celler och
det behövs fler basstationer. En
PCN-cell är upp till 8 km i radie.
Även om basstationen till det

- Värt PCN-system i London blir en mycket viktig referens för
säger Rory Buckley, som ansvarar för PCN Networks på ETL.

- Det är ett stort uppdrag som vi
nu håller på att slutföra. När systemet lämnas över 1 april kommer vi att ha installerat 750 basstationer över hela London, berättar Rory Buckley, som är ansvarig för PCN Networks på Ericsson Limited, ETL i Guildford.

Påminner om GSM
PCN är en utveckling av GSM
men vissa skillnader finns som
att PCN arbetar på frekvensen 1
800 MHz och GSM på 900 MHz.

och körs sedan med bil till London. Charing Cross Hospital,
Wembley Hospital och Heathrow
terminal 4 är några av de byggnader där det placerats containrar
med basstationer.

Trafik omdirigeras

- Ibland kan det vara besvärligt
att få dessa containrar på plats, berättar Rory. Ofta behövs det kranar för att lyfta upp dem och
då måste gator stängas av
och trafik omdirigeras.
Från att först täcka centrala London ska PCN-nätet i årbyggas ut längs M25,
den stora motorleden som
går runt staden.
- Intresset för PCN är
stort och därför blir värt
system i London en mycket
viktig referens för Ericsson, säger Rory. Förutom
Mercury
Personal
Communications finns ytterligare
en operatör,
Microtel. Denna har valt
Nokia som leverantör och
Rory tror att detta system
kommer att tas i kommersiell drift under -94.
Ericsson,

engelska PCN-nätet påminner
mycket om GSM-basstationerna,
så ligger det ett stort utvecklingsarbete bakom RBS 205, som
PCN-basstationen kallas. Arbetet
har skett i det projekt som heter
BTS R2. Där arbetar man parallellt med att ta fram den tredje versionen av basstationen för GSM
samtidigt med basstationen för
PCN. Produktionen av RBS 205
sker i Gävlefabriken.
Basstationerna
installeras i
containrar på ETL i Scunthorpe

Många system i London
London är rätt unikt när det gäller mobiltelefoni. Ingen annan plats
har tillgång till så många olika mobiltelefonsystem. Här finns fyra
olika system eller sy stemvarianeter, som är i drift eller håller på att
installeras. Det är TACS, GSM, PCN och MCN.
Äldst är TACS som är från -85 och har två operatörer. GSM togs
i drift -91 och har också två operatörer. PCN har två operatörer och
den ena tar sitt system i kommersiell drift i sommar. MCN Micro
Cellular Network aren variant av GSM med begränsad täckning till
lägre pris än GSM. Operatör är Vodafone och systemet öppnar för
användare senare i år.
i Kista, Gävlefabriken och ETL i
både Guildford och Scunthorpe.
-Den 1 april ska allt vara påplats
och klart för att överlämnas till
kunden. Tillsammans kommer vi

att klara vår deadline, försäkrar
Rory.

Gunilla Tamm

En halv miljon
Avgörande för PCNs framgång
blir låg abonnemangsavgift och
tillgången på telefoner. Affärsmän som inte reser långt och vanliga abonnenter som vill skaffa ytterligare en telefon till hemmet,
tror Rory, blir bland de första
användarna. Upp möten halv miljon abonnenter torde inte vara en
omöjlighet inom en nära framtid.
Om tio år är persontelefonen var
mans egendom, spår Rory.
PCN-uppdraget i England aren
stor utmaning för BTS R2-gänget

På Ericsons fabrik i Scunthorpe installeras basstationerna till
PCN-systemet i containrar. Dessa körs sedan med bil till London,
där de placeras ut på olika byggnader. I dörröppningen till en av
containrarna står M Blanchflower och Rob Dunwell.
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Professor Sven-Olof Öhrvik trodde tidigt på digital teknik:

En eldsjäl inom radio i pension
Vid sidan av Åke Lundqvist har han nog betytt mer än någon annan för
ERAs satsningar på digital teknik. Han har också hårt engagerat sig i utbildning och tackade av strategiska skäl ja till en professur i Lund.
Det handlar om Sven-Olof Öhrvik. En eldsjäl inom radio, som i år går i
pension men som fortsätter vara aktiv.
Sven-OlofÖhrvikhargenomåren
-1 och med personsökaren kom
hunnit samla på sig en mängd en kursändring inom radioradiotekniska milstolpar. Han har tekniken. Det var då man tydligt
dessutom själv varit aktiv i de kunde se en gräns mellan gammal
flesta av dem.
och ny teknik, berättar Sven-Olof.
Sven-Olof fanns t ex med då
man i början av 70-talet började Mikroelektronik
experimentera med dataradio (att Personsökaren kan sägas vara den
jämföra med dagens Mobitex). första produkten som tog steget
Det arbetet lades i och för sig ner, mot digital teknik. Att använda
eftersom man fann att man var lite gammal teknik med tungreläerelför tidigt ute.
ler analoga selektiva kretsar var
inte längre realistiskt, här gällde
Han fanns också med som en av
dem som allra först blev överty- det att ta fram fina och avancerade
gad om att framtidens teknik låg systemlösningar. Man började på
SRA inse vikten av mikroinom digital radio.
elektronisk utveckling och det
-DetvarÅkeLundqvistJagoch
ett fåtal till som hade den överty- kom att bli en hel del experimentegelsen. De flesta
^^^^^^^m ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ _ ^ _ rande. En del
andra skakade på
lyckat, annat
huvudet åt en så
min re ckat
"De
flesta
skakade
^Vi)ykom -så
riskfylld
sats•*
- V i Lrnm
ning,
minns
småningom
Sven-Olof.
fram till att
satsa på utDen väg som så
veckling
av
småningom
egna
kiselledde fram till dakretsar. Det är
gens digitala ra- • • • • • • • • • • • •
dio gick via analog teknik. Sven- nog mycket tack vare det tidiga
Olof fanns naturligtvis även med i beslutet som ERA idag hör till de
utformningen av det första främsta i världen vad gäller
analoga
mobiltelefonsystemet ASIC-kretsar, en hörnsten inom
med NMT-standard. Också det digital radio, säger Sven-Olof.
under slutet av 70-talet.
Men Sven-Olof kom till dåva- Stor skepsis
rande Svenska Radioaktiebola- Gradvis började tankarna kring
get, SRA, (idag ERA) långt innan digital mobiltelefoni att växafram
under slutet av 70-talet.
1970, så vi tar det från början.
- Åke Lundqvist var den driUtvecklingschef
vande kraften i tron på digital
Sven-Olof är född och uppvuxen i mobiltelefoni. Men de högre cheStockholm. 1954 avlade han sin ferna inom Ericsson var betydligt
licentiatexamen med radioteknik mer skeptiska.
Vid den härtiden värdet datorer
som huvudämne på Kungl tekniska högskolan. Samma år blev man skulle satsa på. Det var inte
han civilekonom vid Handels- bara företagen som hade datorer
för ögonen, även på högskolorna
högskolan i Stockholm.
Han anställdes på SRA 1953, syntes trenden tydligt.
- Det var faktiskt så allvarligt att
^till att börja med som chef för
radioingenjörerna under den här
radiolänksektionen.
Från 1963 och fram till 1985 var tiden var nära att dö ut, berättar
Sven-Olof chef för utvecklings- Sven-Olof.
avdelningen, som sysslar med ny
När det 1984 blev en professur i
teknik för radiokommunikation.
radioteknik vid institutionen för

på huvudet åt
satsning på
digital radio "

tillämpad elektronik i Lund ledig,
skyndade sig Sven-Olof att söka
den. Helt och hållet i samförstånd
med ERAs dåvarande VD, Åke
Lundqvist.
- Vi tyckte båda det var strategiskt viktigt att ta möjligheten att
bygga en plattform för en bra
radioteknisk utbildning i Sverige.
Idag har pendeln svängt och intresset för radioteknologi är återigenstort. ERA harskänkt2,5 miljoner kronor för uppbyggnad av
radiolaboratiorier på högskolan i
Lund. Samarbetet Ericsson, Televerket Radio och högskolorna är
väl utvecklat.
- Det är viktigt att vi på högskolorna satsar på det som är relevant
radiokunskap och här är samarbetet med företagen väldigt viktigt,
menar Sven-Olof.

Framtidens telefoni
Hur tror då professor Sven-Olof
Öhrvik att framtidens telefoni ser
ut?
- Den stora utmaningen blir utan
tvekan persontelefonin. Satsningen på att "vanligt" folk ska
kunna använda en och samma telefon överallt, säger han.
Det kanske kan tyckas enkelt,
med tanke på hur långt utvecklingen redan kommit på
mobiltelefonins område, men det
finns en mängd problem kvar att
lösa.
Det gäller bla satsningen på
mindre basstationsceller för
maximal radiotäckning. Mikroceller längs gator och pikroceller
för att täcka korridorer.
Det krävs också ytterligare utveckling av ännu mer förfinade
mikrochips än dagens. Om man
kan packa all elektronik för en
ficktelefon på ett enda chip skulle
kostnaderna minska radikalt.
- Just det här med att få ner kostnaderna blir kanske den största
utmaningen. Först då kan man
egentligen prata om persontelefonen som var mans ägodel.

Sven Olof öhrvik jobbade närmare 3 0 är på ERA innan han blev
professor för radioteknik i Lund. Och samarbetet med ERA har
fortsatt, även som pensionär tänker han hålla i radioutbildning och
forskningssamordning på ERA.

Sven-Olof serockså telefoni via
satelliter som ett komplement
inom 10-15 år.
- Tillgången till frekvenser är
begränsad, däremot kan vi ständigt förbättra och hittanyamöjligheter att använda dem på bästa
sätt.

Fortsätter arbeta
Helt klart är att Sven-Olof under
sina yrkesverksamma år fått upp-

leva många omvälvande framsteg
inom teknikens område. När han i
höst går i pension tänker han dock
inte lägga aktiviteterna på hyllan.
- Nej, jag tänker fortsätta bl a
med radioutbildning inom ERA.
Eventellt kommer jag också ägna
mig åt samordning av kommande
forskningsprojekt. Så det blir fullt
upp.

Helena Andersson

"Slow start" för GSM men MCN intressant variant
intressant, annars finns det idag
ingen anledning att välja GSMsystemet, menar David. Han förutspår dock att GSM och TACS
om ca tre år kommer att ha lika
många användare.

Analogt eller digitalt - för engelsmännen tycks
inte valet av mobiltelefonsystem vara svårt.
Trots att GSM gick i kommersiell drift för mer
än ett år sedan finns det idag bara ca 3 0 0
användare. Det analoga systemet TACS däremot har under de senaste månaderna fått
3 0 0 0 0 nya abonnenter i månaden.
Att jämföra England och Tyskland när det gäller GSM, är inte
rättvisande. Tyskland har idag
107 000 användare men där
fanns det innan GSM-starten
inte något stort väl fungerande
system så behovet var mycket
stort. England däremot har sedan flera år tillbaka ett TACSsystem som täcker 98 procent av
befolkningen.
- Det finns totalt ungefär 1,4
miljoner TACS-abonnenter i

England
idag. Vår kund
Vodafone, som har 780 000 användare, har ännu inte slagit i
kapacitetstaket. Systemet klarar
upp till en miljon abonnenter, säger David Colbeck, marknadschef på Cellular Systems & Special Networks. Han förutspår att
TACS-systemetkommerattvarai
drift fram till år 2 000.
-För den som reser my eket i Europa och den som vill ha en
avlyssningssäker telefon är GSM

MCN blir "lokalt GSM"

- Micro Cellular Network, MCN,
borde vara en intressant variant
för många GSM-operatörer,
säger David Colbeck.

Vodafone är en av de två stora
mobiltelefonoperatörerna i England och en av Ericssons viktigaste kunder.
Senare i år kommer Vodafone
att ta sitt MCN-nät i drift i London.
MCN står för Micro Cellular
Network och kan ses som
Vodafonesmotdragmot Mercury
Personal Communications PCNnät.
MCN går ut på att öka kapaciteten lokalt på vissa strategiskaplatser och att erbjudakunderen tjänst

med begränsad täckning. Systemet är speciellt intressant för
abonnenter som vill ha lågt
abonnemangspris, låga samtalsavgifteroch inte behöveren telefon att ta med på resor. Nätet är
enbart till för ficktelefoner men
har samma tjänster som GSM.
MCN finns idag bara i England men borde vara en intressant variant för många GSMoperatörer.
- England ligger långt fram
inom telekombranschen. Här på
Ericsson har vi kunskap och erfarenheter som borde kunna utnyttjas mer. Jag tycker nog att vi
på Ericsson ibland är lite för modesta och inte visar upp vår kunskap ordentligt, slutar David.

Gunilla Tamm
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RCUR utvecklar grundläggande framtida teknik och framtida system- standardisering. RCUR arbetar med patentverksamhet och håller ett
koncept för Ericsson. RCUR tillhandahåller ledande tekniska experter vetenskapligt referensbibliotek och informationssökningsverksamhet i
inom områden som digital radio, mikroelektronikdesign och internationell Kista. ERA/T ingår i RCUR. Dessutom finns filialer i Europa och USA.

Forskning om
framtidens
persontelefon
På RCUR är flera
personer engagerade i
studier av framtidens
mobiltelefon. År 2 0 0 0
kommer helt nya krav
att ställas och standardiseringen har redan
börjat. Sedan 1 9 8 8
deltager vi också i ett
Europeiskt forskningssamarbete inom EGprogrammet RACE.
- Men vi har ju GSM! Varför behöver vi något system efter det? Vem
har råd att satsa på ett nytt system
med en helt ny infrastruktur när GSM
har kommit igång.
Detta är vanliga frågor som jag
möter när jag träffar kamrater i lunchkön som vagt vet att jag jobbar med
RACE. Andra som är mycket väl
insatta i framtidens utveckling menar
att anpassning till framtidens bredbandsnät är det enda som kan driva
utvecklingen framåt.

Tredje generationen
För att reda ut begreppen ska vi nu
titta på den långsiktiga forskningsverksamhet som bedrivs på RCUR
och som går under samlingsnamnet
"3:e generationen system". För detta
arbete har vi en vision om framtiden
som samlar ett stort antal företag och
forskare i Europa. Det är ett långsiktigt arbete för att ge förutsättningen
för en verklig persontelefon fram till
år 2000.
En persontelefon skall vara tillgänglig för alla människor till en rimlig kostnad. Kvaliteten och sekretessen skall vara jämförbar med en vanlig trådbunden telefon. Kapaciteten
för systemet måste vara mycket högre än dagens system.
De som använder en mobil-telefon märker ofta hur samtal bryts och
talkvaliteten ofta är dålig speciellt i
"rusningstid".

Samma telefon överallt
Persontelefonen skall vara möjlig att
använda i alla sammanhang. Hemma
fungerar den som en trådlös telefon
på samma sätt som dagens televerksgodkända 3000-kronors telefoner. De
kan också jämföras med andra system somfinnseller som kommer inom
de närmaste åren t.ex. DCT900 och
DECT.
När man lämnar hemmet kan
samma telefon användas som en handburen mobiltelefon både i Sverige
och utomlands. Naturligtvis kommer
samtal då att kosta mer. Idag kostar
ett mobiltelefonsamtal ca 3-4 kr/
minut men dessa priser kommer att
sjunka i framtiden.
För de som använder telefon i arbetet kan persontelefonen användas

även där och ersätter då den vanliga
skrivbordstelefonen samt även
personsökaren.
- Men hur skiljer man på arbetet
och fritiden? Måste man alltid bli
störd av den där mötesterroristen vid
de mest olämpliga tillfällen?
Det är inte svårt att ordna. Möjlighet finns att använda olika nummer
för arbetet och privata samtal. Min
familj kan nå mig hela dagen medan
jobbnumret kopplas till en telefonsvårare när jag går hem. Dessutom
finns strömbrytaren kvar!

Satellittelefon
Den bereste användaren kan också
använda en persontelefon som är anpassad försatellit-trafik. Varsom helst
på hela jorden, när telefonen är utom
täckningsområdet för persontelefonsystemet, kan samtal ske via satellit.
Samtal blir dock svårt inomhus utan
man måste i princip ha fri sikt till de
satelliter som snurrar runt jorden.
ISDN har nu börjat göra sitt intåg
inom telefonin vilket ger möjlighet
att överföra 64 kbitar/sekund felfritt. Personer med portabla datorer
kommer vilja kunna utnyttja datakommunikation även när de inte sitter vid sitt skrivbord. Därför kommer
kravet att öka att kunna utnyttja sin
persontelefon även för detta. Data-

KONTOR

Futurist och
släktforskare
Kan man vara framtidsforskare, utveckla
teknik för nästa generation och samtidigt
intressera sig för släktforskning, borra sig
ner i tyska arkiv för att
hitta rötterna? Javisst,
det verkar gå utmärkt,
i alla fall för Per-Göran
Andermo, som leder
ett projekt för 2 0 0 0 talets mobiltelefoni.

mobiltelefon-system medan de
analoga föregångarna tillhör första
generationen. Ett mobilsystem ger
täckning över ett land eller hela Europa medan kapaciteten är begränsad
i områden med mycket trafik.
För lokala trådlösa system är dagens enkla system den första generationen medan det kommande digitala
systemet DECT tillhör den andra generationen. Utmärkande för dessa är
den mycket höga kapaciteten som
uppnås med mycket små celler ner till
några tiotal meters diameter.

Klarar i dag
GSM-systemet som startades upp i
Sverige förra året kan naturligtvis
vidareutvecklas mot en äkta persontelefon. Speciella basstationer skulle
kunna placeras i eller i närheten av ett
företag så att mobiltelefonen där kan
användas som en ersättare till den
vanliga telefonen. Genom en differentierad taxa kan interna samtal ske
nästan gratis medan full taxa betalas
utanför företaget. Denna utveckling
diskuteras främst i USA.
Högre datahastigheter än de nuvarande 9,6 kbitar/sekund kan uppnås genom vidareutveckling av standard och system. Kapaciteten kan ökas
genom användning av små celler och
även andra utvecklingar är möjliga.
Ofta talar man om dessa system för
generation 2,5. Detta kan förlänga
livslängden av GSM och liknande
system och behovet av en tredje generation kan fördröjas. Framtiden får
utvisa vad som händer.

Det är februariniorgon. Per-Göran
Andermo sitter vid PCn på sitt rum på
forskningsenheten på Ericsson Radio
i Kista. Han har cyklat till jobbet, det
gör han varje dag, det är inte långt
från hemmet i Sollentuna där han bor
med fru och två barn.
Per-Göran skriver några ord till
innan han vänder sig om:
- Jag håller just på med en futuristisk artikel om mobiltelefoni år 2000.
Den visar hur mobiltelefonerna då
har tagit över helt, hur 95 procent av
al la hushåll har trådlösa telefoner och
att fem procent av alla barn går omkring med persontelefoner.

Pärmar
I framtiden kommer persontelefonen att ersätta alla de telefoner
man idag har på jobbet, i bostaden eller i bilen.

Allt i ett system

Dagens digitala pocket

hastigheterupptill2 Mbitar/sekund
över radio diskuteras. Den viktigaste
drivkraften för framtida persontelefoni kan bli möjligheten att använda den för avancerad datakommunikation.
- Vad skall då detta användas
till?
Den främsta användningen blir på
kontor där radio kan användas för att
förlänga nätverken till vad som kan
kallas radio-LAN. Sedan finns det
också mer eller mindre tokiga idéer
som att t.ex. lyssna på uppringda CDskivor över persontelefonen!!?
Det är främst operatörer i olika
Europeiska länder som driver på och
vi på Ericsson har ibland upplevts
som bakåtsträvare när vi t.ex. tyckt
att 100 kbitar/sekund bör vara tillräckligt
Man brukar kalla GSM och motsvarande digitala system i andra delar
av världen för andra generationens

I tredje generationens system är förhoppningen att den stora täckningen
i mobiltelefonsystem och den höga
kapaciteten i ett system för trådlösa
telefoner skall kombineras i ett enda
system. Dessutom skulle satellit-trafik, personsökning, mobilradio,
mobildata m.fl. radiosystem kunna
ingå i detta. I Europa är arbetsnamnet
för detta system UMTS.
Sedan 1988 har ERA deltagit i
RACE forskningssamarbete inom EG
för att utveckla UMTS. I ett av de två
projekt vi nu är aktiva inom studeras
CDMA som ett alternativ till TDMA
för framtidens system. Ett tiotal företag och organisationer från Sverige,
Tyskland, England, Frankrike, Italien, Schweiz och Spanien skall tillsammans fram till slutet av 1994 definiera och verifiera ett fungerande
koncept.
En liten men dock mycket avancerad testutrustning med 3 basstationer
och 2 mobilstationer skall i april 1994
stå klar i Kista för att sedan användas
för ingående tester både i laboratoriemiljö och i Kistas omgivningar.

Vi vill utvärdera CDMA
Vårt mål på ERA för att gå med i
detta projekt är att vi vill utvärdera
CDMA-tekniken och undersöka om
mer flexibla och effektiva system kan

utvecklas.
Vi vill också få tillgång till testsystemet för att analysera algoritmer
för val av celler i en miljö med olika
cellstorlekar. Makrodiversitet är en
viktig del att testa eftersom CDMAkonceptet medger att samma frekvens används på närliggande celler
och ett samtal kan kopplas upp parallellt till två eller flera basstationer.
ERA har valt att förutsättningslöst
gå in i ett projekt som studerar CDMA
för tredje generationens system. Vi
har inte genom detta tagit ställning
för CDMA före TDMA. Detta har
skett vid en tidpunkt då Ericsson i
USA hårt marknadsfört 2:a
generationens system med TDMA i
konkurrens med det CDMA system
som Qualcomm tagit fram. Det är
dock viktigt att skilja på vad som
händer idag i USA och det framtida
systemet UMTS för år 2000.

Standardisering
Inom ETSI har en grupp bildats som
har som mål att standardisera UMTS.
Resultaten från RACE kommer presenteras och vårt CDMA-koncept
kommer jämföras med ett avancerat
paket-baserat TDMA-koncept som
tas fram i ett parallellt projekt.
På det internationella planet haren
grupp inom CCIR satt upp motsva-

rande mål att standardisera FPLMTS
. Om detta lyckas blir UMTS i Europa identiskt med det internationella
FPLMTS. Inom båda dessa grupper
är personer från RCUR aktiva.
Under WARC 92diskuteradcs bl.a.
hur frekvenser i intervallet 1-3 GHz
skulle användas. Efter en månads segslitna förhandlingar och en lång slutlig nattmangling, identifierades 230
MHz för FPLMTS. Efter alla års förberedelser kändes det som en stor
framgång för vårt arbete. Vägen är
dock fortfarande mycket krokig och i
USA börjar nu dessa frekvenser tas i
anspråk för PCS och andra radiosystem.

Teknik
Inom CODIT har flera alternativ för
CDMA-konceptet undersökts. Från
ERA föreslog vi ett koncept baserat
på Interference Cancellation vilket
teoretiskt medger ett CDMA-system
med mycket hög kapacitet. Med denna
metod detekteras och subtraheras al la
störande signaler i avtagande storleksordning tills man har hittat den
egna önskade signalen.
Tyvärr har vi varit tvungna att
släppa denna idé inom projektet. En
mer traditionell lösning baserad på
direkt sekvens CDMA har valts. Vi
har gått ifrån den lösning som skulle

gett hög kapacitet och valt en lösning
som medger högst flexibilitet och som
bättre stödjer det breda utbud av tjänster som är tänkta för UMTS.
Konceptet skiljer sig från
Qualcomms system genom att flera
bandbredder från 1 MHz till 20 MHz
kan kombineras på en och samma
bass'ation. Högre datahastigheter kan
stödjas och lösningen är betydligt mer
flexibel.

Vad sker nu
För nuvarande är ca 15 personer på

RCUR sysselsatta med projektet
CODIT. Ett koncept är definierat och
arbetet pågår nu för fullt med att
bygga testutrustningen och att definiera alla protokoll och algoritmer
som skall byggas in i testutrustningen.
Parallellt sker utvärdering av konceptet med hjälp av simuleringar för
att kunnajämföra med resultaten från
mätningarna under 1994.
Tidplanen är tuff och samarbetet
mellan alla dessa länder och företag
är inte alltid så lätt. Det är viktigt att
vi lär oss denna teknik och i ett forsk-

ningsprojekt behöver man inte alltid
nå ända fram. Redan nu har vi fått
valuta för vårt arbete och vi har lärt
oss mycket som kan användas för
utveckling av nuvarande system.
Jag och mina duktiga medarbetare
ser nu fram mot ett mycket spännande år. Om knappt 10 år så kommer vi att se de verkliga resultaten av
våra ansträngningar.

PG Andermo

}
Förklaringar
International Radio Consultative Committe. Internationellt standardiseringsorgan.
Code Division Multiple Access. Bandspridningsteknik för radio.
Code Division Testbed. Projekt inom RACE där RCUR deltager.
Digital European Cordless Telephone
European Telecommunciation Standardisation Institute. Europas standardiseringsorgan
inom bl.a. mobiltelefoni.
FPLMTS Future Public Land Mobile Telecommunciations System. Namnet på det internationella system
som CCIR standardiserar.
GSM
Global System for Mobile communciation. System som startades 1992 och som finns i hela Europa.
LAN
Local Area Network. Används för att ansluta datorer och arbetsstationer.
RACE
Forskningsprogram inom EG där även EFTA-länder deltager.
RCUR
Core Unit Radio Systems and Technology.
TDMA Time Division Multiple Access. Digitalt gränssnitt för radio. Används i GSM, ADC och JDC.
UMTS Universal Mobile Telecommunications Systems. Namnet på det system som skall standardiseras i Europa.
WARC 92 World Adminstrative Radio Conference. Internationell konferens i februari 1992
för fördelning av radiospektrum.

CCIR
CDMA
CODIT
DECT
ETSI

Hans rum är fyllt av pärmar, röda
pärmar med texten RACE på ryggen.
I fönstret ligger gamla modeller av
personsökare och en av de första bärbara mobiltelefonerna, produkter som
Per-Göran varit med om att ta fram
under sina år på Ericsson Radio.
Små handfasta personsökare och
framtidens mobila system, en talande
bild av spännvidden i
Per-Görans liv på Ericsson. Utvecklingen
från starten 1976, när
han kom som nyutexaminerad civilingenjör
till SRA som det då
hette, till dagens internationella kringflackande liv med 50-70
resdagar om året, ett
mycket intressant tekniskt arbete, men också
många protokoll och
rapporter.

till). De flesta är specialister inom
något område och nästan alla har några
års erfarenhet av mobiltelefoni. De är
genomgående mycket självständiga.

Bakgrunden
Per-Göran startade 1976 som utvecklingsingenjör för personsökarsystem
(med en månadslön på 4.600 kronor),
hoppade efter sju år över till Philips
och sysslade med datorer och banksystem ett par år innan han återvände
till ERA 1984. Från personsökningen
kom han så över till mobiltelefoner,
var projektledareförut veckl i ng i Lund
och Gävle och var mycket i fabrikerna i Kumla och Örebro.
1988 var det dags. Per-Göran erbjöds projektledarjobb för framtidens
RACE Mobile, åkte till Cambridge,
tvekade först, lät sig övertalas och har
aldrig ångrat det beslutet.
Han trivs med att resa, är intresserad av att träffa folk, byta erfarenheter, hålla samman projekt.

På jorden
Att syssla med framtidens kommunikationer behöver inte betyda att man
lever i något slags science-fictionvärld. Per-Göran Andermo verkar ha
fötterna stadigt på jorden.
Utgångspunkten för mobiltelefonin
efter år 2000 är dagens samhälle med
i princip bättre telekommunikationer. Telefonerna blir billigare, fler
tjänster läggs in etc.
Men utvecklingen är inte helt utan
frågetecken. Per-Göran funderar t ex
ibland över hur det verkligen kommer att vara den dagen när alla har
varsin telefon. Fyra, fem telefoner i
en familj...

Lars Cederquist

Bred kunskap
- Under min tid på Ericsson har jag prövat
på det mesta. Jag är
ingen specialist, men
har en bred kunskap.
- Jag har varit konstruktör, men också
haft mycket att göra
med produktion, marknad etc. Det
ser jag som en stor fördel i mitt nuvarande jobb där jag ska hålla ihop
projekt om framtidens mobiltelefoni.
- Vi är drygt dussin som jobbar i
CODIT-projektet (se artikel här in-

Per-Göran Andermo reser
mycket i arbetet och agnar sig
på fritiden mest at familjen,
äldsta pojken börjar skolan i
höst. Någon folkdans har han
därför inte hunnit med de
senaste åren...

X
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Konkurrenten med stort K
För affärsomade Radiokommunikation, BR, finns
det ett stort amerikanskt företag som nästan
alltid är med bland konkurrenterna. Det må gälla
mobiltelefoner, mobiltelefonsystem, personsökning, mobildata eller mobilradio. Javisst, det
handlar om den stora elektronikkoncernen
Motorola.
- Företaget har sin bakgrund inom radioteknologi
och därför är Motorola en farligare konkurrent än
stora telejättar som Alcatel och AT&T. Det säger
Helena Nordman, som är ansvarig
för BRs konkurrentbevakning.
Motorola, som startade 1928
av Paul Galvin, har 100 000 anställda. Av dessa arbetar ungefär
en fjärdedel inom radio. Huvudkontoret ligger i Schaumburg, Illinois och företaget har bolag i
hela världen, bl a i Sverige. Verksamheten kan delas upp i fem områden:
* Halvledare med 32 procent.
Motorola är en av de största
halvledartillverkarna i USA.
* Communications med 32 procent. Till detta område hör, landmobil radio, personsökning (paging)
och telepoint (som aren enkel variant
av mobiltelefoni, där den som är på
^ ^
rörlig fot och befinner sig i närheten
av en basstation kan ringa men inte bli
uppringd).
* Mobiltelefoni, såväl system som
telefoner, utgör 25 procent av verksamheten.
* Informationssystem med 5 procent
och en del "Government Electronics"
med 6 procent.
När det gäller mobiltelefoni är det på
telefonsidan som Motorola är mycket
starka. Med 30 procent av världsmarknaden är man störst i världen.
Handlar det om mobiltelefonsystem så är
situationen en annan. Här har Ericsson 40 procent av världsmarknaden och Motorola 19. Tittar
man på den europeiska marknaden dominerar
Ericsson stort över Motorola med 58 procent mot
15. Även på Motorolas hemmamarknad, dvs
Nordamerika, är Ericsson större med 29 mot 22
procent.

^

^WÉttk.

®

Samarbete
Inom mobiltelefonsystem ligger Motorolas styrka
i basstationerna medan man är svag på växelsidan.

BR-nyheter på
CeBIT-mässan
Två nya terminaler för det
trunkade mobilradiosystemet
EDACS, ett nytt radiomodem
för Mobitex, en utomhus-basstation för GSM och en liten
basstation för landstäckande
personsökarsystem är några av
de nyheter som Ericssons affärsområde radiokommunikation kommer att visa på
datamässan CeBIT i Hannover
i slutet av mars.
Men på mässan visas inte bara
nya produkter. Där demonstreras också det pan-europeiska
mobiltelefonsystemet GSM där
Ericsson spelat en ledande roll
och för närvarande har cirka 60
procent av marknaden.
Liksom Persontelefoni, PCN,
där Ericsson i december i fjol
var först i världen genom att
starta ett provnät i England. Och
RLL, Radio in the Local Loop,
som är en ny metod att knyta
abonnenter till lokala nät genom att använda radioteknik i
stället för koppartråd.

Vodaphone får del
i tysk PCN-licens

MOTOROLA

I samband med övergången till digital teknik är strategin att koncentrera
sig på basstationer och samarbeta
med andra företag när det gäller
växlar. I Europa har man ett löst
samarbete med Siemens och i Japan med NEC.
- För ungefär ett år sedan bildade Motorola och Northern
Telecom ett joint venture-bolag.
Ännu har detta samarbete inte
resulterat i några ökade
marknadsandelar men det är ett
reellt hot mot Ericsson, förklarar Helena.
Förutom att vara systemleverantör har Motorola även
vissa operatörsintessen genom att man gått in som
minoritetsägare i operatörsföretag i bl a Asien, Japan
i^mKSM: ••• 1
och Latinamerika.

CDMA
1989 tog det amerikanska
standardiseringsorganet
TIA beslut om att välja
TDMA som standard.
TDMA är den standard
som Ericsson förordar
medan Motorola och
AT&T är engagerade
både i TDMA- och
CDMA-utveckling. I mitten av
-93 planeras
CDMAstandarden
vara klar.
Motorola,
som nyligen släppt sitt nya basstationskoncept,
Supercell, SC 9600, som stöder såväl CDMA som
TDMA, har skrivit avtal tillsammans med Northern
om leverans av CDMA system till US West till
slutet av -93. Sedan blir det marknaden som avgör
vilken standard som blir dominerande.

© C9I <3>

Som en alternativ lösning till
ett digitalt system har Motorola
lanserat NAMPS. Mycket enkelt
kan man säga att man delar
AMPS-bandet i tre delar och får
på så sätt tre gånger så stor kapacitet. NAMPS är en "brygga" till
det digitala systemet och fältförsök pågår hos Pactel och US West.

Kvalitet viktigt
Redan under -80-talet började
Motorola med stora satsningar på
utbildning i kvalitet för personalen. Det har man nytta av idag och
speciellt i ett land som Japan.
Snabbare produktion och högre
produktivitet är ett annat område
som Motorola arbetat med och
där man minskat tiderna rejält.
Tidigare tog det t ex treveckoratt
producera en personsökare, idag
tar det två timmar.
Patent är ett område som Motorola månar om och koncernen har
en stor organisation.
Politisk lobbying förekommer
ofta och ett exempel är Motorolas
uppdrag i Japan, som stöds av den
amerikanska regeringen.

Svagheter
Förutom att vara svag på
växelsidan när det gäller mobiltelefonsystem är Motorola inte
särskilt starka inom drift och underhåll. En fara är också att företaget håller på med för många
system och produkter på en gång.
Motorola har en mycket tuff
affärsetik och drar sig inte för att
ta strid med sina konkurrenter.
Kanske kan detta i vissa fall upplevas negativt av en del kunder
och räknas då som en av Motorolas svagheter.

Gunilla Tamm

Sri Lanka valde AMPS
Ericsson Australia tecknade i
december förra året kontrakt
med AOTC (Australian &
Overseas Telecommunications
Corporation Ltd.) om leverans
av ett mobiltelefonsystem till
Sri Lanka.
Systemet, som är av AMPS-standard, ger
Ericsson i och med detta kontrakt 60 procent av världsmarknaden för AMPS-system utanför Nordamerika.
Inledningsvis kommer systemet att utgöra en växel och åtta basstationer med
kapacitet för 3000 abonnenter.
Täckningen blir i huvudstaden Colombo
och städerna Galle och Kandy. Nätet kommer gradvis att utökas med ytterligare radiobastationer.
Det är Ericsson Australia som ansvarar
för installation och test av växeln, medan
OTC Austral ia har ansvaret för cellplaneri ng
tillsammans med installation och test av
basstationerna.
Redan i början av maj i år är det tänkt att
åtminstone fyra av basstationer ska vara
färdiga att tas i drift.

PRESSKLIPP
Ett konsortium kallat E-Plus fick
nyligen licens på att konstruera
det första tyska PCN-nätet, dvs
ett persontelefoninät på 1.8 GHz.
Brittiska teleoperatören Vodaphone har 16 procents andel i
konsortiet.
(Electronics Weekly)

US West får licenser
på GSM-nät i Ryssland
US West har fått licens på, eller är
huvuddelägare i, GSM-nät i åtta
av de 12 ryska regioner som tecknat kontrakt på system. US West
har licens på nät i städerna
Vladivostock, Kharbarovsk,
Petropavlovsk och Biagoveschensk i östra Ryssland, liksom städer i västra Sibirien, men
har också ansvaret för driften av
det nationella nät som ska binda
samman de enskilda GSM-näten.
(Computergram International)

Trögt för Telepoint
Hutchison Telecommunications,
Hong Kong, har efter fyra månader fått betydligt färre abonnenter
i sitt Telepoint-nät än vad man
väntat. Konkurrensen från
Vodafones och Cellnets mobiltelefoninät med lågtariffer är en
av orsakerna.
(Daily Express)

Digitalt i St Petersburg
Svenska, Norska och Finska Televerket har bildat ett konsortium
som har fått i uppdrag att bygga
ett digitalt mobiltelefonnät i St
Petersburg.
Runt en miljard kronor ska under
de kommande åren investeras i
projektet.
(Veckans Affärer)

Kreditkorts-litet
Motorola-modem
Motorola har presenterat en trådlös mottagare som inte är större
än ett kreditkort. Det kallas
NewsCard och passar PC:s och
palm-top-datorer.
Kortet omfattar envägs-modem
plus 128Kb minne och det kan
mottaga och lagra information
som elektronic mail mm.
NewsCard är en mindre variant
av NewsStream som används till
desktop och laptop-datorer.
(Computergram International)

Local Loop i St Petersburg
Motorola installerar ett "wireless
local loop-system", WiLL, i St
Petersburg. Systemet, som bygger på analog mobiltelefoniteknik,
N-ÄMPS, kopplad mot den lokala växeln, erbjuder lokala
telefontjänster i avsaknad av ett
fungerande konventionellt trådnät.
(Pan-European Mobile Com)

Voice Messaging i
Norge

Ett mobiltelefonsystem med AMPS-standard kommer i
början av maj i år att tas i drift i tre städer pä Sri Lanka.
Systemet kommer succesivt att utökas.

Norska Televerket har beställt ett
voice messaging-system av
Technomen. Systemet, som levereras i mars -93, kommer att ge
service åt 100 000 NMT-abonnenter.
(Pan-European Mobile Com)
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Minsta dotterbolaget - Zonex AB i Uppsala:

Litet men stort på krypto
Affärsområdets i särklass minsta dotterbolag
hittar man i en källarlokal i Uppsala.
På Zonex är man blott elva anställda som arbetar
med kryptering.
FMV (Försvarts Materielverk) är den största
kunden, men marknader finns på många håll i
världen.
Med tanke på att Zonex inte är
fler än elva anställda är det ganska otroligt att se att man här både
utvecklar, marknadsför och tillverkar egna produkter. Det här är
dessutom ett källarföretag (bokstavligt talat) som arbetar med
stora delar av världen som marknad.
Visserligen är samarbetet med
affärsenheten
för Försvarskommunikation på ERA i Kista
intimt, men Zonex sköter ändå
mycket på egen hand.
FMV är den största kunden och
det är utan tvekan den militära
sidan som dominerar även om
vissa produkter också säljs för civilt bruk, som tex kryptotelefonen
Codeline.
- Vår omsättning i fjol var god
och prognoserna för i år ser fortsatt bra ut, säger Rolf Blom, VD
för Zonex sedan ett par år tillbaka.

inte påverkat verksamheten
nämnvärt. Personalen har visserligen ökat men lokalerna är desamma. Företaget är inhyst i en
före detta mödravårdscentral och
detaljer från den tiden går fortfarande att hitta. Bland annat små
"brevlådor" på dörrarna som använts för att lämna meddelanden
mellan läkarna och sköterskorna.
-Enstorfördelförossatt tillhöra
Ericssonkoncernen är när vi säljer
våra militära kryptoprodukter utomlands. Den försäljningen sker
från ERA och det är då värdefullt
att ha Ericsson i ryggen. Det vi
däremot säljer och utvecklar för
FMV och vad gäller våra civila
produkter marknadsför vi på egen
hand. Det berättar Kary Warnerman, marknadschef.

Specialanpassad fax

De produkter Zonex utvecklar är
kryptoenheter för olika tillämpEricsson köpte Zonex
ningar. På militärsidan kan det bl a
Zonex bildades för närmare tio år gälla krypto för dataöverföring.
sedan och har sedan mitten av 80- Då installeras en kryptoenhet
mellan terminal
och modem. En
annan
produkt
från Zonex är
krypto för kodade
faxmeddelanden.
- Panasonic har
faxar som anpassas för vår kryptoenhet. På sikt ska
det dock gå att
koppla vilken fax
som helst för
kryptering, säger
Rolf.
Ett höghastighetskrypto har nyligen offererats
till FMV, en ny
Jan Hedberg gör anpassningar i kryptotelefonen Codeline för de olika marknaderna
produkt framtaCodeline tillverkas i Linköping men markgen för FM Vs nya
nadsförs av Zonex.
taktiska
Teletalet arbetat med krypto-produk- system 9000.
ter. Fram till Ericssons köp av
- Den kommer vi så småningom
Zonex för två år sedan var man en också att ta fram i en exportvarifarlig konkurrent till ERAs egen ant, säger Rolf.
kryptoverksamhet.
Vad gäller civila produkter har
Att Ericsson tagit över har dock
man på Zonex tagit över krypto-

Ulf Sundqvist arbetar vid tillverkningen på Zonex AB affärsområdets minsta bolag. Här tillverkas samtliga
kryptoenheter för data, terminal och fax. På bilden testar
Ulf några enheter inför leverans.

telefonen Codeline, som ERA
lanserade för några år sedan.
Codeline utvecklades på G-divisionen i Kista och tillverkas
fortfarande i Linköpingsfabriken.
Men det är Zonex som idag säljer
telefonen, och som dessutom gör
justeringar för att anpassa Codeline till olika marknader.
En PC-baserad utustning för att
skapa kryptonycklar, som ger den
enskilda produkten dess krypteringskod, tillverkas på Zonex.
Nyckeln ser ut och fungerarprecis
som butikernas streckkodsmärkning med avläsningspenna.

Liten konkurrens
Så mycket konkurrens på den inhemska marknaden känner man
på Zonex inte av. Det finns ett företag i Linköping som konkurrerar om att sälja till FMV, de övriga
företag man känner till jobbar mer
mot den civila marknaden.
- Vår förhoppning är att vidareutveckla samarbetet inom Ericsson, så att vi ska ses som ett
kompetenscentra inom krypto,

menar Rolf.
Och inom det land
mobila radioområdet
finns idag ett nära samarbete med ECS.

Egen tillverkning
Två personer, fler än så
är man inte på produktionen hos Zonex. Idag
tillverkas
här alla
kryptoenheter för data,
terminal och fax. Man
monterar, löder, testar
och levererar alla enheter som säljs inom
Sverige. För utlandet tar
man hjälp av Kista med
leveranserna.
På utvecklingssidan är
manfempersonerinkluZonex är bokstavligt talat ett källarföresive en mekanist.
tag. Här syns Zonex VD Rolf Blom (t v)
Sekreteraren Anette tillsammans med marknadschef Kary
Jansson sköterdet admi- Warnerman utanför entrén.
nistrativaochärdensom
funnits längst av alla på Zonex. ler mindre omnämnda i texten.
Och utöver Kary arbetar Sture Alla elva på Zonex, BRs minsta
dotterbolag.
Pettersson som marknadsförare.
Helena Andersson
Och därmed var väl alla mer el-

ERITERM - den tekniska ordboken
Har du haft svårigheter med
att hitta ett bra svenskt ord på
en engelsk teknisk term? Eller
vet du inte vad ordet heter på
spanska? Lösningen på problemen kan var ERITERM.
ERITERM är en femspråkig
ordbok i fem band som innehåller cirka 13 000 termer på
svenska, engelska, franska,
tyska och spanska. Banden innehåller i första hand tekniska termermen i viss utsträckning finns
även termer från områden som
kontorsadministration,
företagsledning, ekonomi, doku-

mentation med mera.
- Tanken med ordboken är att
förbättra den interna kommunikationen. Vårt koncernspråk är
ju engelska, säger Gary Jaekel,
som är projektledare för
ERITERM.
Det är tre års arbete som resulterat i denna nya utgåva av
ERITERM. Den första utgåvan
kom 1985 och var fyrspråkig
(från svenska till engelska, franska och spanska). Med tiden visade det sig att det även fanns behov av en ordbok med ingång från
de övriga språken. Projektgruppen har dessutom uppdaterat

den första utgåvan samt lagt till
nya termer.
De fem banden är indelade efter
utgångsspråk. Det första bandet är
från engelska till svenska, franska, spanska och tyska. Det andra
bandet är från svenska till engelska, franska, spanska och tyska.
Det tredje bandet är från franska
till engelska och svenska och de
fjärde och femte banden är från
spanska till engelska och svenska,
resp från tyska till engelska och
svenska.
ERITERM ska i första hand
finnas tillgänglig inom koncernen, både i Sverige och interna-

tionellt. Men den ska även
marknadsföras externt.
Allt material som finns i
ERITERM samt mer därtill finns
även tillgängligt för all Ericssonpersonal över hela världen i databasen TERM, som uppdateras regelbundet.

Anette Johansson
Vill du beställa
ERITERM?
Det görs i memobrevlådan INFAR
eller genom den egna Produktinformationscentralen PIC.
Från engelska till svenska, franska,

spanska och tyska EN/LZT 101
820 550 kr.
Från svenska till engelska,
franska, spanska och tyska SV/
LTZ 101 820 550 kr.
Från franska till engelska och
svenska FR/LZT 101 820 500 kr
Från tyska till engelska och
svenska DE7LZT101 820500 kr.
Alla fem banden: LZT 101 820
2 200 kr.
För ytterligare information:
Birgitta Eldblom, 08-719 48
69, memoid: ETX. ETXBAEM
eller Gary Jaekel, 08-719 74 73,
memoid: ETX.ETXGARY. Fax:
08-719 89 38.
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Erfarenheter från USA och England

Tuffa kundkontakter
är utvecklande
För nio år sedan vände sig Fredrik Näslund, teknolog på
Teknis i Linköping, till Ericsson för att få förslag på ett exjobb. Det blev både exjobb, anställning och sex år i USA.
Sedan ett knappt år tillbaka arbetar han på Cellular Systems
& Special Networks på Ericsson Limited, ETL i Guildford,
England.
- Jag har aldrig ångrat att jag började på Ericsson. Jag har fått
chansen att utvecklas och för
varje år som går känns det bättre
och bättre, säger Fredrik. Han
började sin anställning - 84 inom
BX, dvs publik telekom, därefter
blev det EXU i Texas men ganska snart gick han över till grannhuset i Texas, ERU, Ericsson Radio Systems Inc.
Fredrik har största delen av tiden arbetat med marknadsföring
av mobiltelefonsystem. De sista
fyra åren i USA var han ansvarig
för försäljning till icke Mac Cawkunder i östra USA. På ETL är
han marknadschef för "cellular"
dvs mobiltelefonsystemen TACS
och GSM till Vodafone.
-1 USA har man kommit långt
inom marketing, marknadsföring,
som är en mycket viktig del i
försäljningsarbetet. I England är
marketing, som funktion inom
företagen, rätt nytt. Här har man
tidigare arbetat mer projektorienterat, förklarar Fredrik.

Kunden i centrum
I USA lärde han sig att marknadsföring det är att arbeta långsiktigt,
sätta kunden i centrum och hålla
de löften man gett.
- Kunden måste kunna lita på

sin leverantör. Både i USA och här i England
litar våra kunder på oss och det är viktigt att vi
lever upp till kundernas förtroende, säger han.

Två år blev sex
När Fredrik flyttade till Texas hade han ett kontrakt på två år men det kom att bli sex.
- Efter den tiden kändes det helt rätt att flytta
på sig. Jag tror inte att man ska stanna längre än
så. Däremot tar det nog mer än två år att bygga
upp en långsiktig kundrelation, tycker han.
Under åren i Texas fick Fredrik och hans fru
Marie två söner, som nu är 5 och 4 år.
- Visst kändes det konstigt att bryta upp från
USA men vi längtade till Europa och jag ville
gärna pröva något annat, säger Fredrik. Det har
inneburit en stor förändring men vi acklimatiserade oss rätt fort här.
Vodafone är en mycket kompetent kund, som
ställer åtminstone lika tuffa krav som vad de
amerikanska kunderna gör och det tycker Fredrik känns som ett bra steg i den egna utvecklingen. Ännu tuffare blir det med tanke på att
GSM har öppna systemgränssnitt. England är
också ett land, som ligger långt fram när det
gäller telekom. Ericsson är med i utvecklingen
inom många områden som t ex mobiltelefoni
med affärer både för TACS, GSM och PCN dvs
persontelefoni.
- Jag har ett stimulerande jobb och hela familjen trivs här i England, så vi ångrar inte att vi
lämnade USA. Men det är klart, gråmulna dagar
kan det hända att vi saknar solen i Texas, avslutar
Fredrik.

Gunilla Tamm

Besök, intervjuer och tvätt som får vänta

Foto: Ramin Golmohammadi

Barbro Albrektsson,
informatör och besöksansvarig vid Gävlefabriken, har skrivit
dagbok under tiden 222 6 februari, en vecka
med träff för Aktiespararna, KARG-möte
och många guidningar i
fabriken.
Måndag 22 februari
Måndagar är alltid hektiska. Intern TV-slingan för veckan ska
sammanställas och samma information ska också sättas på pränt.
Alla i fabriken kan inte se intern
TV:n men de behöver ju ändå få
information. TV-redaktionen som
består av representanter från alla
enheter rapporterar varje fredag

om vad som händer. I fredags var
det tunt med rapporter så jag får
ringa runt och jaga information.
Det är ju faktiskt så att de flesta
vill ha information men få vill ge
den.
Varje dag inleds med en koll i
lokaltidningarna, DI och DN.
Ericsson är "inne" just nu. Jag
kopierar och sammanställer veckans klipp. Samtidigt sammanställer jag veckans besök och skickar
ut till alla anslagstavlor.
Åsa Isaksson är praktikant hos
mig denna vecka. Hon går på
gymnasielinjen "reklam och dekoration" och behöver få se vad
en informationsfunktion i ett företag sysslar med. Kl 10 är det
möte med ADC/MDE/JDC:s
produktverkstad där det verkligen
händer mycket nu. JDC
ligger i startgroparna.
Jag håller en Ericssonpresentation för en liten besöksgrupp och en av våra arbetsledare guidar gruppen.
Introduktionspärmen håller på
att ta form. Beslut är taget att alla
1 000 anställda ska få den. Det är
viktigt att alla anställda får samma grundinformation. Jag hoppar
över aerobics i kväll. Det får
räcka med Tai Chi, som jag hade
i går kväll.

Tisdag 23 februari
KARG är Gävlefabrikens kapitalrationaliseringsprojekt. Objekt-

ledarna har sin avrapportering
idag och det ska pågå till 17.30.
Ett förslag till KARG-tidning nr 2
har jag med mig för att få synpunkter. Jag passar också på att

intervjua vår utbildningschef och
konsulten Hans Göran Bark inför
starten av "Nytt arbetssätt".
Yngsta sonen ringer och frågar
hur man kokar makaroner. Det
var blodpudding i skolan och det
klarar han inte så nu är han jättehungrig.
Direkt efter KARG-mötet samlar jag ihop OH-bilder, broschyrer, flaggor etc. Aktiespararna
kommer för att få information om
Ericsson och Gävlefabriken. Ett
80-tal personer intar AMU-lokalen och träffen håller på till kl 22.
Jag hinner precis hem och förhör
yngsta sonens engelska läxa.
Samtidigt ringer mellansonen
från Miami och berättar att flygresan gått bra. Han ska jobba i
Karibien i tre månader.

Onsdag 23 februari
Praktikanten Åsa får dålig väg-

ledning och mitt dåliga samvete
gnager. Hon är duktig med
Macintoshen och sitter och jobbar vid den. Kl 9 är det möte med
med Lars Åkeson, BRs personaldirektör. Efter lunch är det dags
att guida 25 fackliga representanter från hela Core Unit Production.
Vi är tre guider.
KARG-presentationen har
översatts till engelska. Frågan
dyker upp om jag kan producera
OH-bilder rätt omgående. Vart
tar egentligen tiden vägen?
Vår ekonomiavdelning har besök från RMOJ. De vill gärna se
produktionen och speciellt japanprodukterna. Alltså dags förnästa
sväng i fabriken.
Min väninna väntar på mig
hemma, klarar jag att passa tiden
för en gångs skull? Vi får en mysig pratstund tillsammans. Äldsta
sonen ringer och berättar att han
fått sin åttonde filmrulle från
Thailandresan. Kan han visa den
i morgon?

Torsdag 24 februari
Äntligen en förmiddag utan möten och besökare. Jag ska skriva
ut intervjun med vår metallordförande Lennart Sundberg.
Månadens profil i samma nummer av ERA GävleNyheter ska
vara en arbetsledare. Tid avtalas
med Dejan Nedeljkovic. Med
profilerna försöker jag förklara
olika yrken i fabriken. Det är vik-

tigt med förståelse för varandras
jobb.
Torbjörn Tärnström har besök
av Hewlett Packard och behöver
hjälp med guidning på engelska.
Hemma sväller tvätten över al la
bräddar. Dags för krafttag i tvättstugan men telefonen ringer i ett.
Både vänner och släktingar har
jobbigt med äktenskap och arbeten. Vad de behöver är ett par
stora öron. Att hålla kontakt med
vänner är viktigt.

Fredag 2 6 februari
Datorn får göra rätt för sig på
förmiddagen. Massor av saker
ska bli klara samtidigt. Det gäller
bl a att ta fram framsidorna på
kvalitetspärmarna inför BSI-revisionen.
Enhetsmöte med Personal. Hela
enheten - 17 stycken - träffas en
gång i månaden för genemsam
genomgång.
Förråden i källarvåningen ska
rivas ut. Ivar Mårtensson hittar
gamla klenoder som NMT:s första basstation och radiobasen för
första leverans till Saudi. Vi kanske kan göra en historisk monter
när vi har Öppet Hus i höst?
På kvällen vill yngste sonen ha
skjuts till discot. Maken och jag
åker till stan, där det är Vinteroch kulturfestival. Vilket fyrverkeri!

Barbro Albrektsson
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Bygget går enligt planerna

Niklas Fjälling och Björn Floodh
båda från ERA, arbetar nu i England.
I Hong Kong är Mats Asplund,
ERA stationerad.
Till Japan har Sven Eiman, Lars
1 Johansson, Thomas Lindström,
Per Månsson och Ola Pettersson,
samtliga ERA, flyttat.
Hans Höglund, ERA är stationerad i Kuwait.
I Portugal arbetar nu Peter
Källberg och Björn Larsson, båda
ERA.
Staffan Fahlgren, ERA, är stationerad i Singapore.
Jonas Svensson, ERA, ärstationerad i Spanien.

ERAs utbyggnad i
Kista håller tidplanen. I
början av september är
det planerat för slutbesiktning och i mitten av
månaden kan troligen
inflyttningen i de 4 5 0
kontorsrummen börja.
- Vi hade en pressad tidplan i början av byggperioden men nu är det
lugnare och det är gott om by ggarbetare så vi kommer att klara tidplanen. Det berättar Kaj Blomgren, kontrollant på EBAB, det
byggledningsföretag som Ericsson anlitar.
Vid en rundvandring nyligen på
bygget kunde ERA Nyheters utsända konstatera att det inte bara
är på "utsidan" som bygget börjar
se allt mer färdig ut. Bakom
ytterväggarna håller bl a kontorsrum, konferensrum, garage, gästmatsal och ny entré på att växa
fram.
- Så här kommer kontorsrummen att se ut, säger Sven
Riddarström, RRN. Sven är ansvarig för Förvaltningsområde
Radio, det område som nybygget
tillhör.

Typrum färdigt
Typrummet som Sven visar är 257
x 380 m, har svagt gråblå väggar
med golv i samma färgton och vitt
tak. Eftersom de nya husen går i en
sväng kommer vissa rum att bli
"tårtbitsformade". Varje rum har
separat kylning, där man själv kan
ändra temperaturen plus eller minus tre grader. Rummen har fullfärgsljusrör med HF-don som ger
flimmerfritt ljus, som man själv

Ä%
- Vi står i glasgången mellan de två nya huskropparna, som syns här på ritningarna, säger fr v Sven
Riddarström, RRN,Stig-Björn Andersson, konsult som blir "flyttgeneral", Johnny Pettersson, RRN och
Kaj Blomgren, EBAB.

kan variera styrkan på. Generellt
rökförbud kommer att gälla men
rökarna får röka i speciella rökrum.
På det stora "torg" som finns på
varje plan kommer det att inredas
pentry och "fikarum". Här finns
också plats för t ex rullarkiv.
Ingen inredning får vara högre än
1,40 m. På varje plan finns konferensrum. Dessa har burspråk och
en annan färgskala än kontorsrummen. Totalt blir det 450 kontorsrum.
På rundvandringen i bygget
stannar vi upp vid den nya huvudentrén, där receptionen ska ligga.
Sven berättar att här blir det högt i
tak och stengolv. Intill recep-

tionen kommer två gästarbetsrum att inredas.
Ny gästmatsal med separat litet
kök, cykelställ och duschrum för
cyklister, gårdar med uteplatser

och planteringar.... det finns
mycket att berätta om allt som
nybygget rymmer. ERA Nyheter
återkommer med fler rapporter.

Gunilla Tamm

Förutom det stora bygget pågår det även ett mindre bygge på
ERA i Kista. Här vid verkstan mot motionshallen ska det
uppföras en kontorspaviljong med plats för 3 5 personer.

Drömmer om att få
ett fast jobb

Ingen kostnad
Att ta emot en ungdomspraktikant innebär inga kostnader
för företaget, utöver den tid
handläggaren lägger ner. För det
är inte meningen att den praktiserande ska sköta en tjänst i vanlig
mening. En handledare ska finnas
tillhands som kan avvara tid för att
vägleda och se till att praktikanten
fåren vettig och meningsfull praktiktid.
Något Monica ty eker att hon har
haft på ERAs ekonomiavdelning.
- Jag har roterat i gruppen och
fått sätta mig in i de olika rutiner
och områden som rör ekonomi på

ett storföretag. Det har
gällt allt från budget/
bokslutsarbete till arkivering, berättar hon.
Monica kommer att
finnas kvar på ERA
fram till i mitten av maj.
Vad som händer sen har
hon ingen aning om.

Som mar uppehåll

Den 28 april är det dags för nästa
föredrag.Opt i mist-konsul ten
Inga-Lill Enhbom, med rätt att
roa, kommer att inviga oss i Konsten Att Vara Glad.
"Optimisten och pessimisten
har lika mycket fel men optimisten harmycket roligare". (Det kan
vara något att tänka på!)
Den 25 maj heter föredragshållaren Karl Ryberg. Han är
färgterapeut och färgkonsult och
ska prata om "Hur färger färgar
oss." Vi kommer att få en inblick
i färgers betydelse som symboler
i olika kulturer, vad som sker
inom den medicinska forskningen idag samt vilken betydelse
färger har i vår arbetsmiljö.

Birgitta Nolén, sjukgymnast på
ERA i Kista efterlyser tjejer till
nästa års Tjejvasa. Själv åkte hon
förförstagångeniårochblir lyrisk
när hon berättar om de 3 miljen i
solsken och fin snö.
- Jag har visserligen bra kondition men hade bara åkt 1,5 mil
sammanlagt innan tävlingen. Det
var inte alls så jobbigt som jag
trodde. Det vore kul om vi kunde
vara ett gäng som åker tillsammans nästa år. Hör av er tjejer,
uppmanar Birgitta.

I november förra året började Monica Åkerström sin ungdomspraktik på ERA i Kista. Hon är 24 år, har ekonomisk
högskoleutbildning i bagaget men är utan jobb.
- Jag har cirkulerat på ekonomiavdelning och provat på lite olika
arbetsinnehåll. Det har gett mer rutin och en bredare kunskap.
get anmäler inriktning på de
praktikplatser man har att erbjuda
hos arbetsförmedlingen, som sedan försökerjämka ihop de arbetssökande med de anmälda platserna.

Vårens föredrag

Fler tjejer till
Tjejvasan

Monica, ungdomspraktikant

Monica är en av ca 25 ungdomspraktikanter som sedan september ifjol kommit till BR i Kista.
Ungdomspraktik får den göra som
är 18-24 år och som varit utan arbete i 8 respektive 16 veckor.
Många av de praktikplatser som
BR erbjudit har vänt sig till högskoleutbildade unga som efter avslutad utbildning haft svårt att
komma in på arbetsmarknaden.
Det var just vad Monica Åkerström hade.
- När jag började läsa redovisning/revision på högskolan i Borlänge fanns det hur gott om jobb
som helst för de som gick ut i arbetslivet.
Men när Monica i januari förra
året var klar med sin utbildning,
hade konjunkturen hunnit vända
och hon fick inget jobb.
Ungdomspraktik har funnits sedan september förra året. Företa-

ERA-Korta
Nyheter

I ndepende uthuset får namn

- Jag söker de jobb som finns, säger
Monica Åkerström, som är ungdomspraktikant fram till mitten av maj.

För den som börjar sin
praktik efter den 1 april blir det ett
sommaruppehåll under juni-augusti. Men de som börjat tidigare
fortsätter fram till praktikens slut.
För Monica kan det med nuvarande regler inte bli fler praktikperioder eftersom hon fyller 25 i
år. Den som är under 25 kan däremot söka nya praktikplats.
- Naturligtvis söker jag de jobb
som finns. Men dyker ingenting
upp i Stockholm då praktiktiden

är slut återvänder jag hem till Leksand över sommaren, säger Monica.
Det hon i stället kan få efter
praktikens slut på ERA är antingen beredskapsjobb eller sex
månaders arbetslivsutveckling.
Men helst av allt vill hon så
klart hitta ett "riktigt" jobb.

Helena Andersson

I förra numret utlystes om tävling
om att ge Independent-huset ett
passande namn. Flera bra förslag
har kommit in och när juryn tagit
beslut kommer namnet att presenteras här i spalterna.

Undersökning pågår
I samband med förra numret av
ERA Nyheter påbörjade vi en
läsvärdesundersökning som ska
pågå under tre nummer. Tack till
er som medverkat i enkäten den
här gången. Det har kommit fram
flera bra tips och uppslag, som
kanske kan resultera i artiklar och
reportage. Undersökningen fortsätter i två nummer till.

Redaktionen

Returadress:
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB
BR/KN
1 6 4 8 0 STOCKHOLM

HotLine tonar
Ericsson tar över

NYHETER
FRÅGAR
Hur ska en bra chef
vara?
Ewa Nilsson, ERA, Mjärdevi
Jag tycker att en
chef ska vara
intressad av hur
medarbetarnas
arbete går. En
chef ska också
kunna ge klara |
besked om vilka "spelregler" som
gäller samt vara en bra kompis.

Björn Norhammar, ECS,
Kista

Samtidigt med att Ericssons första ficktelefon
presenterades för sju år sedan föddes Harry
Hotline. Nu i samband med att GSM-telefonerna
lanseras i Europa tonar HotLine bort för att ersättas av Ericsson som varumärke. Detta är en
del i det nya marknadsföringskoncept, som först
kommer att lanseras i Tyskland. Det sker nu
efter CeBIT-mässan.
Redan i slutet av förra året var Ericsson ensamma om att leverera
ficktelefoner till Mannesmann.
Denna affär har snabbt växt i
storlek.
-Nu går vi in i en "ny värld", säger
Leif Dahl, när han berättar om det
nya
marknadsförings-koncept
som introduceras i vår. Leif finns
på ECS i Lund och är ansvarig för
marknadskommunikation när det
gäller mobiltelefoner i hela världen med undantag för Nordamerika.
I och med introduktionen av
GSM-telefoner blir situationen
för marknadsföringen av mobiltelefoner en helt annan. I denna
"nya värld" handlar det om stora
volymer, sänkt pris, korta
livscykler och konkurrens mellan
operatörerna med lägre samtalsavgifter som följd.

Nya länder
- Genom GSM-telefonerna kommer vi in på nya stora länder som t
ex Tyskland ochFrankrike. Detär
marknader som tidigare varit
okända för oss, när det gäller försäljning av mobiltelefoner, säger
Leif.

För att ta reda på vad folk ute i
Europa förknippar med namnet
HotLine genomfördes en undersökning. Den visade att t ex fransmännen associerade HotLine
med mode och kläder medan tyskarna tänkte på service av datorer. Undersökningen gav klart besked om att HotLine inte är ett
namn som passar i alla länder.
- När vi nu introducerar våra
GSM-telefoner på nya marknader sker det med namnet Ericsson
som blir vårt nya varumärke.
Först gäller det GSM-telefonerna
och sedan gradvis de analoga modellerna, förklarar Leif.

Swatch konkurrent
Marknaden för mobiltelefonerkommer att bli enormt stor och
mycket konsumentinriktad. Det
beror på konkurrensen mellan
operatörerna, som leder till sänkta
abonnemangskostnader.
Bland konkurrenterna dyker det
upp många som inte tillhör telekom-industrin. Som ett exempel
nämner Leif den schweiziska
klocktillverkaren Swatch, som
säljer mobiltelefonertill ETACSsystmet i Italien.

Någon person finns inte på annonserna.Nu är det telefonen själv
som är "hjälten" och användaren som har huvudrollen. För att
undvika förväxling med vanliga trådlösa telefoner visas Ericssons
telefon på platser som är långt från hemmet.

Mobiltelefonkunderna är inte
längre affärsmän, hantverkare
och servicetekniker. Nya unga användare och allt fler kvinnor kommer till. Distributionskanalerna
kommer att spela större roll än tidigare. Det rör sig inte om småaffärer utan om ett fåtal verkligt
stora kunder, som har sina egna
säljkanaler.
Annonser, broschyrer, skyltar
och emballage, allt ska höra ihop.
Precis som tidigare ska budskapet
vara frihet men det ska visas på ett
nytt sätt. Detta gör man genom att
fotografera miljöer som är spännande och inspirerande.

Telefonen i fokus
Förut var det Harry som med sin
HotLine symboliserade friheten.
Nu är det produkten dvs telefonen
som är "hjälten" och några personer finns inte med på annonserna.
Det är egentligen användaren
själv som har huvudrollen.
Genom att visa telefonen tillsammans med t ex en kaffekopp, eller
ett par glasögon vill man visa hur
liten telefonen är. Den visas på

platser långt från hemmet för att
man vill undvika förväxling med
en vanlig trådlös telefon som t ex
kan användas hemma i trädgården.

Efter CeBIT
Tyskland blir det första land där
det nya marknadsföringskonceptet introduceras. I februari
hade Ericsson image-annonser i
två stora tyska tidningar. På
CeBIT, den stora mässan i Hannover nu i mars, finns GSM-telefonerna naturligtvis med. Det är
dock efter mässan som den
egentliga lanseringen sker och då
i samarbete med Ericssons tyska
bolag Ericsson Mobilfunk. Lite
senare lanseras GSM-telefonerna i Portugal.
- Här i Norden kan man säga att
det sker en smyglansering. Det
ger HotLine och Harry möjlighet att långsamt tona bort under
året. Ibland är det nödvändigt
att "kill your darling", tiderna
förändras och Harry passar inte
in i vår"nya värld", avslutar Leif.

Gunilla Tamm

Ficktelefoner i England
Ericssons ficktelefon EH 97 för systemet TACS har framgångsrikt
introducerats i England. Det var i slutet av förra året som EH 97
blev tillgänglig i England. Sedan dess har fyra större företag skrivit
avtal om att distribuera Ericssons telefon.

En bra chef bör
var lyhörd och
känna hur medarbetarna trivs.
En av chefens
viktigaste uppgifterärattsetill
att gruppen jobbar bra och effektivt i ett team.
Varje medarbetare ska också få
feedback på sina arbetsinsatser,
både positivt och negativt, så att de
utvecklas och känner att deras insatser är betydelsefulla.

Anders
Lund

Grynge, ECS,

En
mycket
komplicerad
fråga som kräver långt svar.
Måste man svara på tre meningar blir det;
en bra chef skall
informera mycket, våga delegera
ansvar och vara öppen för diskussioner och idéer.

Mats Linder, ERA, Gävle
En bra chef ska
kunna delegera
arbetsuppgifter.
Han/hon
ska också informera sin personal regelbundet
om vad som
händer och det som kommer att
hända framåt i tiden.

Pia Nordvall, BR, Kista
En bra chef bör
kunna leda och
organisera
gruppens arbete. Vidare boren
bra chef kunna
identifiera varje
individs kompetens, utnyttja och
utveckla den på ett sådant sätt att
gruppen som helhet görett brajobb
samtidigt som individen stimuleras.
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