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Från HF till Kista flyttar Johan Siberg och hans
assistent Lena Asp. Johan blir VD för ECS.
<y

Foto: Karl-Evert Eklund

Statsminister Carl Bildt besökte nyligen ERA i Kista och
det nyinvigda User Applications Lab. På bilden visar
ERAs Anders Johansson så kallad mobil multimedia, där
en arbetsstation med videokamera och fast telefon
kommunicerar med en mobil utrustning, bestående av en
penndator och mobiltelefon.
Med det nya konceptet "Mutimedia Assistant"kan
olika typer av terminaler samarbeta med varandra.
Multimedia innebär att man kan kommunicera inte bara
med tal utan även med överföring av bild, gemensamma
skrivytor för datorer, text- och programfiler etc.
Users Applications Lab tillhör Ericssons enhet för
radioforskning. Där ska man arbeta med idéer till nya
tjänster och applikationer.
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8,8 miljoner abonnenter i Västeuropa
1 januari 1994fannsdetenligtFTMobileCoramunications 8,8 miljoner
mobiltelefonabonnenter i västra Europa, en ökning med 2,8 miljoner
abonnenter under ett år.
De digitala GSM-näten fick under 19931, l miljoner nya abonnenter,
alltså drygt 40 procent av den totala abonnentökningen i de mobila näten
t Europa. Vid årsskiftet fanns sammanlagt 1,3 miljoner GSM-abonnenter, varav 49 000 i de svenska näten.
Det totala antalet abonnenter i Sverige var 844 455, en Ökning med 25
procent jämfört med årsskiftet 1993.
Sverige är fortfarande det mobiltelefontätaste landet i världen, följt av
Finland och Norge.

Lyckat MDE-test
i Gävlefabriken
MrMasumoto, från NTT-Mobile
Communications Network Inc i
Tokyo, utförde nyligen ett kvalitetstest av MDE. Testet gav gott
resultat och innebar klartecken för
de första 17 1500 MHz MDE att
levereras från Gävlefabriken.
Det här är den tredje MDE-produkten Ericsson utvecklat för den
japanske kunden NTT DoCoMo.
De två första gällde för mobiltelefonsystemet på 800 MHz.
Systemet för 1500 MHz kommer att tas i drift i Tokyo, april
1994.
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Johan Siberg VD på Ericsson Mobile Communications
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TQM, nya produkter och Japan viktiga uppgifter i år
AV ERICSSONS preliminära bokslut som publicerades nyligen och
av intervjun med Sten Fornell på sidan här intill, framgår att 1993 blev
ettmycket braår för vårt affärsområde Radiokommunikation. Målet
för -94 är att upprätthålla den resultatförbättring som kännetecknade
fjolåret.
Arbetet med att införa TQM, Total Quality Management, som vi
påbörjade 1992, har vi redan sett bra resultat av och vi går nu vidare
inom ytterligare områden. Den utbildning inom TQM som de högsta
befattningshavarna fick i höstas ska i år spridas nedåt i organisationen.
Team dvs lagarbete blir allt viktigare inom koncernen. Där har vi
på Radiokommunikation kommit rätt långt eftersom vi driver
mycket av vårt arbete som målinriktade projekt. Genom att uppmuntra lagarbete ska vi gå vidare med detta arbetssätt.
TQM, TRIM och Team - egentligen är det olika namn på åtgärder
som har samma mål, att vi ska fortsätta att vara framgångsrika. Genom
nöjda kunder ska vi befästa vår ställning på en marknad där konkurrensen hårdnar varje år. Det betyder att vi måste investera i nya
marknader, nya anläggningar och utveckling av nya produkter. För
att klara det krävs att vi driver vår verksamhet på bästa och mest
effektiva sätt och det gör vi med hjälp av bl a TQM och TRIM.
Mobiltelefonsystemen i Japan är ett av årets viktigaste mål. Där ska
vi nu upp till bevis med tre driftsättningar. Det är nödvändigt att vi
lyckas så att vi får ytterligare order i landet vilket är förutsättningen
för att fortsätta på denna marknad.
NÄR DET GÄLLER marknader för
mobiltelefonsystem är Spanien ett nytt land för
GSM. Latinamerika är ett annat intressant område. Kina fortsätter att vara en av våra största
marknader.
Nya produkter är ett annat viktigt område i år.
PCS, Personal Communications Services, dvs
persontelefoni blir allt mer aktuellt. Det blir ett
viktigt uppdrag för vår verksamhet i Nordamerika. USA har för övrigt varit i fokus genom det
förbättringsarbete som bedrivits där och fått mycket positiv respons
av våra kunder.
RADIOKOMMUNIKATION går bramenframgångamakommer
inte gratis och många medarbetare skulle behöva ett något lugnare
arbetstempo. Vi saknar tid att ta hand om, inte bara nyanställd personal, utan också de som är gamla i "gården". Även om det är en from
förhoppning att vi ska klara det nu, borde vi så småningom få tid att
även ägna oss åt "inre" förbättringsområden.

Kurt Hellström

Gemensam ER A-resurs för
applikationsutveckling
tiga strategiska inriktningen. Vidare förbättras den organisatoriska tydligheten mot de olika
uppdragsgivarna, affärsområden och Ericsson-bolag i världen. Medden nyaorganisationen
förväntas administrationsrutiArbetsområdet framgår av enhe- ner, ekonomi, planering och intens nya namn, Application Cen- formationsflöde bli förenklat.
ter for Mobile Switching & Ra- Den lokala identiteten stärks
dio Networks. Chef för enheten också genom det uttalat decentraliserade ansvaret och ledär som tidigare Göran Olsson.
ningsformerna.
En styrelse med representan- Det här är de viktigaste fördeterfrån enhetens uppdragsgivare larna med den nya organisatioska operativt sköta den långsik- nen, menar Göran Olsson. Förtiga inriktningen. Eventuellt utom att det också understryker
kommer också ett teknikråd att den satsning som görs och det
tillsättas för att hantera tekniska förtroende som visas från förefrågeställningar, som är gemen- tagsledningen för våra gemensamma för affärsenheterna.
samma ansträngningar här i LinDen nya styrformen med köping.
ovannämnda styrelse ger en breLars Wallin
dare förankring av den långsik-

ERA/JL på Mjärdevi i
Linköping lämnade vid
årsskiftet 93/94 ERA/I
och blev en gemensam
ERA-resurs för applikationsutveckling.
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'Terminalverksamheten i fokus"
En operativ VD som ska knyta ihop och ut
veckla terminalverksamheten i Sverige
och USA och samtidigt se till att bolaget blir lönsamt. Det blir de viktigaste uppgifterna för Johan Si
berg chef för terminalverksamheten inom Radiokommunikation och tillika VD på Ericsson Mobile Communications
med placering i Kista.
Ericsson Mobile Communications bildades 1989i sambandmed
att Ericsson och GE bildade ett
samarbetsbolag. Nuvarande VD
'.~
Sten Fornell kommer nu att koncentrera sig helt på befattningen
som controller för affärsområde
Radiokommunikation.
- Jag är novis när detgällerradiokommunikation, säger Johan
Siberg, innan den första intervjufrågan hinner ställas. Helt novis är
han ändå inte visar det sig strax.
Lite kontakt med radio torde han
haft
från
reservofficersutbildningen i flygvapnet. Han arbetade också på Ericsson i USA i
början av 1980-talet och var med
då Ericsson Radio tog de första, Johan Siberg kommer nu att arbeta med Ericssons mest konsunästan historiska, trevande stegen mentnära produkter - mobiltelefoner. Foto: Karl-Evert Eklund
inom mobiltelefoni i Nordamerika. En satsning som senare vi- denna tuffa marknad anser Johan radiobasstationerna när det gäller
sade sig bli en verklig "success att det kan behövas folk också uti- miniatyrisering.
från med erfarenhet av t ex design,
- Kunskap och erfarenhet måste
story".
marknadsföring och distribution spridas och det betyder mer konÄven om Johan Sibergs erfaren- av konsumentprodukter.
takter från Lundagänget och RTP i
het av radiokommunikation är beSom produktionsman har han Raleigh till de som arbetar med
gränsad ärhans meritlista påErics- besökt Kumlafabriken ett flertal radiobasutveckling i Kista, betoson, dit han kom 1970, desto gånger.
nar Johan.
längre. Civilingenjör KTH, induEn central uppgift för honom är
Fabriken arbetar med
striell ekonomi, civilekonomHan- "framkantsteknologi" och har att knyta terminalverksamheten i
dels och sedan rotationsutbildning duktiga medarbetare. Men, säger både USA och Sverige närmare,
på Ericsson. För drygt ett år sedan han, det har varit mycket svårighe- inte bara BR och radio i Sverige,
följde så en managementutbild- ter med att snabbt komma ut med utan även övriga Ericssonenheter.
ning på Harvard i USA.
Hans placering på ECS i Kista är
Så här skulle några axplock ur
viktig även om mycket av arbetsmeritlistan på Ericsson se ut. Den
tiden kommer att tillbringas i
"Terminalverkmesta tiden har han arbetat på moUSA, Lund och Kumla.
derbolaget LME och inom Publik
Johan ser fram mot att arbeta
samheten i USA
Telecom. Många uppgifter har vamed många människor. Han
rit internationellt inriktade och
och Sverige mås- tycker om lagarbete och det var
gällt bolag i Sydeuropa, Latinamenågot han saknade då han var
rika och Sydostasien. Under åren te knytas närmare produktionsdirektör. Någon "en1980-83 var han chef för Ericsbåde Radio och samvarg" är han inte.
sons tele- och radioverksamhet i
USA med huvudkontor i Los Angövriga Ericsson- Joggar inte
eles. 1984 kom han hem till
Privatpersonen Johan Siberg, vem
Sverige och blev då chef för S-dienheter."
är det?
visionen (produktionen) inom det
- Jag bor sedan många år i Stocksom kom att bli BX och Ericsson
sund, är gift och min fru arbetar
Telecom. -91 utsåg Lars Ramqvist nya modeller. Det är synd för där med marknadsundersökningar på
honom till produktionsdirektör i
missar vi den prispremie som Sifo, berättar han. Vi har två söner,
koncernen. -93 höll han samman
en är färdig civilingenjör och konsnabbhet ger.
TRIM-projektet och integrerade
sult och den andre går på KTH. Jag
De
digitala
apparaterna
ser
Jodetta program med TQM-satstycker om att segla och på vintern
han
som
de
viktigaste
för
framtiningen.
den. Där är Ericsson idag världs- blir det en del skidåkning och även
ledande. När det gäller försälj- långfärdsskridsko.
Konsumentprodukter
- Nej, jag springer inte på rnorningen av analoga och digitala ap- Jag känner stor ödmjukhet inför parater är Motorola etta och Nokia narna för jag hatar jogging! Momitt nya arbete, säger Johan. Han tvåa.
tion skaffar jag mig genom att
ska börja med att sätta sig in i om- Målet är att vi ska lägga oss i jobba i trädgården och springa
rådet mobiltelefoner, som är täten, säger Johan.
mellan möten på jobbet, skrattar
Ericssons mest konsumentnära
han.
Mer radiosamarbete
produkter.
Gunilla Tamm
För att klara utmaningarna på Terminalerna ligger steget före

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,
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Ericsson Radio Messaging: Lieselott Claydon, tfn 08-757 59 65,
Mobiltelefoner: 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 1994
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Preliminära bokslutet -93

Stora försäljnings framgångar
- Fjolårets fina siffror är ett bevis på att våra stora investeringar i utveckling
under de senaste åren varit rätt. Det säger Sten Fornell ekonomidirektör på
Radiokommunikation i den här intervjun, där han redogör för hur det gick för
affärsområdet förra året.
- En tillväxt på ca 25 procent om
året och god lönsamhet, så har det
sett ut för Radiokommunikation
under de senaste tio åren. Undantag är åren -91 och 92, då tunga
investeringar i ny teknik sammanföll med lågkonjunkturen och följden blev dålig lönsamhet för oss.
Utvecklingen förra året är ett glädjande bevis på att utvecklingssatsningarna varit riktiga. Faktureringen ökade med drygt 70 procent. Även med hänsyn till den flytande kronan blir ökningen betydande, mer än 40 procent.
- Radiokommunikation är nu
koncernens största affärsområde
och ca 80 procent av vår omsättning kommer från mobiltelefoni
dvs system och terminaler. 1993
återvände vi till god lönsamhet
och därtill lämnade vi ett ordentligt positivt kassaflöde.
Främst är det tre faktorer som
ligger bakom den goda lönsamheten förra året.
* Volymökningar inom mobiltelefoni. Inom den digitala tekniken har vi kommit in på nya marknader och det gäller både system
och telefoner. Samtidigt har stora
utökningar skett på "gamla"
analoga marknader. Nordamerika
men inte minst Kina har bidragit
till den gynnsamma utvecklingen.
* Våra förbättringsåtgärder
inom ramen för "Det andra steget"
TRIM och kapitalrationalisering
har gett bra resultat.
* Sist men inte minst har vi fått
ordentlig hjälp av den svenska devalveringen och det sänkta kostnadsläget i Sverige.
Hur gick det för våra mobiltelefonsystem?
- GSM fortsatte förra året sina
framgångar och vid årsslutet hade
24 länder av 45 valt Ericsson som
GSM-leverantör. Ett av de länder
som i slutet av förra året valde oss
är Sydafrika. I dag har vi drygt 50
procent på GSM-marknaden och
vi bibehåller de dryga 40 procenten på den analoga marknaden.
- Även för AMPS gick det bra
med bl a stora beställningar från
Brasilien. Sydamerika är en marknad som blivit allt större för våra
AMPS-system. Arbetet med mobiltelefonsystemen till Japan har
fortskridit enligt planerna. Totalt

PRESSKLIPP
Ramavtal med Nokia
Finska Nokia och Telia Mobitel
har skrivit ett ramavtal om leverans av nya basstationer för NMTsystemet. Värdet uppskattas till ca
25 miljoner, avtalstiden är tre år.

Northern Telecom
Det kanadensiska telebolaget
Northern Telecomvisade kraftigt
minskad vinst tredje kvartalet
förra året. Nettovinsten blev 105
miljoner dollar mot 256 miljoner
dollar samma kvartal -92.
(Televärlden nr 3/94)

är det tre system i Japan som vi ska
överlämna i år.
-Påmobiltelefonisidanväntarnu
nästa stora utmaning, PCS, Personal Communications Services dvs
persontelefonin. Det är ett område
där vi redan påbörjat arbetet.
Hur klarade sig våra mobiltelefoner under förra året?
- Genom att vi fick ut våra digitala
mobiltelefoner tidigt stärkte vi vår
position på marknaden, där vi kan
räkna oss som världsledande. De
digitala mobiltelefon-systemen i
Nordamerika har inte tagit fart
ännu och det påverkade försäljningen av våra telefoner negativt.
Ett bra bevis på att vi håller ställningar inom området mobiltelefoner är den kompletta "familj"
som nyligen presenterades med
"Jane"-modellen för ETACS,
AMPS och nu NMT.

Kom EDACS in på några nya
marknader-93?
För affärsenheten Mobilradio är
EDACS den dominerande produkten och flera viktiga beställningar inte minst i USA men även
från bl a Polen och Ungern kom in
förra året . En prestigefylld order
kom från US Navy. EDACS är
också aktuellt nu i dagarna i OSsammanhang eftersom det beställts och används av polisen i
Lillehammer.
Hur gick det för Mobildata?
-Nya marknader harkommittill
som Holland och Frankrike. Samarbeten med olika datortillverkare
tillkännagavs också förra året.
Abonnenttillväxten är dock fortfarande för låg och detta är nu
nyckelfrågan.
Kan Försvarskommunikation

Statsministern
studerade framtiden
I början av feberuari besökte statsminister
Carl Bildt ERA i Kista.Det skedde i samband
med ett seminarium om informationsteknologi som, Ingenjörsvetenskapsakademien,
IVA, arrangerade med anledninga av sitt 75årsjubileum. Seminariet inleddes på Electrum i Kista, där bl a Telia visade en interaktiv
arbetsplats.
På ERA demonstrerades både mobildata
med Mobitex och de nya tjänster som våra
kommande terminaler ska kunna tillhandahålla. Detta som en bakgrund till den rundabordsdiskussion med temat"Framtida möjligheter" som sedan följde.
Per Stein demonstrerade Mobitex för Carl
Bildt. Foto: Karl-Evert Eklund

DET

TILL?

se tillbaka på ett fram-gångrikt
-93?
- Ja, 1993 blev mycket bra. Leveranserna av truppradio kom in i
slutskedet. Under hösten blev Polen en ny marknad och ett
samarbetsbolag kommer att bildas
För Paging blev -92 ett tufft år.
Hur gick det-93?
- Lokal personsökning drabbades även förra året av lågkonjunkturen. I år kommer ett nytt produktprogram att lanseras och förhoppningsvis ska det bli väl mottaget.
Vi håller också på att se över hela
verksamheten med avseende på
processer och kostnader. WAP
dvs Wide Area Paging, landstäckande personsökning har däremot haft en njiycket gynnsam utveckling.

Arbetet i Japan var under -93 precis som i år, inne i ett viktigt
skede. Här Per Holmgren och Himeno. Foto: Taina Bergenstråle
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Startades det någon ny verksamhet förra året?
- Trots att vi vuxit har vi orkat
med att ta fram nya affärsidéer och
ny verksamhet. Ett exempel är
RÄS 1 000 från Ericssons Radio
Access, som är deras satsning
inom RLL, Radio in the Local
Loop, dvs att använda radio i det
fasta telenätet. Ett bra exempel på
en ny affärsidé finns hos Ericsson
Messaging Systems Inc i USA.
Där arbetar man med en multimediaplattform som kan förmedla
olika typer av meddelanden som
tal, data eller fax mellan fasta nät,
mobiltelefonnät och liknande.
Hur ser du på framtiden?
- Telekommunkation är ett
tillväxtområde och speciellt gäller
det för mobil kommunikation. Det
betyder en positiv framtid för oss
men vi är inte ensamma på marknaden och konkurrensen blir hårdare för varje år.
Vi står på en bra grund och det
klokaste vi kan göra är att fortsätta
att höja kompetensen inom våra
kärnområden vilket betyder fortsatta satsningar på forskning och
utveckling. Samtidigt måste vi se
till att bibehålla och förstärka vår
lönsamhet och det gör vi genom att
driva vårt förbättringsarbete vidare.
Som ett lönsamt företag kan vi
attrahera nödvändiga resurser och
själva påverka och kontrollera vår
egen utveckling.

Gunilla Tamm

Sven Borgström
Teknikchef på
Ericsson Research,
Canada
- När flyttade du Ull Montreal och
var arbetade du tidigare?
- Jag började här i oktober förra
året. Innan var jag teknikchef på
dåvarande Ericsson Mobilfunk i
Dusseldorf. Där var jag också projektledare för pilotprojektet "BTS
orderflow". Jag har även ett förflutet på Ericsson i USA och Mexiko.
- Vad innebär din tjänst och hur
många medarbetare har Ericsson
Research?
- Jag är teknikchef för affärsenheten
Mobiltelefonsystem
Amerikansk standard med placering i Montreal. Det är härifrån
som all utveckling av mobiltelefonsystem enligt Amerikanska standard sty rs. Totalt är det 800
medarbetare i flera olika länder,
förutom Canada t ex Sverige,
Mexiko och Irland, som är direkt
involverade i detta arbete.
-1 Montreal är vi drygt 400 personer som kommer från trettio,
fyrtio olika nationer. Under året
ska antalet anställda öka med ungefär 50. Det är ett ungt och ambitiöst gäng med en vilja hos medarbetarna att ständigt förbättra sig,
som jag inte upplevt lika starkt
tidigare.
- Vilka är de viktigaste uppgifterna
i år?
- Vi har två stora uppdrag. Det
första är att förbättra nätkvaliteten
i Ericssons alla befintliga AMPSoch D-AMPS-nät. AMPS är det
mest sålda mobiltelefonsystemet i
världen och Ericsson är den största
systemleverantören så det är inget
litet arbete det rör sig om. Arets
andra viktiga uppgift gäller PCS,
Personal Communications Services dvs persontelefoni, där vi ska
ta fram basen för en ny systemgeneration.
- Hur trivs du i Montreal?
- Jättebra och det samma gäller
för familjen. Det känns som att
komma hem. Vi har bott här tidigare under fyra år då jag bl a var
med och startade Ericssons utvecklingsverksamhet här i Montreal 1986.
- Hinner du med någon fritid och
vad gör du då?
- Den lilla tid jag är ledig är jag
med familjen. Det blir en del skidåkning och naturligtvis ishockey,
Canadas nationalsport.
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Stort gensvar för
Edacs i Europa

Mobiltelefoni
till Kina

Chizuko Hjelmstad t v överlämnar en japansk körsbärsblomma till
Lena Dahlroth.

Med japansk körs bärsblom...
Den nionde februari var entrén utanför matsalen på ERA i Kista sig inte
lik. Där bjöds på japanska körsbärsblommor och champagne i japansk
miljö till japansk musik. På detta sätt firade affärenheten mobiltelefonsystem japansk standard s k "cut over" vilket betyder att det första
digitala mobiltelefonsystemet överlämnats till kunden, Tokyo Digital
Phone. Systemet ska initialt betjäna 150 000 abonnenter i Tokyo-området.
Bakom "cut over" ligger mycket arbete från medarbetare i bl a Mölndal, Linköping, Helsingfors, Kista och Gävle. Från det att kontraktet
skrevs till överlämnandet den 9 februari har det tagit mindre än 18
månader. Det är 25 procent snabbare än när GSM-systemet togs fram.

Sigill fö

transport

Nu ska det bli slut på
att skruvar och andra
småsaker försvinner ur
förpackningarna på våg
till kunden.
På affärsenheten mobiltelefonsystemjapansk standard har man
infört en ny typ av sigill för att
säkerställa kvaliteten på leveranserna till Japan. Avsikten med sigillet är att se till att ingen varit
inne i förpackningarna sedan de
sänts iväg. På detta sätt hoppas
man öka respekten för ivägsänt
gods.
På affärsenheten har man låtit
utveckla en sigilletikett som
trycks på ett speciellt säkerhetspapper. Etiketterna förstörs om
man försöker pilla bort dem. Det
går alltså inte att peta upp paketet
och sedan försluta det igen. Etiketterna, som är numrerade binds
in i en bok. Det finns också ett

särskilt datasystem för att hålla
rätt på dem.
Varje le verans som skickas i väg
kommer också att innehålla en ritning som exakt visar vilka saker
som ska finnas med när man
packar upp paketet. Idén kommer
från ett känt svenskt möbelföretag
- gissa vilket?

Örjan Sahlin

Produktsäkerhet i fokus
"Ericsson Product approval policy" är koncernens
policy för produktgodkännande. Inom Radiokommunikation har man nu startat ett projekt som
ska anpassa affärsområdet till koncernens policy.
- Eftersom BSI/SIS kontrollerar
våra interna processer mot kraven i ISO9000serienkanvisjälva
verifiera och deklarera våra produkters säkerhet, säger Bertil
Wärme, som är projektledare. Detta är alltså ett
exempel på att vi har
både praktisk och ekonomisk nytta av att vara
ISO godkända.
- Inom EES-området
måste redan idag våra produkter
deklareras mot säkerhetskrav enligt gällande EG-direktiv. Detta
ska ske genom en s k Suppliers
Declaration of Conformity i stället för konventionell tredjeparts

Gensvaret för det digitala radiokomunikationssystemet Edacs har sedan introduktionen i Europa för
tre år sedan varit stort. Ett verkligt eldprov har
gällt systemet till den norska polisen som nyligen
tagits i drift för att klara de extrema påfrestningarna under OS-tävlingarna i Lillehammer.

"Made
in
China"

Den polska polisen valde Edacs i december 1 9 9 2

Radiokanaler som testas i värme från svenskt
bastuaggregat. Stolar, arbetsbord och mätutrustning likadana som i Sverige. Det är först
när man går ut ur fabriken och passerar grönsaksmarknaden vid vägkanten utanför som man
känner avståndet till Sverige. Platsen är nämligen
Guangzhou Ericsson Communication Company
Ltd i södra Kina. Här har man nu tagit första
steget i tillverkningen av basstationer för den
kinesiska marknaden.
Under 1992 bildade Ericsson två
samarbetsbolag för mobiltelefoni i Kina. Det första,
Nanjing Ericsson Communication Company Ltd, bildades i
början av hösten och det andra
Guangzhou Ericsson Communication Company Ltd i slutet av
året. (I nr 10/93 av ERA Nyheter
finns ett reportage från Nanjing
Ericsson.)
Leif Ohlstenius har tillsammans med Sören Boman varit ansvarig för etableringen av de två
joint venture-bolagen, som båda
har komplett organisation med
marknadsföring, operations, administration och produktion
inom mobiltelefonsystem. Sören är VD på Guangzhou Ericsson, där Leif är marknadschef.
Båda flyttade till Kina i maj förra
året.

Fotfäste i Kina
Avtalet om samarbetsbolaget
Guangzhou Ericsson Communication Company Ltd skrevs under i december -92. Ericsson är

majoritetsägare med 56 procent,
Guangzhou Radio Factory har 30
procent och övriga minoritetsägare är mobiltelefonoperatören
Guangdong Mobile Communications Corporation samt inköpsoch exportorganisationen hos
provinsens teleförvaltning.
- Genom våra samarbetsbolag
har vi fått ettrejält fotfäste på den
kinesiska marknaden. Vi har
också visat myndigheterna att vi
är beredda att satsa ordentligt i
landet, förklarar Leif. Flera av de
stora konkurrenterna inom telekom skapade joint venture-bolag i
Kina något tidigare än Ericsson.

Största systemet
Provinsen Guangdong med 60
miljoner invånare ligger i södra
Kina och är en av landets mest
expansiva provinser.
Påverkan av Hong Kong är
mycket stor. Provinsens största
stad är Guangzhou, som tidigare
hette Kanton. Redan 1987 togs
Ericssons första mobiltelefonsy stem i drift i Kina och det varj ust

certifiering, förklarar Bertil vidare.

SAMARBETE KINA - SVERIGE. Leif Ohlstenius tillsammans med Madame Wang, vice V D
för samarbetsbolaget Guangzhou Ericsson Communication.

i Guangdong.
- Fram till -91 var tillväxten av
abonnenter ganska liten men -92
kom den verkliga boomen, säger
Leif. Med drygt 240 000 abonnenter är systemet nu Ericssons
största mobiltelefonnät i Kina.
Totalt finns det över 650 000
abonnenter i landet.
I februari förra året fick ERA en
beställning på Kinas första GSMsystem, som ska installeras i
Guangdong-provinsen.

CE-märkning

Lokal tillverkning

Från och med janauri -95 måste
våra produkter och i vissa
fall
dokumentationen
vara försedda med CEmärket, som anger att vi
kontrollerat att gällande
säkerhetskrav uppfylls.
En viktig uppgift för
projektet är att se til 1 att rätt krav är
kända och används i utvecklingsprojekten och marknadsföringen
på rätt sätt. Det handlar med andra
ord om att göra konstruktionen rätt
från början.
GT

Hälften av de radiobasstationer
för TACS som idag tillverkas i
Gävlefabriken levereras till Kina.
Behovet av lokal tillverkning är
alltså stort och under -93 började
man tillverka kanaler i mindre
omfattning i både Nanjing och
Guangzhou.
- Under förra året tillverkade vi
200 kanaler och i år ska vi upp till
3 800, berättar Sadru Jamal, som
är produktionschef. Precis som
Nanjing Ericsson har tillverkningen börjat med att man från sk

Leif Ohlstenius och Sören Boman pekar ut Nanjing, där samarbetsbolaget Nanjing Ericsson Communications ligger. Detta joint
venture-bolaget bildades före Guangzhou Ericsson
Communications.

kits ("byggsatser") "plockar" ihop
kanalerna. Först sker det från kortnivå och sedan från komponentnivå. Sadrudin har under två år
lämnat Gävlefabriken och flyttat
till Kina för att starta tillverkningen vid Guangzhou Ericsson.
Utöver tillverkning kommer det
att bli reparations verksamhet som
ska fungera så att trasiga enheter
>

FRÅN GÄVLE TILL KINA. Sadru Jamal från Gävlefabriken tillsammans med en av medarbetarna på
Guangzhou Ericsson Communication.

byts ut mot hela. Det blir en smidigare procedur för kunden.

Kunniga

Idag har fabriken en arbetsledare,
en logistikansvarig och tio kollektivanställda. I slutet av året ska
an talet medarbetare ha ökattill40.
- Kineserna är både kunniga och
effektiva så det är inte svårt att
hitta
personal.
Många av dem,
som arbetar på
Guangzhou Radio
Factory, vill gärna
komma över till
den
moderna
svenska fabriken,
säger Sadru.
Samarbetsbolaget
har sina lokalerna
hos Guangzhou
Radio Factory i utkanten av staden.
Intill fabriken ligger bostadshus för
de anställda och inKineserna är duktiga och effektiva och vill
gärna arbeta i den moderna svenska fabriken i till vägkanten hålls
Guangzhou.
grönsaksmarknad

varje förmiddag.
- Lokalerna här är en temporär
lösning och vi håller nu på att leta
mark för att sedan bygga en ny
fabrik, säger Leif, när han visar
runt.

Att i riskfyllda situationer kunna
förlita sig på en väl fungerande
kommunikation är av största vikt
för dem med yrken inom allmän
säkerhet. Ett exempel är just polisen i Lillehammer. Här ska Edacs
klara att förmedla kommunikationen pådettillförlitligasättett
sågigantisktarrangemangsomde
Olympiska Spelen kräver.
Den svenska Rikspolisstyrelsen har liksom sina norska
kollegor valt att uppdatera sin
kommunikationsutrustning med
Edacs. Två viktiga faktorer avgjorde rikspolisens val. Edacs
handportabla station, M-RK, har
alla de funktioner större stationer
har, t ex kryptering och larmsändning, samtidigt som den är en
av marknadens minsta och lättaste. Dessutom har systemet en
extremt snabb samtalsuppkoppling på bara 0.25 sekunder.

- För att effektivt kunna bekämpa dagens höga kriminaliteten i Polen, är en modern, högteknologisk produkt nödvändig.
Edacs ökar förutsättningarna att
ge landets invånare trygghet.
Så uttryckte sig presstalesmannen för det polska Inrikesministeriet, Piotr Szczypinski, då kontraktet med Ericsson skrevs i december 1992.
Just det forna Östeuropa väntas
bli en stor och viktig marknad. Där
är dagens utrustning ofta uråldrig
samtidigt som problemen med
kriminalitet växer.
-1 Ryssland och de baltiska länderna pågår förhandlingar. Finland, Danmark, Storbritannien,
Tyskland med flera länder väntas
också göra upphandlingar i år, säger Anders.

Edacs vid invigningen

Edacs utvecklas av Ericsson i
Lynchburg och Research Triangle Park, North Carolina, USA.
Merparten av tillverkningen skeri
Lynchburg, liksom marknadsföring och försäljning för marknaden i Nordamerika. För Latinamerika, Oceanien, Fjärran Östern,
Mellanöstern och Europa svarar
Ericsson Mobile Communications, med huvudkontor i Kista.
Utvecklingen av nästa generation pågår för fullt. En produkt
som kommer att ligga i linje med
den nya europeiska standarden TETRA - som är under utarbetning.
- Standarden syftar bl a till att
systemen ska kunna knytas ihop.
Det innebär t ex att polisens samarbete över nationsgränserna förbättras och att konkurrensen ökar
i och med möjligheten till fler än
en leverantör till ett och samma
system, avslutar Anders.

Sedan 1987 har totalt 200 större
Edacs-system installerats. Den
Nordamerikanska marknaden är
klart dominerande, men Europa
är på stark frammarsch. I konkurrensen om marknaden för de heldigitala radiosystemen visar
Edacs gott resultat.
- Jämförs systemet med likvärdiga digitala radiosystem har
Edacs en dominant ställning på
europamarknaden, förklarar Anders Gråtorp, ansvarig för marknads- och säljstöd på Ericsson
Mobile Communications i Kista.
Till de största konkurrenterna
hör Motorola och Nokia.

Studiebesök i Gävle

Bekämpa kriminalitet

Wang Wen Qun, är vice VD i
samarbetsbolaget och förra våren
var hon på ett längre studiebesök
i Gävlefabriken.
- Det var intressant och givande
att se hela tillverkningsprocessen, säger Madame Wang,
som själv är ingenjör med inriktning på radiokommunikation.
Hon tror på en positiv framtid för
samarbetsbolaget.
- Telekommunikationer är ett
prioriterat område i Kina. Ericsson är ett internationellt högteknologiskt företag, som kan
klara stora uppdrag här, avslutar
hon

Edacs har hittills sålts i nio europeiska länder. Det gäller Sverige,
Norge, Holland, Italien, Österrike, Kroatien, Ungern, Polen och
Estland.

Text och foto:
Gunilla Tamm

Ny generation på väg

Helena Andersson

Edacs avslöjar inga samtal
Edacs är i likhet med mobiltelefonins GSM helt digitalt. Den digitala
tekniken ger förbättrad ljudkvalitet samtidigt som möjligheten att
avlyssna ett samtal betydligt försvåras. Med krypteringsfunktion i
systemet är problemet med avlyssning eliminerat, samtidigt som det
krypterade talet håller oförändrat hög ljudkvalitet.
Man talar också om att Edacs är "trunkal". Det betyder att den som
tryckerned talknappen viaendatori systemet automatiskt tilldelas en
för stunden tillgänglig radiokanal. Samma kanal frigörs då knappen
släpps upp. På så sätt kan en större grupp användare dela en och samma
radiokanal.
Eftersom Edacs även hanterar dataöverföring kan man snabbt
koppla sig till olika databaser, t ex bilregistret eller patientjournaler.

(.

ERANyheterNRl/94

Kraven ökar på elektronik-återvinning:

- Slut på eran av slit och släng
ramik och kisel som är nedbrytbaraoch skonsammare förmiljön.
Paradoxalt nog kommer den positiva
utvecklingen
med
miljövänligare radiobasstationer
att leda till ytterligare krav på
miljöanpassning.

Kommer nära

KONSTRUERA FÖR ÅTERVINNING. Arne Tolvgard arbetar tillsammans med Lars Lekberg med miljöfrågor på affärsenheten RMOA. De uppmanar konstruktörerna att redan idag börja anpassa arbetet till
kommande miljöregier.

Elektronikprodukter har ur miljösynpunkt länge
ansetts vara "rena" produkter. I flera EU-länder, i
USA och i Japan börjar dock krav resas på att det
är tillverkaren som i framtiden ska svara för skrotning och återvinning av den egna produkten.
för

liksomattindustrinsjälvtarinitia-

elektronikprodukter är alltså att
vänta. Den dagen det är dags att
skrota
den
första
radiobasstationen är det med största
sannolikhet tillverkarens eget ansvar att nedmontera och återanvända "sin" produkt i ett obligatoriskt retursystem. En annan miljöregel som väntas komma gäller
avfallsavgifter.
Både inhemska och internationellaforskningsprojekt har startat
där elektronik- och skrotningsföretag tillsammans analyserar
och beslutar om striktare
konstruktionsregler.
- Branschsamarbetet är viktigt

Tuffare

lagstiftning

tivet och inte väntar tills de nya
kraven är ett faktum, menar Arne
Tolvgård på Ericsson Radio, som
själv ingår det svenska projektet,
Miljöanpassad Elektronik.

mikrosystemen andra vinster.
Miljön vinner också på mikrotekniken. Med mikrobyggsätt
kan material ersättas med t ex ke-

Mikrobyggsätt
Arne arbetar tillsammans med
Lars Lekberg bl a med miljöfrågor
på affärsenheten RMOA. Tillsammans har de två i flera år forskat kring mikrobyggsätt. Med
denna teknik kan basstationernas
material- och resursåtgång minskas trots ökad prestanda. Förutom
att den allt komplexare tekniken
kräver kompakta lösningar ger

Lars Lekberg visar skillnad i materialåtgång mellan äldre och
nyare kretskort.

Tidigare
fanns
radiobasstationerna placerade på tak och
vindskontor. Då de idag är mindre
och smidigare att placera, samtidigt som behoven av radiotäckning på mindre ytor inomhus
ökar, kommer de att komma allt
närmare kund och användare.
-Dethärgörattvinumåstetaallt
större hänsyn till vilka material vi
använder i våra produkter, menar
Arne.
Genom att väljade miljövänligare
alternativen, fortsätta utvecklingen mot ett småskaligt byggsätt
och genom att sätta ökad press på
leverantörerna menar Arne att
kretsloppstänkandet kan realiseras.
>
Själv arbetar han och Lars Lekberg med två miljöprojekt på
affärsenheten RMOA. Det ena
handlar om att till i vårha utarbetat
en miljöprofil för affärsenheten. I
det andra projektet tittar man på
miljöbelastningen för RMOAs
radiobasstationer.

Miljöindex
Enligt ett internationellt miljöindex är alla material på väg att få
ett klassificeringstal. Ju högre tal
desto större belastning för miljön.
På så sätt kan varje produkts totala
miljöbelastning och därmed
framtida avfallsavgift beräknas.
Då detta index ännu ej är klart har
Arne tills vidare nöjt sig med att
jämföra vikten och därmed skillnad i resursåtgång mellan den två
år gamla RBS 88^ och den senaste
radiobasstationeh, RBS 884. Vikten har minskatlfrån 250 till 50
kilo. Det ger en pO procentig förbättring av miljöbelastningen beräknat på vikt per talkanal.
- Miljöanpassad elektronik blir
ett allt viktigare konkurrensmedel. Med gemensamma krafter
kan vi se till att Ericsson profilerar
sig med produkter som skonar vår
miljö.

Miljötips till
konstruktören
Arne Tolvgård har sammanställt ett antal punkter
för att visa vad en elektronik- och mekanikkonstruktör redan idag kan tänka
på i sitt arbete
- Att enbart koncentrera sig på
återvinning räcker inte,
tycker Arne.
Ett stort problem är att tillgången till miljövänligaalternativ sällan finns till hands.
- Här gäller det att med gemensamma krafter sätta press
på leverantörerna.
Minska
energiåtgången.
Väljkomponenter med minsta möjliga effektutveckling,
låg matningsspänning och
med så korta signalvägar som
möjligt. Packa ihop komponenterna så mycket som produktionsprocessen medger.
Minska materialåtgången
genom att prioritera ytmontering framför hålmontering
och flerchipmodnler framför
ytmontering. Välj lösningar
med liten fysisk storlek och
låg vikt. Använd så lite material som möjligt i höljen.
Konstruera för återvinning. Tänkpå att konstruktionen ska vara enkel att plocka
isär. Undvikplastmedmetalldetaljersorakanvarasvåraatt
separera. Undvik att måla
plasthöljen.
Föredra
miljöanpassade
material - som får kosta. A1-'
ternativen är kanske dyrare
idag, men blir billigare den
dagen miljöavgifter införs.
Välj också lätta material
framför tunga, olegerade metaller framför legerade och
om produktspecifikationen
tillåter - undvik bromerade
flamskyddsmedel om det
finns alternativ.

Helena Andersson

Fyrtiosex år på Ericsson

Med världen som arbetsplats
Förmodligen är Sven Eiman, ERA, en av de få inom
koncernen som annonserat i tidningen efter arbete
och fått svar från Ericsson. Det skedde för drygt
4 6 år sedan och ledde till att Sven under sitt yrkesliv arbetat i många olika länder.
- Jag var fårdigutbildad elektriker

samma verksamhet

från Simrishamn och undertecknade min annons med "Svar: Helst
södra Skåne", berättar Sven. Det
blev jobb i Malmö, där LM Ericsson hade försäljning. Han arbetade
som resemontör och sedan servicetekniker med uppdrag i just
södra Sverige. 1965 startade
Ericsson Telemateriel och Sven
blev chef för installationsverksamheten i södra regionen.
Femton år senare blev han chef för

materiel i Stockholm. Dessförinnan hade han hunnit med sin första
utlandsstationering. Det var i Libyen mellan åren 74-77.
- Det var tuffa år men gav mersmak. Jag fick utlandsjobb i blodet,
säger Sven. Innan hade han haft
många men kortare uppdrag utanför Sveriges gränser.
Under åren har det blivit arbete i
Irak, Saudi Arabien, Kuwait i omgångar, England, Australien,

på Tele-

Mexiko och nu senast Japan.
Sven har varit koncernen trogen
även om bolagen skiftat som
Telemateriel, Ericsson Network
Engineering och Ericsson Radio.
Under tre år arbetade Sven
med mobiltelefoni i Mexiko, det
land där han trivts bäst.
- Mexiko är mycket vackert
och har en intressant historia och
kultur. Vi passade på att se en hel
del av landet under åren där, berättar han.
Ett bland många tuffa jobb var
mobiltelefoniprojekteti England
-84 till -85. Hundra basstationer
skulle installeras under ett år och
den sista blev färdig på den sista
dagen!

ÅTER TILL SKÅNE. Sven Eiman avtackas av Jan Nilsson

När Sven nu går i pension efter
drygt 46 år på Ericsson kan man
säga att cirkeln är sluten. Nu bär
det åter till södra Skåne och huset

i Hofterup. Där finns barn och
barnbarn som längtat efter sin farfar och farmor.

GT
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" Lätt arbeta
med svenskar"
tycker Christine Lai på
Ericsson i Hong Kong

Att leva medan
tiden går

- Ni svenskar kan vara lite blyga innan man lärt
känna er men sedan är det mycket lätt att samarbeta med er. Det säger Christine Lai, som sedan
tre år tillbaka är Executive Assistant to Managing
Director, på Ericsson Communications Ltd, Hong
Kong.
Ericsson är det första skandinaviska företag som Christine arbetat på. Tidigare har hon varit
antälld på, förutom Hong Kongbolag, engelska och amerikanska
koncerner.
- Jag började arbeta som sekreterare närjag var arton år. Då hade
jag avslutat en 2-årig utbildning i
England, berättar hon.
Christine tycker det är svårt att
beskriva en vanlig arbetsdag.
Ingen dag är den andra lik även om
det ingår vissa basrutiner i
arbetsuppgifterna. Dit hör t ex att
ordna möten för John Gilbertson,
VD för Ericsson Communications Ltd. Ofta gäller det möten i
Kina eller "overseas" dvs i Europa.

höver hjälp med hotell- och
biljettbokningar inför en resa till
Hong Kong och Kina.
"In-touch" är namnet på den interna tidningen på Ericsson
Communications. En av Christines uppgifter är att ansvara för
denna och planera innehållet tillsammans med det externa PR-företag som producerar tidningen.
Andra uppgifter är bl a företagets
sk give away s, presentartiklar och
att ta fram broschyrer. Just nu gäller det en broschyr som presenterar både företagets organisation
och dess produkter.
- De bilder som finns av
Ericssons produkter passar inte
här så vi har tagit egna bilder i
asiatisk miljö, säger Christine.

Fax och Memo

Promenadavstånd

De flesta kontakterna med
Sverige sker via fax och memo.
Ofta gäller det besökare som be-

Christine är gift och har två barn,
en pojke på4år och en flicka på tio
månader. I augusti flyttade Erics-

Fax och Memo Sr viktiga arbetsredskap för Christine Lai

son Communications till nya lokaler.
- Samtidigt flyttadejag med min
familj, så det var många flyttlass
på en gång, skrattar Christine.
Hon har nu tio minuters promenadväg till arbetet.
Christine, som arbetar heltid,
haren filippinskhemhjälp. Sonen
går i en internationell lekskola och
klarar redan två språk.. Christines
modersmål är kantonesiska men
hon förstår även mandarin, som är
en kinesisk dialekt, som talas i

t ex Beijing.
Fritidssysselsättningar är simning, tennis och resor. Även om
hon rest mycket har hon ännu inte
varit i Skandinavien
Christine trivs bra med sitt arbete påEricsson. Hon tycker detär
skillnad mot de andra västerländska företag hon varit anställd på.
- På Ericsson bryr man sig om
sina anställda och tänker på människan. Det känns bra, slutar hon.

Gunilla Tamm

"Nya kontoret" på "nya" Hälsovården

Birgitta Norlén vid en av provarbetsplatserna på Företagshälsovården.

Ljusa fräscha lokaler, större träningsrum och
kontorsrum enligt modellen "det nya kontoret" så
ser det ut på Företagshälsovården på ERA i Kista.
Det var i månadsskiftet november
- december som Företagshälsovården efter några veckor i tillfälliga lokaler kunde flytta tillbaka
till de gamla renoverade och utökade lokalerna. Nu i mitten av fe-

bruari ordnade man ett välbesökt
"öppet hus". Det besökarna då
kunde se var förutom ljusa och
fräscha mottagnings- och behandlingsrum ett träningsrum
som bli vit dubbelt så stort och med

separata omklädningsrum för damer och herrar.
Träningsrummet är alltid öppet
och man behöver inte boka tid
innan. Tre, fyra personer får plats
att använda rummet samtidigt.
Många av apparaterna finns det
dubbelt av.
- Men, betonar sjukgymnasten
Birgitta Nolén, innan man börjar
träningen måste man kontakta
friskvårdskonsulenten
Lena
Willmo. Hon hjälper till med att
sätta ihop ett lämpligt träningsprogram. För den
som så småningom
vill träna i ett "stort"
gym kan det vara
lämpligt att börja här
på Företagshälsovårdens träningsrum.

har sina arbetsplatser. Här arbetar
man enligt modellen "det nya
kontoret" dvs man har inte någon
egen arbetsplats utan en hurts och
en bokhylla och väljer sedan arbetsbord för dagen.
- Här finns flera provarbetsplatser med bl a höj- och sänkbara
arbetsbord. Den som ska byta
möbler är välkommen hit för att
själv "känna på" olika lösningar.
Hör bara av er innan och boka en
"visningstid", säger Birgitta.

GT

En nyhet på Företagshälsovården är
det "storrum", där
sköterskor, fritidskonsulent, kurator Lena Willmo, Carolina Engman och Odis Odenoch sjukgymnaster stig i träningsrummet.

(1919-1994)

En verklig veteran inom radiografin
Embryot till dagens framgångsrika
ERA lades redan i juni 1919 med
grundandet av firman Svenska Radioaktiebolaget, SR.
Bolaget registrerades den 29 september 1919 och låg på Alströmergatan 12
på Kungsholmen i Stockholm, med ett
kontors- och fabrikshus i ett helt kvarter
varifrån denna leveransbild med Radiola radioapparater är tagen 1939.
Från början hade bolaget ingen egentlig VD utan firman leddes av Tekniske

Kista HK får
egen närbutik
I början av maj kommer en närbutik att öppnas i huvudbyggnaden
på ERA i Kista. Närbutiken blir på
cirka 80 kvm och kommer att erbjuda frukt, godis, hygienartiklar,
tobak, "övertidsmat" m m.
- Vi börjar med ett sortiment i liten
skalasomkundernasedan får vara
med att påverka, berättar Ewert
Lindström, ansvarig för butiksprojektet.
Precis som för Grottan - butiken
på HF - är det Ericssons intresseförening som kommer att svara för
driften.
- Vi måste finnas där våra kunder
finns, och idag är det ju BR som
expanderar mest, skojar Rolf
Hedberg till det, ansvarig för
intresseföreningen på HF.

Lieselotte - med i
EPPAS styrelse
Lieselotte Claydon, på Ericsson
Radio Messaging, har utsetts till
styrelseledamot i den nybildade
organisationen Eppa (The European Public Paging Association).
EPPA har bildats för att stimulera
den europeiska paging-marknaden.

"New office"

ERA 7Särsjubilerar

Ericsdotter inledde nya året med
ett föredrag av professor Jan Helander.
- Det finns en medfödd förmåga i
varje cell av människokroppen.
En vuxen människa har 64 billioner celler så de inneboende möjligheterna är många, sa Jan, och
uppmanade alla Ericsdöttrar att
börja odla sina många förmågor.
Huvudbudskapet var att inte
glömma bort att leva medan tiden
går.
I mars kommer föredraget att
handla om stress. Då kommer
stresspsykologen Vanja Mosel
hit. KeyoEkelundJuristmedfem
månaders praktik från EG-parlamentet i Bryssel kommer att hålla
föredrag i början av maj.

Chefen och Överingenjören Dr. Mauritz
Vos, en belgisk ingenjör som varit chef
förTelefunkens Laboratorium i Berlin.
Grundarna av företaget var Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Aktiebolaget
Gasackumulator AGA, AllmännaSvenskaElektriska Aktiebolag ASEA (nuvarande ABB) samt tre finansinstitutioner.
Kapitalet var på 337 500 kronor och företaget hade 10 anställda.

Ingvar Bevenius

ERA-Korta
Nyheter
Horst Ktihn, Björn Linderoth,
Ola Mårtensson och Bertil Söderberg, alla från ERA är stationerade i Kina. Gunilla Albert,
ERA, arbetar i Tyskland. I England är Ann Emilson från ERA
stationerad.
Einar Lindquist, RS A och Håkan Monfors, ERA, har flyttat
till Ungern. I Indonesien är Anil
Raj, ERA, stationerad.
Allan B Jansson, ERA, har
flyttat till Malaysia. Zoubir
Chenah, ERA, arbetar nu i Pakistan. I Vietnam är Hans Helgstrand stationerad.

Nya NMT-telefonen premiärvisad på Stockholms Bilsalong

Många nyfikna på minstingen

NYHETER
FRÅGAR
Jobbar du
mycket
övertid?
Håkan Strandberg,
planerare, Gävlefabriken

I vana mobiltelefonanvän

Unga som gamla, kvinnor som mån, branschfolk som barnfamiljer.
Alla hittade de till
Stockholms Bilsalong i
Älvsjö. På plats hittade
de också i stora skaror
till Ericsson Mobile
Communications monter, där den senaste
ficktelefonen, NH 2 3 7 ,
premiärvisades.
Efter att ha gått runt bland de
blankpolerade bilarna av senaste
snitt, till storslagna uppvisningar
och larmande musik, var det som
att komma till Sörgården och lugnet självt när man i hallen för till-

behör gick rakt i armarna på
Ericssons monter. I en rödmålad
stuga, bakom en anspråkslös disk
stod Ericssons personal och visade upp den senaste tillökningen
i NMT-familjen. Den första "riktiga" ficktelefonen - NH 237.

Frågetävling

Tabita Carlsson från Tyresö passade på att prova både nya
Saab 9 0 0 och Ericssons NH 2 3 7 .

Volvo, Saab, hos återförsäljarna
Geab, Talkline och hos Telia
Mobitel.
- Visst har det varit ett stort intresse för NH 237. Både de som är
vana mobiltelefonanvändare och
nybörjarna är nyfikna och ställer
mycket frågor, sa Johan Backman

från Geab i Stockholm.
Johan såg nu fram emot vecka
tolv då leveranserna av den nya
mobiltelefonen startar. Då behöver han inte enbart ge upplysning
om den nya telefonen utan kan
dessutom sälja den.

HA
Gunnel Borger-Johansson, Ekonomi, RSA,
Kista

Folk kom i strida strömmar till
disken för att provringa, hålla i och
ställa frågor om den nya telefonen
och om de övriga mobiltelefonerna för NMT och GSM som också
visades. Succé gjorde också tävlingen med frågor om Ericssons
mobiltelefoner. Här lockade möjligheten att bli en av de allra första
ägarna till en NH 237.
- Hade vi stått här och sålt
mobiltelefoner hade de förmodligen gått åt som
smör i solsken, berättade en nöjd
Erik André från
montern.

Nej, i vanliga
fall går det runt
utan att det blir
någon Övertid.
Det är bara omkring boksluten, (månads-,
kvartals- och
årsbokslut) som det kan bli en hel
del.

Lars Karlborg, arbetsledare, Linköpingsfabriken

Vecka 12
Ericsson nya mobiltelefon visades
också tillsammans
med montrarna för
Johan Backman på
Geab i Stockholm
pratar mobiltelefoner med Ebbe
Florberg, hitrest
från Svärdsjö.

Catarina Hägglund diskuterar det senaste tillskottet i NMT-familjen,
NH 2 3 7 , med en av alla de mässbesökare som passerade Ericssons
monter under Bilsalongen.

valt att sälja verksamheten för att
koncentrera oss på Ericssons
kärnverksamhet, radio och telekommunikationer. Det förklarar
Bengt Bergvall, som är VD på
Ericsson Radio Systems Sverige
AB.
- Vi har haft två krav på det företag som skulle köpa vår tredjepartsservice, förklarar Bengt. Det
måste vara ett stort och seriöst företag med ambitionen att långsiktigt satsa på detta område. För
servicekunderna är det viktigt
med kontinuitet. Det gäller bl a för
Ericsson, som är en stor kund på
tredjepartsservice och står för 25
procent av uppdragen. Det andra
kravet var att alla medarbetare
skulle erbjudas anställning. Båda

kraven har vi fått uppfyllda av
Digital.

Ny struktur
Under det senaste året har flera
servicefilialer sålts och ytterligare sju kommer att säljas.
- Att vi reducerar antalet filialer
till åtta innebär inte att vi drar oss
tillbaka från marknaden eller lägger ned den lokala närvaron på orten. Det handlar i stället om att
bearbeta marknaden med en ny
struktur, betonar Bengt.
Bättre och bättre kvalitet på produkterna samt miniatyriseringen
gör att arbetsinnehållet när det
gäller service och installation
minskar. Genom att servicefilialerna blir egna återförsäljare

Ja. Jag har nyligen bytt arbetsledarområde
vilket innebär
att jag har haft
mycket nytt att
sätta mig in i.
Jag genomgår
även en chefsutbildning där jag
driver ett förändringsprojekt.

Håkan Sundström,
E R M , Bromma

RSS säljer tredjepartsservice och fler
filialer blir fristående återförsäljare
Ericsson Radio Systems Sverige AB, RSS upphör som bolag
den 1 april. Verksambeten som
har en omsättning på ca 200
Mkr bildar då en ny division
inom Ericsson Mobile Communications, ECS.
Den första februari övertog Digital Equipment tredjepartsservicen inom Ericsson Radio
Systems Sverige. Ett 60-tal anställda på ett dussintal orter i
Sverige fick i och med det en ny
arbetsgivare.
- Tredjepartsservice är en
bransch i förvandling. För att
klara den hårdnande konkurrensen hade det varit nödvändigt att
satsa nya resurser och söka ny
försäljningsvolym. I stället har vi

I höstas var det
mycket övertid
men hittills i år
har det varit
lugnare.Det
verkar som om
den analoga
marknaden
stabiliserats något. Genom att vi ^ ^
nu lägger in en realistisk plan en ^ P 1
vecka före produktion får vi inte
lika mycket omplaneringar som
tidigare.

kan de bredda och komplettera sin
verksamhet. Ingen av filialerna
har idag lönsamhetsproblem.
- Det är viktigt att vi även i fortsättningen finns kvar ute i landet
som representanter för Ericsson.
Verksamheten ska vara lönsam
både för återförsälj aren och Ericsson. Vi kommer både att stödja
ochdrivapåvåraåterförsäljareute
i landet, säger Bengt.
Åtta filialer kommer att behållas och ingår från första april i
ECS. Dessa är Malmö, Göteborg,
Norrköping, Bredäng, Kista,
Gävle, Sundsvall och Umeå. Här
kommer man att koncentrera sig
på landmobil radio, mobildata
och mobiltelefoner.

GT

Det kan hända
någon enstaka
gång, men det
är väldigt sällan. Jag jobbar
med
service
och är ganska
ny här, så jag
har väl inte haft så många tillfällen att jobba över.

Mari Skoglöf, Postservice, ERA, Kista
Vanligtvis kan
det bli ungefär
en halvtimme
om dagen. Det
kan även bli
mer t ex när
någon är sjuk
och runt jul och
nyår (dådetbrukar finnas mycket
kort och brev att dela ut).

