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Semester på Cypern? Nej, inte for Liis,
Katarina och Camilla.
5

Glada miner i Finland
s ENASTE

IWA
Mil N YHETER
Polismässa i Birmingham
Mellan 16-17 maj pågick en kombinerad konferens och mässa i
Birmingham anordnad av The International Association of Chiefs of
Police (IACP). Ämnet för konferensen var "International Crime". Organisationen hade bjudit in en representant förnorska polisen för att tala
om polisarbetet under Olympiaden i Lillehammer. Den norska polisen
hade hjälp av Ericssons kommunikationssystem Edacs, som är känt för
mycket snabb och pålitlig uppkoppling.
I konferensen deltog högre polischefer från hela Europa och USA.

Mot toppe
Mats Holmgren från Ericsson Radio Access är nu på väg uppför
världens tolfte högsta berg, Broad
Peak 8047 m i Karakoram i den
västra delen av Himalaya. Expeditionen består bara av fyra medlemmar och den sida de ska försöka klättra är helt obestigen och
vägen går rakt uppför den gigantiska sydvästväggen som är ca
3 000 m hög.
Det är inte första gången Mats
bestiger toppar, i maj -91 deltog
han i Mount Everest-expeditionen.

enien utökar
Ericsson har skrivit kontrakt med mobilteleoperatören Mobitel i
Slovenien om utökning av NMT450-systemet. Kontraktet är värt SEK
40 miljoner och gäller växelkapacitet och radiotäckning. Systemet togs
i drift sommaren -92.
Slovenien är 20 000 kvadratkilometer stort, har 2 miljoner invånare
och ligger söder om Österrike.

Koncernträff i Kista
Årets koncernträff äger rum den 26 maj och hålls på Ericsson Radio
Systems i Kista. De ca 200 deltagarna kommer under en rundvandring
bl a att få se Framtidens kontor, olika tillämpningar inom mobil kommunikation och en videokonferens uppkopplad mot utlandet.
Koncernträffen är det forum, där de fackliga representanterna i
Sverige träffar koncernledningen.
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Mobiltelefon/ ett expansivt område

Med flera duktiga aktörer
Det går bra för
Ericssons mobiltelefonverksamhet,
det framgår tydligt av
referatet i Kontakten av
Lars Ramqvists tal vid
bolagsstämman den 1 0
maj. Det är inte bara
Ericsson det går bra
för. De största konkurrenterna Motorola och
Nokia noterar också
stora framgångar.

hålla fast vid TQM även när
företaget går bra, säger Sten.

Nokia obyråkratiskt

Inom det expansiva området
mobiltelefoni är Ericsson, Motorola och Nokia lika framgångsrika men inom olika områden.
Ericssons strategi är att satsa på
sitt systemkunnande, medan
Motorola är duktiga på produktsidan och då främst mobiltelefoner. Nokia har valt att lägga
sin kraft på produkter som telefoner och basstationer samt vissa
områden inom mobiltelefonsystemen.

Duktiga på allt
Redan den 12 april offentliggjorde Motorola sitt resultat för
första kvartalet i år. Det
är
faktiskt en dag före Ericssons
olika enheter började rapportera
in sina siffror för första kvartalet.
- Motorola är inte bara duktiga
på att snabbt få fram sitt ekonomiska resultat. Koncernens omsättning växte med knappt 30 procent under förra året och vinsten
nästan fördubblades. Det är fyra
gånger så mycket som Ericssonkoncernens uppnådda vinst, berättar Sten Fornell, Radiokommunikations ekonomidirektör.
Den ansedda affärstidningen
Fortune hade i sitt aprilnummer

en lång "
artikel om ett av
USAs mest kända och välskötta
företag - Motorola. Där sägs bl a
"They're very, very good at
everything they do." Och vad de
gör är en mängd produkter inom
radioteknologi. När det gäller mobil kommunikation är det allt från
de enklaste personsökare till
satellitprojektet Iridium. Det
verkliga flaggskeppet bland produkterna är mobiltelefoner.
Verksamheten är indelad i tre
områden, som är ungefär lika
stora. Det är halvledare , "Communications systems", dit bl a

Illustration: Leif Sundberg
personsökning och mobilradio
hör samt " General
man kommit mycSystems" med mobilket långt. Generellt
telefoni, som omfattar
har företaget målbåde system och tele- Konkurrensen sättningen
att
foner. Under förra året
minska
felfrekökade Motorolas förvensen tio gånger
säljning av mobilvartannat år. Redan
framåt
telefoner med 43 proför tretton år sedan
cent i USA.
började man använda TQM, Total
Tretton år med
Quality Management, som betytt
TQM
mycket positivt för organisatioKvalitet, korta ledtider
och nen.
- Motorola är ett bra exempel på
"teamwork" är viktigt för Motorola och inom varje område har hur viktigt det är att målmedvetet

driver
utvecklingen

Nokias bokslut för -93 visar
att koncernens totala omsättning ökade med 30 procent.
Trots en snabb tillväxt är företaget betydligt mindre än
Motorola och Ericsson. De
största framgångarna står mobil kommunikation för där de
cellulära systemen stod för en
tillväxt på 40 procent och
mobiltelefonerna för en tillväxt på 73 procent. Nokia uppvisar mycket god lönsamhet
inom mobiltelefoni.
Företaget har en platt organisation vilket betyder ett
mycket delegerat beslutsansvar.
- Det finns nog en del att lära
av deras obyråkratiska sätt att
arbeta, menar Sten. De satsar
friskt och snabbt och kör "med
raka rör". Det finns en stor
beslutskraft i företaget.
Strategien är att satsa på
GSM-system och att då satsa
stenhårt. En annat inslag i sättet
att arbeta är att köpa in så
mycket som möjligt för att använda i sina system. Detta gör
man för att hålla företagets
fasta kostnader så låga som
möjligt.

Bra med konkurrens
- Det är bra att det finns konkurrens på mobiltelefonimarknaden.
Det är konkurrensen som håller
oss levande och driver utvecklingen framåt, säger Sten. Vi
måste ha respekt för våra duktiga
konkurrenter men för den skull
ska vi inte underskatta oss själva.
Det viktiga är att vi, även nu, när
det går bra, fortsätter vårt förbättringsarbete.

Gunilla Tamm

När får vi mentorskap på Radiokommunikation?
I nr 5 (7 april) av Kontakten finns
en
intressant
artikel
om
mentorskapsprogrammet på Ericsson Telecom. Artikeln har rubriken "Mångfald ger mer". Programmet ska hålla på i ett och ett
halvt år och initiativtagare är VD
på Ericsson Telecom, Håkan
Jansson.
Trettio kvinnliga chefer och
chefskandidater
deltar som
adepter och mentorerna är, förutom VD Håkan Jansson, enhetsoch funktionschefer inom Ericsson Telecom.
När får vi något liknande här på
Radiokommunikation? Vi börjar

bli allt fler kvinnor men antalet
kvinnliga chefer tycks inte öka.
Jag skulle vilja vetahur ledningen
tänker ta till vara den kvinnliga
kompetens somfinnsinom affärsområdet?

kvinnliga chefer ökar men inte
tillräckligt snabbt. För att påskynda processen sker bl a aktiviteter som:

"Osqualda"

didater (MP).
* Att som en del av jämställdhetsprojektet (funnits ett år)
se över varför så få kvinnor söker
våra chefsjobb.
* Särskild fokusering på kvinnliga kandidater till mentorskapsprogrammet.

Personaldirektören svarar

Mentorskap inom Radiokommunikation

Eftersom affärsområdet växer har
vi ett stort behov av nya chefer. Vi
har inte råd med att stora grupper
av anställda med både kompetens
och intresse för chefsarbete inte
söker/kommer ifråga. Antalet

Sedan något år tillbaka förekommer mentorskap även inom vårt
affärsområde. Vi har valt detta
som en av många pusselbitar när
det gäller kompetensutveckling
och det är en pusselbit som kan

WHETER

* Särskild fokusering på kvinnliga kandidater i affärsområdets
årliga genomgång av chefer/-kan-
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passa väl för både medarbetare
och chefer likaväl som för både
män och kvinnor. Hittills har det
varit ett mindre antal personer
som på olika sätt hittat eller fått
hjälp med att hitta en mentor i organisationen.
Nu i vår startar vi bl a ett program där vår BR-ledning blir
mentorerförcheferi vår organisation. Det finns också diskussioner
om att driva lokala mentorskapsprogram. Jag föreslår därför att
Du tar kontakt med personalchefen inom den enhet där Du jobbar så kan Du få mer information.

Lars Åkeson

Linköping, Mjärdevi: Lars Wallin, tfn 013-28 73 11,
Lund: Katarina Smide, 046-18 14 48.
Ericsson Radio Access AB: Birgitta Öberg, tfn 08-757 15 19,
Ericsson Radio Messaging: Lieselotte Claydon, tfn 08-757 59 65,
Mobiltelefoner Norden: Anders Larsson, tfn 08-764 14 95
ECS/S-divisionen: 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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Inom Radiokommunikation finns ett
antal sk masterfabriker som var och en
är ansvarig för en
viss produkt. Bilden
är frän Gävlefabriken
som är ansvarig för
basstationer. Foto:
Tommy Landberg

Jan Malm
ny chef på
Market Operations,
affärsenheten
Mobiltelefonsystem
europeisk standard

"Fullt ös" i fabrikerna

Affärsområde Radiokommunikation går mycket
bra och detta avspeglas naturligtvis i fabrikerna,
där produktionen går för högtryck. Björn Boström, produktionsdirektör, ger här en rapport
om dagsläget vid Radiokommunikations största
tillverkningsenheter.
- Det är verkligen "fullt ös" i alla
våra fabriker och behovet av personal ökar. De medarbetare som
haft tillfällig sysselsättning erbjuds succesivt fast anställning
samtidigt som vi tar in temporär
personal, berättar Björn.
I år ska det tillverkas nästan dubbelt så många talkanaler som förra
året. Ökningen av analoga talk-

den produkt som har störst volym
iLinköpingfabriken. Denmilitära
tillverkningen - truppradio och
radiolänkar - har kry mpt och utgör
idag 20 procent av all produktion.
Det är den nivå, som Björn förutspår ska gälla framöver.
Förutom basstationer till NMT
tillverkar fabriken även basstationer för RAS 1 000 tillRLLsystem samt landstäckande personsökarsystem för WAP.
Grundarbetena för fabriksbygget i Mjärdevi har påbörjats
och i augusti ska husstommen resas.

Kumla

Behovet av både basstationer
och mobiltelefoner är s t o r t ,
säger produktionsdirektör Björn
Boström.

analer räknar man med ska bestå.
Till viss del berordetpå Kina, som
blivitnågotavenjättemarknadför
TACS-system.

Gävle
De analoga mobiltelefonsystemen NMT, AMPS och TACS har
på intet sätt spelat ut sin roll. För
Gävlefabriken, som tillverkar
radiobasstationer för AMPS och
TACS, betyder det fortsatt mycket höga volymer.
Samtidigt som tillverkningstakten är hög även för digitala
system ska det sent i höst startas
produktion av nya basstationsgenerationer. Detta kommer att
betyda en stor omställning i fabriken under-95.
Diskussioner om att ersätta inhyrda lokaler med en tillbyggnad
till fabriken förs och beslut tas nu
i maj.

Linköping
Basstationer för NMT-system är

- Våra behov av mönsterkort är
mycket stort och mönsterkortsfabriken i Kumla kan endast täcka
en del a v detta behov, säger Bj örn.
Resten kommer från Ericsson
Telecoms mönsterkortsfabrik i
Norrköping och externa leverantörer. Tillverkningen av komplicerade mönsterkort ökar i Kumla
och "guldkortet" till de små GSMtelefonerna blir en allt viktigare
produkt.

Den 2 maj började Bengt
Strömberg som fabrikschef, då
den tidigare chefen Håkan Gustavsson blev ansvarig för mönsterkortfabriken i Norrköping.
På mobiltelefonsidan har behovet ökat av NMT, ETACS och
GSM och det är problem att tillfredsställa efterfrågan. Kumlafabriken är en av Ericssons få fabriker som tillverkar konsumentprodukter. Det betyder att tillverkningen snabbt måste kunna
ställas om till nya modeller och
samtidigt svara upp mot efterfrågan .Under våren har nya linor för
ytmontering installerats och det
planeras för ytterligare investeringar.
Kumlafabriken ska så småningom bli en renodlad mobiltelefonfabrik. Idag tillverkas förutom mobiltelefoner radiomodemet Mobidem och terminaler
för C700. Fabriken har även ansvar för vissa andra landmobil radio-produkter, som tillverkas av
Örebroföretaget Berifors.

RSA och Visby
ANP, vilket står för antenn-nära
produkter, är det viktigaste
tillverkningsområdet för Ericsson Radio Access, RSA i Kista.
Nu under våren har man tagit över
produktionen av RLL-terminaler
från Kumlafabriken. RLL står för

"Radio in the Local Loop". För att
lätta något på det hårda trycket på
RS As produktion kommer en del
att läggas ut till Ericsson
Telecoms fabrik i Visby.
För ungefär ett år sedan samlades lego-uppdragen för Gävle på
Ericsson Telecoms fabrik i Visby.
Förra hösten började man också
projektet Radiobas, där man monterade kretskort till basstationer.
Detta projekt har vuxit och sysselsätter idag ca 100 personer.

Lynchburg
I fabriken i Lynchburg, USA, har
dethäntochhändermycket. Målet
är att göra fabriken till en
"Ericssonfabrik" dvs att använda
samma system och processer som
på de andra fabrikerna inom
Radiokommunikation. Tre produktionsenheter har bildats, en för
mobiltelefoner, en för mobiltelefonsystem (basstationer) och en
för landmobil radio. Samordningsarbetet startar på de två första produktionsenheterna. Ett
förbättringsprogram med KARLprojektet från Linköpingsfabriken som förebild har också
startat under våren. Fabrikens fysiska miljö ska ändras med
Kumlafabriken som förebild.

Gunilla Tamm

Byggsättsråd och modellfabrik
Standariserade byggsätt och
snabb industrialisering dvs att
fort komma igång med tillverkning av nya produkter är nödvändigt för produktionen.
- Tillsammans med teknikorganisationen har vi bildat
byggsättsråd. Det är viktigt att
vi bestämmer vilka byggsätt vi
ska ha som standard. Vi måste
ha beredskap för att klara
snabba förändringar, säger
Björn
Boström,
Radiokommunikations produktionsdirektör. Han beskriver
också hur man arbetat fram en
"modellfabriken". Grunden till
denna finns i produktionens

strategi, som baseras på affärsstrategier,produktersamtinreoch
yttre faktorer som bl a teknisk utveckling och arbetsmarknaden.
Av detta skapas sedan konceptet
för en "modellfabrik".
Modellfabriken finns inte i
verkligheten utan är egentligen
processer och system som är gemensamma för Radiokommunikations fabriker för att dels
få flexibilitet dels återanvända
kunskap. Utvecklingen styrs centralt med olika grupper med deltagare även från fabrikerna.

Masterfabrik
Inom

Radiokommunikation

finns ett antal sk masterfabriker, tex Kumla, Gävleoch
Lynchburg. Var och en av
dessa är ansvarig för en viss
produkt, Gävle för basstationer, Kumla för mobiltelefoner och Lynchburg för
landmobil radio-produkter. På
masterfabriken görs industrialiseringen av nyaprodukter. På
grund av t ex volym eller marknadsmässiga skäl kan det vara
aktuellt att ta hjälp av ytterligare produktionsenhet. Ett aktuellt exempel är Nanjing och
Guangzhou i Kina som tillverkar viss basstationsutrustning
och där Gävle är masterfabrik.

Barabra,tack. Sedanjagtillträdde
den 1 april har jag varit i full gång
med att sätta mig in i verksamheten. Det är mycket nytt då man
som jag kommer utifrån. Jag har
ansvaretförKina, HongKongoch
Macau. Ett kortare besök i Kina
har jag också hunnit med.
- Din bakgrund?
Jag har en examen i industriell
ekonomi från Tekniska Högskolan i Linköping. I nära 18 år harjag
arbetat på Teli Telecom (vid årsskiftet uppköpt av Ericsson). Där
har jag jobbat inom produktion,
marknad.dataochsenastsomVD.
Telis verksamhet har spänt över
ungefärsammafältsomEricssons
och jag har därför tidigare haft en
del kontakter med affärsområde
Radio, bl a inom landstäckande
personsökning och Mobitex.
i

- Vad händer i Kina?
Just nu arbetar vi hårt med att fullfölja alla åtaganden vi har gentepiot kund. I och med den senast
tecknade ordern, gällande utbyggnad i Guangdong, har vi fått ytterligare leveranser och installationer av T ACS-standard att klara
av till i början av 1995.
Positivt är att orderingången
detta år väntas bli större än någonsin tidigare från Kina. Dessutom
räknar vi med att behålla vår
marknadsandel på över 60 procent för analoga TACS-system.
Mitt intryck är att det är gott om
duktiga, hårt engagerade människor som görfinainsatser på plats i
Kina.
- Detfinns väl svårigheter också ?
Jodå. Den kinesiska marknaden
har ju expanderat i snabb takt. Det
har även Ericssons verksamhet i
landet, vilket inneburit att vi har
dragit på oss en del problem förknippade med detta. Vi måste nu
snabbt förbättra vår insats gentemot slutkund. Hur vi tar hand om
kunden - från kontraktsskri vandet
till slutinstallation - blir avgörande för våra fortsatta affärer.
Det här är jätteviktigt inför den
digitala introduktionen inom
några få år Kina. Då kommer
konkurrensen att hårdna betydligt
jämfört med idag.
- Hinner du med någon fritid?
Nja, det har varit dåligt med det på
sistone. Men när tidenfinnskopplar jag gärna av med segling eller
golf.
HA
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"Roligt med kundnära projekt"
Cypern - för de flesta går nog
tankarna till sol, bad och lata
semesterdagar. För Liis
Sober, Katarina Svensson och
Camilla Myrbäck är Cypern,
kundkontakter, cellplanering,
driftsättning och långa arbetsdagar. Det var den sista mars
som Cypern blev Ericssons
2 7 :e GSM-land.

Tuomo Keinänen ansvarar för Ericsson Radiopuhelins marknadsföring av mobila
datasystem som i Finland går mycket bra.

- VI har de senaste åren gjort en kraftfull satsning, bland annat på att göra Ericsson till återförsäljarnas bästa leverantör. På fyra år har vi
nästan fördubblat vår marknadsandel, som Idag ligger på 20 procent, säger Caj Hasselgren, ansvarig för marknadsföring av mobiltelefoner.

Ericsson Radiopuhelin marknadsför mobildata och mobiltelefoner

•TV

Gott resultat trots krisen i Finland
Landets ekonomiska kris har drabbat det finska näringslivet
hårt. Ericsson Radiopuhelin i Helsinfors har trots detta lyckats
nära på fördubbla Ericssons andel av mobiltelefonmarknaden
samtidigt som försäljningen av Mobitex går bättre i Finland
jämfört med flertalet andra marknader.
Ericsson Radiopuhelin har 25 anställda och
marknadsför mobila datasystem och
mobiltelefoner. Marknaden är i första hand
Finland men för mobiltelefoner sker idag
även NMT-försäljning via återförsäljare i
Estland och Lettland.
Man är också igång med att undersöka möjligheterna att marknadsföra mobildata till
de baltiska länderna och Ryssland.
Fram till årsskiftet var Ericsson Radiopuhelin ett dotterbolag till Ericsson-GE
Mobile Communications. Idag är man helt
och hållet ägt av det lokala huvudbolaget

Oy LM Ericsson Ab.
- Vi har ett nära samarbete med Oy LM
Ericsson Ab men värnar också vår självständighet. Då vi jobbar nära slutkund är det
viktigt med en liten organisation som
snabbt kan fånga upp de nya trenderna genom korta beslutsvägar, menar Robert
Seren, sedan fyra år är VD för Ericsson
Radiopuhelin. Efter en omorganisation av
Ericsson i Finland ifjol är Robert idag också
marknadschef på Oy LM Eriksson Ab.
Robert är övertygad om att denna lilla,
väl intrimmade organisation i nära kontakt

med slutanvändaren gjort företaget väl rustat inför den kommande persontelefonimarknaden.

God tvåa

Marknadsledande

För fyra år sedan låg Ericssons andel av
mobiltelefonmarknaden i Finland på elva
procent. En genomgripande omstrukturering och kraftfull satsning, bl a på att göra
Ericsson till återförsäljarnas bästa leverantör och samarbetspartner, har lett till att Ericsson Radiopuhelin ökat marknadsandelen till cirka 20 procent. Att slå Nokia på
deras hemmamarknad räknar man
inte med, deras dominans ligger på
cirka 50 procent.
'
- Deärduktigaoch satsarstortjust
på mobiltelefoner. Däremot har vi
som mål att Ericsson ska vara god
tvåa och hoppas även kunna ta
några marknadsandelar från dem,
säger Caj Hasselgren ansvarig för
marknadsföring av mobiltelefoner.
En marknadsundersökning från
ifjol visar också att näst efter Nokia
var Ericssons det mest kända varumärket för mobiltelefoner.
Säljenhet är uppdelad i fem säljdistrikt
(inklusive Estland och Lettland) med en ansvarig säljare för varje distrikt.
- Idag har vi runt 210 säljställen över hela
landet. Tyngdpunkten ligger på de större
mobiltelefonkedjorna, såsom TeleRing,
mobiltelefonspecialister, radio- och TVhandlare, de privata telebolagen etcetera,
förklarar Caj.

Inom området mobildata är Ericsson
Radiopuhelin överlägsna med cirka 90 procent av marknaden. Av Finlands totalt
1 500 mobildata-abonnenter är 1 400 användare av Ericssons Mobitex-enheter.
Tuomo Keinänen är ansvarig för marknadsföring av mobila datasystem:
- Till skillnad från konkurrenterna profilerar vi oss inte bara
med Mobitex, utan
kan också erbjuda
andra Ericsson-pro- '
dukter för olika
mobildataapplikationer. Det här är
viktigt då utvecklingen går mot datatillämpningar även
inom mobiltelefonins områden, såsom GSM och andra
standarder.
Tuomo menar att kunderna ofta inte har
kunskap om de många möj ligheter området
mobildata har att ge.

Finland har två GSM-operatörer med täckning i så gott som hela södra delen av landet
(95 procent av befolkningen) och längs de
större vägarna i norr. Tillsammans har
Telecom Finland och det privata Radiolinja
cirka 30 000 GSM-abonnenter.
NMT-abonnenterna i Finland är idag
500 000 och prognosen är cirka 135 000
nya abonnenter under 1994.
- Av dessa väntas 35 procent vara GSM-

Taxi och skogsbolag
Inom mobildata är samarbetet inom koncernen viktigt. Från Ericsson Radiopuhelin
sker marknadsföring, försäljning och slutprovning, medan Oy LM Ericsson Ab svarar för installation och service. Ericsson
Radiopuhelin har flera samarbetspartners i
Finland som tar frammjukvaran fördeolika
lösningarna.
- Gäller det standardlösningar sker försäljningen dessutom oftast via återförsäljare. Dessa har då ansvaret gentemot kunden och vi fungerar enbart som leverantör,
förklarar Tuomo.
Taxi i Finland tillhör den största kundgruppen som köpt Ericssons Mobitex-lösningar. Idag finns cirka 600 enheter instal

Kompetent kund
- Kunden är mycket kompetent men ändå
prestigelös. Kan ställa de rätta frågorna och
förstår svaren. Eftersom GSM är så annorlunda mot NMT finns det mycket att fråga
om. Det är stimulerande att arbeta tillsammans med en duktig kund, tycker Katarina.
Hon är MND, Mobil Network Design för

- Det är roligt att arbeta med en så kompetent kund som vi har på Cypern, säger fr v Camilla
Myrbäck, Liis Sober och Katarina Svensson.

Cypern, dvs den tekniska lösningen av systemet. Arbetet har gått smidigt eftersom
kunden kommit med en mycket komplett
specifikation.
För henne är den största arbetsinsatsen
just avverkad i och med att projektet går in
i en ny fas.

Komplext projekt
För Camilla, som projektledare, är det nu
som det stora jobbet börjar.
- Att inte ha ett Ericssonbolag i landet
betyder att, mycket av det praktiska arbetet
därnere, måste vi göra själva. Även om projektet inte är så stort är det komplext eftersom det innehåller många delar. Det innebär att ett fåtal personer måste kunna "all-

ting" föratthållaihopprojektetoch se till att
det fungerar på plats.
Annars tycker Camilla att Cypern är ett
lätt land att arbeta i. Det är välorganiserat,
allt finns och allt fungerar. Det är stor
skillnad mot Vietnam, det land som hon
senast arbetat med.
Även om GSM-kontraktet för Cypern
skrevs under i april fortsätter Liis sitt arbete
med att förhandla, nu om ny a produkter och
utökningar. Katarina ser ull att de tekniska
lösningarna fungerar som det är tänkt och
Camilla ska driva projeket i hamn till sista
november. Det betyder mycket arbete för
dem alla tre men förhoppningsvis får de
också något tillfälle att "bara vara turister"
på Cypern.
Gunilla Tamm

Kurs för dokumentgranskare
i

•
pnar
ögonen för kvalitet

- Jag vågar ifrågasätta mer än jag gjorde tidigare och kursen har också påverkat mitt arbete som inspektionsledare på ett positivt sätt. Det tycker Anders
Palm, som arbetar med system design och gått en kurs för inspektionsledare.

"Ericssons
mobiltelefoner
ska vara god
tvåa på
den finska
marknaden"

Två GSM-operatörer

Egen anläggning för provning och verlflerlng av mobildatautrustning finns också i
huset på Melkögatan 18, utanför Helsingfors.

abonnemang. Redan nästa år tror vi att antalet nya abonnenter kommer bli större till
GSM-näten än till NMT, förklarar Caj.

- Kunden är Cyprus Telecommunications
Authority och systemet ska tas i drift sista
novmeber, berättar Liis, som är marknadsansvarig för Cypern. I första skedet ska systemet klara 12 000 abonnenter med en planerad kapacitet för 30 000 om fyra år. Ericsson har tidigare levererat ett NMT 900-sy stemtillCypernochdär är tillväxten 800nya
abonnenter i månaden.
Det finns ett stort behov av mobiltelefoni
på ön mycket beroende på att Cypern tagit
över Beiruts roll som porten till mellanöstern och off shore-industrin där.
I de flesta projekt finns ett lokalt
Ericssonbolag, som harden tätaste kontakten med kunden. Det gäller dock inte för
Cypern vilket gör arbetet stimulerande och
spännande men ibland också jobbigt.
- Vi har inte något "filter" för "smällar"
eller beslut. Det är vi själva som står ansikte
mot ansikte med kunden, säger Liis.
- Men, förklarar hon, vi får direkt respons
och det gör jobbet väldigt roligt. Katarina
och Camilla instämmer.

Robert Seren kom som VD till Ericsson Radiopuhelin för fyra år sedan. Idag är han också marknadschef på Oy LM Ericsson Ab som man har nära
samarbete med.

lerade i två större taxibolag. Andra viktiga
kundgrupper är skogsbolag, värdetransporter samt servicebolag.
- Just nu är vi på gång med en leverans till
skogsbolaget Enso. 60 enheter har levererats av de totala 580, berättar Tuomo.
Systemet innehåller bland annat GPS
(Global Positioning Service). En funktion
som med hjälp av satellit och radiomottagare kontinuerligt kan ange skogsfordonets
exakta position till operatörscentralen och
där även föraren kan navigera med systemet.

Text: Helena Andersson
Foto: Promedia/Matias Uusikylä

- Hittills är det ca 110 personer på de två
affärsenheterna mobiltelefonsystem amerikansk och japansk standard som gått kursen. Alla arbetar med utveckling.
- Att vi granskar tekniska dokument är
ingenting nytt. På kursen fick vi lära oss att
göra det på ett annat sätt och det var både
nyttigt och stimulerande. Kursen var mer
än väl värd sina drygt fyra dagar. Det säger
Stefan Hellmark, som arbetar med utveckling av basstationer för den amerikanska
standarden.
Utbildningen varvades med teori och
praktiska övningar. Både Anders och Stefan ty eker att det var bra att defickkvalitetsgranska sina egna men även kollegernas
dokument.
Initiativtagare till utbildningen är Palli
Kristmundsson, som även han arbetar med
basstationsutveckling.
- Jag tycker att kursen höjt min medvetenhet om vad kvalitet egentligen är, säger
han.
- Det är långt mellan kvalitetsmanualen
och kvalitet i det dagliga praktiska arbetet,
tillägger han.
Erfarenherer från andra företag visar att
det går attfördubblaeffektiviteteni utvecklingsarbetet.

Statistik från IBM
Kursledare är Tom Gilb, fristående konsult,
som hållit kurser i samma ämne på bl aHP,

ICL och Ericsson i Sverige, Danmark,
Norge, Aachen och England. Han betonar
att det finns stora pengar att tjäna på rätt
genomförd granskning av tekniska dokument. Statistik från IBM visar att
man där kunde ta bort 82 procent av <MH
felen innan man började testa.
En skillnad med det nya sättet att genomföra dokumentgranskningen är att det statistiskt går att räkna ut verkningsgraden av
de fel man upptäcker i dokumentet och kan
åtgärda.
Göran Carlsson, arbetar med system design, och har ännu inte gått kursen men har
ändå påverkats av den.
- Som författare till ett dokument har man
sin egen bild av texten medan läsaren uppfattar den på ett annat sätt. De som gått kursen har påverkat mig så att det nu är lättare
att se felen, när man är medveten om vad
man ska vara uppmärksam på.
- Allt eftersom vi lär oss blir kvaliteten
bättre på dokumenten och det innebär att
testningsverksamheten kan minskas, säger
Palli.

Gäller alla dokument
- Alla dokument som skrivs och det gäller
även t ex på marknadssidan borde granskas
av utbildade inspektörer. Det som skrivs
ska inte gå att tyda på olika sätt utan vara
kristallklart, betonar Tom Gilb. Fel i t ex
tekniska specar som kommer fram i ett sent

- Det finns stora pengar att tjäna genom att
granskningen av dokument sker på rätt
sätt, säger Tom Gilb,

skede kostar så mycket mer att rätta till än
om de upptäcks från början.
Visserligen är denna artikel inte något
tekniskt dokument men skulle den månne
bli godkänd av en utbildad inspektör, undrar

Gunilla Tamm
PS. - Erfarenheten tyder på att det skulle
den inte bli, menar Palli.

(»
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Nya generationen radiobasstationer för amerikansk standard

R B S 8 8 4 -redoför persontelefonin
Persontelefonins
intåg ställer krav
på bättre radlotäcknlng av
mindre ytor. Den
nya basstationsfamiljen RBS 884,
är förberedd för
persontelefonin,
men kan också
enkelt Integreras
I dagens analoga
och digitala
system med
amerikansk
TDMA standard.

Både kunder och konkurrenter visade stort intresse då Ericssons nya generation basstationer
för mobiltelefoni amerikansk standard visades
upp på den amerikanska CTIA-mässan i San
Diego. RBS 8 8 4 , är utvecklad av Ericsson Radio
och är en plattform anpassad för dagens och
morgondagens standarder.
Utvecklingen av den nya generationen radiobasstationer för amerikansk mobiltelefonistandard är
sprunget ur ett projekt inom Ericsson Radio som startade 1990,
kallat Bas '93.
Där skrevs specifikationer för
gemensam utvecklingsmiljö, gemensamma vertyg och systemkomponenter att använda vid utvecklingen av de digitala mobiltelefonsystemen, som då började
att aktualiseras.

När så uppdelningen i affärsenheter kom, för vart och ett av de
digitala mobiltelefonstandarderna, bildades till en början ett gemensamt projekt för arbetet med
basstationsutvecklingen till den
japanska respektive amerikanska
marknaden, kallat Nova.
- Det finns en hel del likheter i
de två systemen, men också stora
skillnader, förklarar Ulf Hagström, produktledningsansvarig
för RBS 884.

Under senaste året har det fortsatta utvecklingsarbetet åter varit
uppdelat på två separata projekt.
-Därdetjapanskavarithårt tidspressat och helt nytt, har det amerikanska haft hårda krav på full
anpassning till de radiobasstationer som finns i näten idag.
Här har mycket hårda krav ställts,
särskilt vid verifieringen av alla
funktioner, fortsätter Ulf.

Plattform för framtiden
RBS 884 kan förklaras som en
plattform, som ska klara integrering till dagens amerikanska
standarder, både analoga och
digitala (AMPS och D-AMPS).
Men RBS 884 är också byggt med
tanke på den stundande persontelefonin och andra systemteknologier, som t ex CDMA. Per-

sontelefonin kräver den högre kapacitet som de digitala systemen
ger men behöver också tätare
radionät än vad som finns idag.
- För täckning i tätorter, inomhus, i tunnelbanor osv blir det med
RBS 884 möjligt att bygga ut de
befintliga näten med så kallad hierarkisk struktur. Där byggs små
celler intuti större, vilket ger hög
kapacitet där det behövs, samtidigt som man också täckning över
stora ytor, säger Ulf.

Enkel att installera

finns - i så gott som hela världen
med undantag av Europa.

Mest spridda standard
- AMPS är ju världens mest
spridda mobiltelefonstandard.
Över 60 procent av världens alla
mobiltelefonabonnenter talar via
AMPS/D-AMPS-system, säger
Björn Berndtsson marknadsansvarig för marknaderna i USA,
Kanada, Australien och Nya
Zealand.
Men de som blev intresserade
av RBS 884 i San Diego får hålla
ut till i början av nästa år. Då startar leveranserna till alla nybeställningar och/eller utökningar av
existerande system med amerikansk standard.

RBS 884 är också en mindre, effektivare och billigare radiobasstation än tidigare versioner. Den
kommer att finnas i både macro-,
micro- och man studerar även en
lösning i pico-format. Själva inHelena Andersson
stallationen har också förenklats
betydligt.
- Dessutom kan det mesta av
drift och underhåll hanteras genom den datorstyrda opertörscentralen. Likaså sker ändringarna i RBS 884 endast
genom
kommandon
från centralen, säger Ulf.
När persontelefonin
på allvar slår igenom
kommer basstationer att
finnas på många fler ställen än idag. Framförallt
kommerdeoftareattplaceras inomhus, vilket
ställer nya krav på servicen. Den nya generationen ska vara så enkel att
vaktmästare,
väktare
och annan servicepersonal ska kunna åtgärda
enklare fel.
Ulf Hagström, produktledningsansvarig för
Marknaden för RBS RBS 884. Här med den nya radiobassta884 kommer att vara där tionen 1 microutförande.
AMPS/D-AMPS idag

Åtta patentingenjörer
under utbildning
Åtta blivande patentingenjörer i Kista har just
påbörjat ett omfattande utbildningsprogram. Om
cirka ett halvår ska utbildningen övergå i aktivt
patentarbete för affärsenheterna. Patentingenjörerna ska ge konstruktörer och projekt
stöd, råd och fånga upp de goda idéer som kan
leda till patent.
Inom hela koncernen satsas allt
mer resurser på att tillvarata och
stötta arbetet med patentsökning.
Konkurrensen mellan telekomföretagen hårdnar och en välfylld
patentportfölj blir ett allt viktigare
konkurrensmedel.
Sedan knappt ett år har en ledningsfunktion för patentfrågor
bildats för affärsområde Radio.
Dessutom finns en patentavdelning på kärnenheten RCUR
i Kista. Här har medarbetarna på
kort tid vuxit från en handfull till
16 personer.

Saknar patentkultur
Åtta nyanställda har just påbörjat
ett halvårslångt utbildningsprogram med introduktion i patentkunskap, mobiltelefoni, arbetssätt, projektarbete m m. Utbildningen varvar teori med handledd
praktik.

- Om ett halvår kommer de som
ska arbeta på de olika affärsenheterna att succesi vt slussas in i
de pågående projekten, berättar
Ragnar Loden, på affärsområde
Radios enhet för kompetensutveckling . Ragnarhar i nära samarbete med avdelningen förpatent
lagt upp det skräddarsydda programmet.
Denyanställdahartidigare liten
eller ingen erfarenhet av Ericsson.
De är unga och har snarare en bred
teknikbakgrund än en specialiserad. Två av de åtta har tidigare erfarenhet av patentarbete.
-1 Sverige, till skillnad mot för
många andra länder, har vi knappt
någon patentkulrur. Eftersom erfarenheten är sällsynt har vi anställt utifrån andra kriterier, där
en generell teknisk bakgrund, intresse för strategi, juridik, språk
och liknande värdesatts, berättar

Christer Mildh, chef för patentavdelningen i Kista.

Med från början
Richard Anell är en av de åtta som
började sin anställning i april.
Richard har läst systemteknik
på KTH i Stockholm. Han har
också bott utomlands och kan
många språk, bl a ryska.Sitt
examenarbete gjorde Rikard på
Ellemtel, och fick där lite insikt i
Ericsson.
- Det känns jättekul att från början få vara med och bygga upp
Radios patentverksamhet, tycker
Richard.
Att så många kommit in i företaget samtidigt och att de dessutom
börjar med en lång introduktion
tillsammans gör att gänget som
ska spridas till de olika affärsenheterna redan har skapat ett litet, men viktigt konktaktnät hos
varandra.
- För mig känns det här jobbet
som en perfekt avvägning mellan
teknik och andra arbetsuppgifter.
Jag är mer intresserad av tekniken
på bredden än på djupet, avslutar
Richard.

Helena Andersson

På trappan till Kungliga patent- och registreringsverket står
Ingenjörerna som här får utbildning I patentkunskap. Fr v Tommy
Sturk, Marcus Söderström, Frederic Aron, Anders Dyhre, Richard
Anell, Per-Arne Sandegren, Per Gustafsson och Olle Billström.
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SIF-ordföranden
avgår

Med hälsning
från Sverige...

"Med dessa rader vill jag underrätta er alla om att jag efter många
och innehållsrika år beslutat att
lämna det fackliga arbetet. Dess
slit och glädjeämnen får nu övertas av andra med bättre laddade
batterier.
Jag tackar er alla för visat förtroende under de år som gått. Ett
särskilt tack går tiller sompersonligen stöttat när det blåst snålt.
Min förhoppning är att jag förmått visa min starka lojalitet med
er och med det fackliga uppdraget
och att det i någon mån har haft
betydelse för villkor - nu och
framöver.
Jag önskar er alla en angenäm
sommar!"

I de flesta kulturer är utbytandet av gåvor en
viktig del av affärslivet. Men som svensk affärsman gäller det att känna till de regler som gäller
för att inte trampa i klaveret och kanske gå
miste om viktiga kontrakt.
Att utbyta gåvor har förmodligen

lysa om presenter som inte är så

varit en naturlig del av förhandlingar och affärer så länge som
människor över huvud taget bedrivit handel med varandra.
I Sverige är det en relativt smal
sak att finna lämpliga gåvor. Men
i många kulturer, för att inte säga
de flesta, är detta med att utbyta
gåvor omgivet av en snårskog
med oskrivna regler.

lyckade, knivar till asiater och så,
säger Krister Johansson. Vi brukar rekommendera kristall. Det är
gångbart i nästan alla länder, utom
några gamla öststatsländer där de
hade en egen kristallproduktion.
Enda nackdelen med kristall
skulle möjligen vara att det är lätt
att dra på sig övervikt på planet...

Lätt att göra fel
Det finns många historier om hur
svenska affärsmän ansträngt sig
för att hitta lämpliga gåvor men
ändå hamnat fel.
Som t. ex. VDn somficken snilleblixt och glatt skänkte bort ett
antal brevknivar i renhorn till den
panska delegationen. En utärkt idé, om det nu inte varit för
den lilla detaljen att man genom
att ge en kniv till en japan uppmanar honom att begå seppuku,
rituellt självmord...
~ Eller den brittiske affärsmannen som gav bort en brosch till sin
kinesiske värds hustru. Broschen
föreställde en sköldpadda i svart
och guld — tyvärr råkade
sköldpaddan, särskilt en svart,
vara symbolen för hallick eller
penis i Kina.

Populär presentshop
Ericssons presentshop är ett naturligt ställe att leta lämpliga presenter på för många Ericssonanställda.
-Det är väldigt vanligt att
utlandsresenärerna skaffar sina
gåvor här, säger Krister Johansson på Ericsson Radios kontorshop i Kista, där man strävar efter
t hålla ett så brett sortiment av
ämpliga gåvor som möjligt.
-Vi somjobbarhärfåroftaupp-
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Bo Björnspjut
Bo Björnspjut övergår till andra
uppgifter inom företaget.

Onda ugglor
Det finns några enkla regler för
vad man absolut inte bör ge bort i
olika kulturer.
Alkohol är förbjudet och
kortärmade skjortor är mindre
lyckat i muslimska länder (liksom
slipsar i Iran). Knivar (i alla former) och saxar bör också undvikas, eftersom de i många kulturer
betyder att man önskar skära av ett
vänskapsband eller en affärsförbindelse.
Likaså bör man helst inte
skänka gåvor med djurmotiv. Vår
kloka uggla symboliserar t. ex.
otur och ond bråd dödsåväliJapan
som Indien. Människans bäste
vän hunden är i muslimska länder
ett lågt stående djur. I Sydostasien
symboliserar storken inte livet
utan döden. I
Kina är vargen
symbolen för
snålhet, osv.
Likaså är
symboliken
gällande antal
stor i många
kulturer. I de
flesta asiatiska
länderkommer
lyckan i par. I
Thailand är lyckotalet tre och i
Hongkong åtta. Undvik däremot
att ge bort fyra av något. I Korea
och Japan betyder talet fyra otur.

- Svensk kristall passar nästan alltid att ge bort, säger Krister
Johansson.

-Vi kan egentligen för lite om
symboler här, säger Krister Johansson. Där får vi ofta förlita oss
på kundens kunskaper.
-Det borde tas fram någon form
av enkel skrift med vägledande
råd för att undvika alltför stora
misstag, menar Krister Johansson.

Tips på "riskfria" gåvor
Men vad vågar man ge bort, då?
Svenskkristall är, som sagt var, ett
säkert kort. Dalahästar kan göra
succé i USA och Sydamerika. I
Japan hävdar alla att de spelar
golf, vare sig de gör det eller inte.

Allt som har golfanknytning är
välkommet. I Frankrike går det utmärkt med vad som helst som är
tillräckligt lyxigt. I Tyskland kan

det vara värt att satsa på kultur,
köp gärna svensk litteratur översatt till tyska (kan köpas på
Svenska Institutet). I Kina kan
succén vara given med Carl Larsson-reproduktioner! Kineser sätter familjen främst och Carl Larsson visar att vi i Sverige har
samma inställning.
Blir man hembjuden till någons
familj är gåvor till barnen uppskattade. Barnböcker av Astrid
Lindgren på landets språk (läs
gärna högt ur dem!), pussel med
svenska motiv eller Brioleksaker
är några tips.

...och ännu fler fällor
Det är inte bara innehållet som har
betydelse. I många länder lägger
man dessutom stor vikt vid hur
presenten är inslagen och hur den
överlämnas.
Några tumregler är, att alltid
överlämna en gåva med båda händerna och att aldrig öppna en gåva
i givarens närvaro.
Det finns alltså många gropar
attfallai. Men till sist är det nog på
sin plats att påpeka, att det alltid är
tanken som räknas.

Helena Edlund

Polisradio anno 1943
^m^A^
Under krigsåren
påbörjade SRA
utveckling av
polisradiostationer. En statlig
utredning tillsattes
under
1941 med uppdrag att föreslå
anvisningar för
polisradioanläggningar för
att åstadkomma
enhetlighet.
Mlxedlaget som vann KCM bestod av fr v övre raden Jan Llndh, Paul
Utredningen lät
Teder och Michael Gustavsson. Nedre raden fr v Ralja Hannlng,
Cecilia Brändström, Anna Fallgren och Anna Odellus. Foto: Stefan under göra praktiska
förbindelseprov med frek- Polisradiostation från 1943
vensmodulering, delvis med material från SRA. Konstruktionen av
Mellan den 23-24 april gick Ericssons koncernmästerskap i volleyboll polisradiostationer påbörjades så snart det stod klart att polisradioav stapeln i ERA Kista Sportklubbs regi. Turneringen samlade totalt 39 utredningen avsåg att rekommendra frekvensmodulering. Den första
lag, sex dam, 16 herr- och 17 mixedlag från både Sverige och Finland. tillverkningsserien kom fram i slutet av 1943.
För SRA innebar kriget en stor satsning på kommunikationsradio som
Herrklassen vanns av LMF, Finland, damklassen av ett lag från Ericsblev en viktig verksamhetsgren med 35 procent av faktureringen. Under
son Telecom och mixedklassen av Ericsson Radio i Kista.
Mixedklassen spelades huvudsakligen i cup-form, där samtliga lag efterkrigsåren koncentrerade SRA sina utvecklingsresurser för komspelade minst två matcher. Finalen stod mellan Ericsson Radio i Kista munikationsradiopåcivilaprodukter.PoIisradiomaterialen var föremål
Ingvar Bevenius
och ERASMASH, dvs laget från Ericsson Radio i Mjärdevi, Linköping. för ständig utveckling.

Volleybollmästare

ERA-Korta
Nyheter
Per-Göran Green, ERA, är stationerad i Canada.
Jan Nilsson, ERA, har flyttat till
Kina.
I England arbetar nu Petra
Mattsson, ERA.
Till Japan har Gunnar Bergquist flyttat.

Förstapris i
företagsrocken
Steady State från Ericsson Radio
blev vinnare i rockbandstävlingen The Company of Rock,
arrangerad för företag i Stockholmsområdet. Ett 25-tal medtävlande band spelade under några
fredagar på rockbåten Patricia.
Ett par av banden från varje
tävlingskväll gick vidare till den
stora finalkvällen den 25 april.
Där fanns förutom Steady State
också ett band från Ericsson
Telecom. Ericsson Radio höll sig
väl framme och knep förstaplatsen, medan Ericsson Telecom
kom på en hedrande andraplats.
ERA Nyheter gratulerar!

PRESSKLIPP
GSM-licens i
Italien
Den andra GSM-licensen i Italien
har gått till konsortiet Omnitel
Pronto, där Telia ingår med 7 procent. Konsortiet leds av italienska
Olivetti. Telia har deltagit i
konsoriet sedan starten för snart
fyra år sedan.
Den totala investeringen i ett
landstäckande GSM-nät beräknas uppgå till ca 10 miljarder kronor

" (Elektronik i Norden 8/94)

Snabbväxande
Behovet av mobiltelefoni ökar
snabbt i världen och Malaysia är
en regional ledare med en ökning
av abonnentantalet med 70 procent förra året. Malaysia har idag
350 000 mobiltelfonabonnenter
fördelat på operatörerna Celcom
ochATUR450.
(Business Times Malaysia 26/
4/94)

WHETER

På "rävjakt" med radio
Att med karta och kompass
orientera sig f r a m till gömda
kontroller är j u vare sig nytt
eller okänt. Men att med hjälp
av radiomottagare och hörlurar
spåra radiosändare i skogen
borde vara betydligt mindre
bekant - t r o t s att det faktiskt
arrangeras VM-tävlingar i rävjakts-orientering.

Skulle du vilja
arbeta
utomlands?
Anders Persson
ERA, Kista
Jo, jag ska arbeta
utomlands, men jag
vet inte var
ännu. Jag ingår
nämligen i ett
rotationsaprogram där det ingår tre månaders utlandspraktik
Så småningom skall jag förmodligen arbeta som projektledare
och då hamnar man ju också ut
omlands.

Det heter radiopejl-orientering, men kallas
vanligen rävjakt. Istället för att med kartans
hjälp leta sig fram till kontroller spårar man
gömda radiosändare, utplacerade i skog och
mark.
- För mig har rävj akt gett orienteringen ännu
en dimension, tycker Bo Lindeli på Ericsson
Mobile Communications i Kista, tillika en av
de verkliga veteranerna i landet.
Redan vid slutet av 40-talet började amatörradio-intresserade i Sverige att ägna sig åt
denna variant av orientering. Bo Lindeli hade
sysslat med traditionell orientering innan han
19S3 kom i kontakt med rävjakt. Året innan
(1952) hade det första Svenska Mästerskapet
hållits.

TZi

Nej, för närvalitt
rande
inte.
Dels så börjar
jag
komma
upp i åren, dels
är det väl så att
jag inte är lika
"lättrörlig" nu
när jag har familj och så.

Idag är man tre entusiaster på affärsområde
Radio i Kista som så gott som varje onsdagkväll, från april till september, tillhör ett gäng
som motionerar med rävjakt. Utöver Bo är det
Olle Nilsson och Lars Nordgren.
Totalt i landet räknar man till cirka 200 aktiva. Tävlingar arrangeras över hela
landet. Man tävlar
dag- eller nattetid,

Helena Holmgren
ERA, Mjärdevi

I VÄNTAN PÅ SIGNALEN. Bo Undell och Olle Nilsson står startklara att börja "rävjakten". I
detta fall handlar det om att orientera med hjälp av radloslgnlaer som ligger gömda I
skogen. TIM vänster ses Olle Nilsson pejla In signalen med sin radiomottagare.

Östeuropa. Till VM väntas deltagare från flera
östeuropeiska länder, Japan, Korea, Nya Zeeland, Tyskland med mera, berättar Lars Nordgren, som kommer att lägga VM-banan.

Aldrig chanslös
Bo, Olle och Lars tycker att rävjakt först och
främst är ett roligt sätt att motionera på. De
poängterar också att det trots seriösa tävlingar

är en ganska lekfull sport.
- Ändå är man aldrig helt chanslös. Det handlar till ungefär lika delar om taktik, terränglöpning och tur, menar de.
Den som är intressad av att pröva på rävjakt
är välkommen att kontakta Lars Nordgren, tel
08-757 29 70, memoid: ECS.ECSLN.

Helena Andersson

Kungligt
i Kista
När Finlands nye president
Ahtisaari i mitten av april
besökte Sverige stod bl a besök på svenska industriföretag på programmet.Ett av de
företag som presidenten besökte tillsammans med Sveriges kung var Ericsson Radio Systems AB i Kista. Här
fick de information om framtidens mobila kommunikationssystem. Med på studiebesökte var också Jan-Mikael von Schantz från Oy LM
Ericsson Ab, Finland.
Nina Okmark på Ericsson
Mobile Communications
demonstrerade mobil data
för kung Carl Gustav och
president Ahtisaari.
Foto: Kar^Evert Eklund
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Kenneth Håkansson
ECS, Lund

V M i Sverige

mest
sommartid
men emellanåt arrangeras
även
vinterjakt på skidor.
I september står Sverige dessutom värd för
Världsmästerskap i radiopejlorientering. 27
länder väntas då till logementet på Ing I och
tävlingarna runt Södertäljeskogarna. Drygt
200 personer deltar.
-Tillskillnad fråniSverigeär den härsporten
stor i många andra länder, inte minst i det forna

FRÅGAR

Enkäten från mars-numret är nu avslutad. Totalt fick vi in 74 svar vilket kan tyckas dåligt när
tidningen skickas ut till ca 8 000 läsare. En
förklaring är troligen att vi gick ut i den tidning,
som kom i påskveckan och då hade nog många
annat för sig än att svara på enkäten.
Om det dåliga antalet svar var en besvikelse
så var det desto roligare att vi fått så mycket
respons från de som svarat. Många bra tips på
artiklar, reportage och personer som man vill
interyjua.Förhoppningsvis kommer den första
önskeintervjun i nästa nummer.
Bland de som svarat har vi lottat ut fem personer som får två biobiljetter var. Dessa är: Ulf
Rydin, Annika Bramsen, Lars Melin, Thorbjörn Tärnström och Charlotte Richardsson.

Gunilla

Ja, och det har
jag gjort tidigare också. Då
arbetade jag i
Dublin under
ett hal vår. Australien vore säkert roligt att
åka till, det är ett intressant land.

Torbjörn Andersson
Mönsterkortsfabriken,
Kumla
(
Det vore häftigt,!hördu! Det vore
intressant, men!
tyvärr ganska I
svårt. Jag har I
barn på skolat
och lekis, så det
vore nog inte så i
praktiskt att flytta utomlands.
Den privata delen av livet skulle
nog få bekymmer då.

Olof Jonsson, ERA
Gävle
Ja, jag söker utlandstjänst med
ljus och lykta. För ett tag sedan var
jag i Kista på uttagning till Japan
men tyvärr fick
jag inget visum.
Jag hade inte
varit anställd ett
år. Jag är 80poängselektroingenjör och arbetar idag som
provare
på
PDC. Jag är intresserad av vilket
land som helst - utlandspraktik
vill jag ha.

r,

