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är denna mobil som
användes vid viktiga tekniska fältprov i Paris samma
år. Ovanpå Ericssons minsta mobiltelefon GH 337från
1994.
Läs om den digitalautvecklingen. A

Då och nu ... Radio fyller 7 5
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Antal anställda, 1000-tal
Extern fakturering, miljarder kronor

Kreativ företagsanda

A

tt ett företag fyller 75 år är naturligtvis i sig en händelse att
uppmärksamma. I vårt fall är det dessutom värt extra
uppmärksamhet eftersom det som är kärnan i vår verksamhet
grundlades redan vid starten, nämligen radioteknologin. Det är
radiokunnandet som tillsammans med växelkunnandet och framför
allt duktiga medarbetare fört oss fram till positionen som det världs
ledande företaget inom mobiltelefonin.
Idet här numret av tidningen finns axplock från utvecklingen från
det lilla Svenska Radio Aktiebolaget med start 1919 fram till det stora
företag inom Ericssonkoncernen där vi själva arbetar idag. Den
snabba utvecklingen under de senaste tio åren belyses ordentligt
boken The Mobile Phone Book, som alla medarbetare kommer att få
som jubileumspresent.
Min erfarenhet av SRAs efterföljare Ericsson Radio Systems
sträcker sig tio år bakåt i tiden. Utan tvekan
har det hittills varit den roligaste tiden i mitt
yrkesliv och samtidigt den mest lärorika.
Under dehär åren har jag haft flera olika
arbetsuppgifter. Just möjligheten att byta
arbete inom företaget är värdefullt, stimulerande och nyttigt både för medarbetaren
och företaget.
Varje företag har sin kultur och sin
företagsanda och ibland kan det vara svårt
att peka på vad det är som skapar en viss
anda. Hos oss är det kreativiteten och möjligheten att ta egna initiativ. Visst gör vi alla fel ibland men det är
tillåtet om vi lär oss något av det. The Mobile Phone Book berättar
också om hur man från koncernhuvudkontoret kallade oss ute i Kista
för "Vilda Västern". Jag tror att det är bra om vi kan behålla lite av
denna positiva vilda västern-anda som innebär att man inte accepterar
att något är omöjligt. Låt oss alla hjälpas åt att fortsätta utveckla vår
verksamhet i den andan. Då kan vi se framtiden an med tillförsikt.

Kurt Hellström.

Boken om mobiltelefon»
The Mobile Phone Book handlar om mobiltelefonins utveckling. Den är
skriven av John Meurling och Richard Jeans och ges ut i samband med
75-årsjubileet. Alla anställda inom Radiokommunikation kommer att
få boken under hösten. Den håller nu på att översättas så att de som
hellre vill läsa den på svenska kan få boken tidigt nästa år.
John Meurling och Richard Jeans har tidigare gett ut en bok om
telekommunikation. För ca tio år sedan kom "A switch in time", som
handlar om utvecklingen och marknadsföringen av AXE-växeln.
Båda författarna är väl förtrogna med Ericsson. John Meurling har
arbetat 40 år inom koncernen på olika poster bl a som informationsdirektör. Richard Jeans är reklamman och har under ca 15 år varit
konsult åt Ericsson inom marknadskommunikation.
The Mobile Phone Book berättar om mobiltelefonins utveckling från
de första rudimentära
systemen på 1960och-70-talen fram till
idag. Boken bygger
på många intressanta
intervjuer
med
nyckelpersoner inom
mobiltelefonins område, det gäller både
teknikutvecklare,
marknadsförare och
operatörer.
The Mobile Phone
Book är trevligt och
underhållande skriven och går inte in i
Richard Jeans, t v och John Meurling har
djupare tekniska disskrivit boken om mobiltelefonis
kussioner.
Även
utveckling.
Foto: Karl-Evert Eklund
"icke-tekniker" har
alltså stor behållning av den. Speciellt rolig är den för de medarbetare
som arbetat några år och känner igen både intervjuade personer och
händelseförlopp.
QJ
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Kurvorna från 1990 pekar nästan rakt uppåt
och 1993 var antalet anställda 16.486 och
faktureringen 25,7 miljarder kronor!

Den växande 75-åringen
Det är en snabbt växande
75 åring som firas nu den
29 september. På den
gamla goda tiden hette
han Svenska Radioaktiebolaget, men bytte i början av 80-talet namn till
Ericsson Radio Systems
AB, huvudbolag i det som
nu är Ericssons framgångsrika affärsområde
Radiokommunikation.
Vuxit har han gjort, i synnerhet de
senaste tio åren. Men han har
också i grunden förändrats när det
gäller innehåll.
Länge var huvudprodukterna radioapparater
och
försvarselektronik. Idag är det mobiltelefoni.

Rundradioepoken
De första åren tillverkades sändare och mottagare för kommunikationsradio, huvudsakligen för
televerket och marinen, men redan i början av 20-talet kom rundradion med i bilden.
I slutet av 20-talet bestod SRA:s
verksamhet av tre olika avdelningar: rundradio-, marinradiooch telefontekniska avdelningen.
På rundradio tillverkade man
radioapparater,
grammofoner
och högtalaranläggningar, på
marinradio fartygsstationer och
radiotelefon- och telegrafapparatur, på telefontekniska system
över
telefonlinjer,
telefonförstärkare, kompletta mätutrustningar för telefonstationer
etc. (överfördes sen till LME)
Räkenskapsårets omsättning
1929 - 30 var knappt 3,9 miljoner
kronor varav rundradioavdelningen stod för 83,5 procent.
Antalet anställda var drygt 500
personer under högsäsong ^hösMarinradio

1919

Rundradio

1921

ten) och knappt 400 under lågsäsong.

Mobilradio och försvar
I början av 40-talet, under pågående krig, breddades verksamheten med två nya stora områden;
försvarskommunikation
och
landmobil radio. 1942 började
taktisk kommunikation med t ex
transportabla markradiostationer
för flygvapnet och bärbara fältradiostationer för armén och nästa
år landmobilradio förbi apolisen.
Kommunikationsradio svarade
då för cirka 35 procent av faktureringen och här fanns embryot till
de kommande huvudprodukterna.
Faktureringen 1940var7miljoner kronor och antalet anställda
750 personer och tio år senare var
siffrorna 14 miljoner respektive
770 personer.
Efter kriget satsades åter hårt
på civila sidan, polisradio, brandkår, taxi m fl, och rundradion
kompletterades 1954 med TVmottagare. Men även nya
försvarsbitar tillkom, t ex radar
1949.
Intressant är också att notera att
de första försöken med automatiskt mobiltelefonisy stem gjordes
redan 1956 - 57.

Radion säljs
1964 gjordes en helomvändning.
TV-marknaden var tillfälligt mättad och försäljningen sjönk drastiskt varför Radio och TV-biten
såldes till AGA. Därmed försvann
bolagets "historiska ryggrad".
Trots detta ökade faktureringen
i normal takt, andra produkter,
framför allt kommunikationsradio, tog över.
Under 60-talet tillkom personsökning, rymdelektronik (för
kommunikations- och vädersatelliter).

Under 70-talet förvandlades SRA
inifrån för att sen på 80- och 90talet växa fram som koncernens
snabbast växande affärsområde. I
Stockholm, Göteborg, Malmö
och Kumla byggdes nya anlagy^^.
ningar och SRA skaffade sig d o t ^ ^
terföretag i Skandinavien och
Frankrike.
SRA började 1970 utveckla och
tillverka integrerade kretsar med
hjälpavtunnfilmsteknik vilket in^fc
ledde en ny epok. Den första praktiska tillämpningen kom i den bärbara radiostationen P80 som innehöll 13 kapslade tunnfilmskretsar.

Lyftet
1981 kom så början till det stora
lyftet, starten av det första
mobiltelefonsystemet NMT 450.
(Om mobiltelefonins fantastiska
historia kan ni läsa mer i de kommande artiklarna)
Polisradio 80 installeras 1982,
nästa år byter företaget namn till
ERA, 1984 startar det första
mobiltelefonisystemetavAMPSmodell i USA och Ericsson har 30
procent av marknaden. 198!^fe
kommer TACS igång i England^^
1986 invigs det andra NMT-systemet, NMT 900 och Ericsson introducerar samtidigt en ny mobiltelefon, HotLine Combi.
^^^
1987 lanseras den första bär^^l
bara HotLine-telefonen för NMT
900. 1988 flyttas försvarsbiten ut
till nybildade Ericsson Radar
Electronics, ERE. Under andra
hälften av 80-talet tar Ericsson
tillsammans med Televerket fram
mobildatasystemet Mobitex.
Osv.Resten är nutidshistoria
Lars Cederquist
1981

1942

Landmobil radio

1943

Redaktör: Gunilla Tamm, tfn 08-757 20 38
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: Gunilla Långö, tfn 013-28 72 15
Linköping, Mjärdevi: Lars Wallin, tfn 013-28 73 11,
Lund: Katarina Smide, 046-18 14 48.

Omvandlingen

1964

Försvarskom.
Mobiltelefoni

Nu började också antalet anställda stiga, 1968 var siffran
1740 för att åtta år senare, 1976
vara 2120.

1994

1956-57

1974

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
i
Ansvarig för historisk research i detta nummer: Ingvar Bevenius
Ansvarig utgivare: Nils Ingvar Lundin
Tryckt hos: Aftonbladet, Göteborg 1993
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Början
SRA stiftades den 29 september 1919.
För tjugofem år sen
skrev Ivar Ahlgren (VD
1961-76), inför 50-års-jubileet:
"1919 var ett händelserikt år. Författningsrevisionen genomfördes.
8-timmarsdagen antogs.
Varubristen från krigsåren
hävdes, surrogaten försvann, tobaken och ölet
kom tillbaka. Jazzen kom
till Sverige och den nya
dansen foxtrot drog som
en lavin genom landet.
Svenskarna såg för första
gången ett luftskepp,
zeppelinaren Bodensee."

Så här såg det ut där rundradiomottagarna monterades I mitten på 1920-talet.

Så var det på SRA 1919
Tretton anställda och knappt pengar till lön
De första två åren gick det dåligt för SRA och
företaget sålde knappt någonting. Det berättade
Nore Holm i en intervju i ERA Nyheter för fem år
sedan då SRAs efterföljare Ericsson Radio Systems firade 7 0 år. Här är några axplock ur intervjun med Nore Holm, som arbetade 4 9 år på
företaget.
k Två månader efter det att SRA
' startat började Nore, som kom direkt från skolan, sin anställning.
Lokalerna bestod av tre kontorsrum, ett labb och en verkstad. Personalen bestod av 13 personer och
| Nore arbetade på ritkontoret.
Hans lön var 115 kronor i månaden och det ansågs rätt bra.
Verksamheten på SRA gick dåligt de två första åren. Man tillverkade bl a radioutrustning till marinen och televerket.
- Det var knappt vi sålde en enda
skruv och företagets aktiekapital
användes till löner och material.
Efter två år vände lyckan och
det blev verklig fart på verksamheten. Det engelska företaget
Marconi kom med som delägare
och därmed fick man ensamrätt
till Marconis patent och konstruktioner i Sverige. Tillverkningen
av rundradio kom igång på allvar.
Förutom färdiga radioapparater
sålde man "byggsatser". I början
av 1920-talet var det nämligen
mycket populärt att bygga sina
egna radiomottagare efter ritningar som fanns i veckotidningar.
Under de här åren var det
mycket övertidsarbete, ibland
långt in på nätterna. För att klara
allt engagerade man "damer på
stan" som arbetade med lindningsarbeten.
Nore Holm som pluggade till

ingenjör på kvällarna var tvungen
att göra ett avbrott i studierna för
all övertid.

Musik från Vds rum
Det var inte bara jobb det var en
del skoj också. Speciellt berättade Nore Holm om vissa rundradiosändningar som gjordes från
SRA. Det bildades också en
radioorkester, som deltog i sändningarna. Då fungerade VD-rummet som studio och man drog ett
draperi runt väggarna för att få
bättre akustik.
Ivar Wibom var den förste
VD:n. Eftersom han även hade en
karriär inom flottan kallades han

inte för direktörn utan kommendörkapten. Bland de anställda
gick han under namnet "Skepparn" och lokalerna blev "skutan", som också var namnet på
kvarteret där SRA låg.
Wibom slutade som VD 1944
då han efterträddes av Harald
Alexandersson. Vid sidan av VDskapet lär han också ha haft en
agentur för kulspetspennor. Fem
år senare tillträdde Hugo Blomberg som VD och under hans tid
började SRA tillverka TV-apparater. Blomberg satt också med i
styrelsen för dåvarande Radiotjänst.

Salchow i TV
Nore Holm hade verkligen upplevt TV från början. Redan i mitten av 1930-talet gjordes den första provsändnigen med TV i
Sverige. Det skedde från SRA.
1929 hade Nore Holm blivit
chef för ritkontoret och det var

LM intresserad

Alströmergatan 12.

han som gjorde ritningarna till
den första TV-sändaren. Egentligen ritade han två sändare, en för
ljud och en för bild.
I den första tv-provsändningen
visades bl a enfilmmed fd världsmästaren i konståkning Salchow.
Att det just var konståkning var
ingen tillfällighet. Samme Salchow var nämligen med i SRAs
styrelse som representant för
Marconi. TV-sändningarna upphörde under kriget.

Nytt hus
SRA växte snabbt och på 1950talet utökades lokalerna med ytterligare ett hus på Alströmergatan. När grunden byggdes så
murades det in ett dokument.
Detta högtidliga tillfälle firades
med en fin lunch i Sportpalatsets
restaurang.
Nore Holm gick i pension 1968
efter 49 år på SRA. Visst är det
skillnad på det företag han arbetade i och dagens Ericsson Radio
Systems men grunden till framgångarna då som nu är densamma
- radiotekniken.
Radioorkestern spelade från VD-rummet på SRA.

Det var i den miljön som
radiobolaget
bildades.
Tekniken var ny och
okänd och marknaden
fortfarande outvecklad.
Det var inte många år tidigare, 1895, som pionjären
Marconi hade utfört sina
första lyckade sändningsexperiment.
Trots det hade utvecklingen redan fått fart. 1901
sändes de första radiosignalerna ut över Atlanten och när världskriget
bröt ut 1914 var krigsfartygen utrustade med radio
och
radiokommunikation, som var en
normal företeelse.

Gunilla Tamm

Inom LM följde man utvecklingen med intresse
och i slutet av 1918 beslöt
styrelsen att frågan skulle
undersökas grundligt.
Ur detta och via kontakter med andra intressenter
bi Idades så den 29 september 1919 Svenska Radioaktiebolaget. Stiftarna var
LME, AGA, ASEA och tre
finansinstitut. Plus belgaren dr Vos, f d laboratoriechef hos Telefunken.
Aktierna var nominellt
på 100 kronor och aktiekapitalet uppgick till 337 500
kronor.

För Spetsbergen
Under de första åren tillverkades huvudsakligen
radiostationer för televerket och marinen. En omtalad station såldes till AB
Spetsbergens
Svenska
Kolfält.
Till en början var det
ekonomiska läget ansträngt. Inkomsterna var
ringa. Detblevnödvändigt
att söka samarbete utanför
bolaget. 1921 träffades en
överenskommelse med
Marconi som innebar att
SRA förvärvade ensamrätten till Marconibolagets patent och konstruktioner och blev dess
representant i Sverige.
Samtidigt inträdde Marconi som delägare till 43
procent i SRA.
PS! SRA startade försökssändningar av television 1935! Men det stannade vid ett experiment.
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Bilden är från 1986 när man arbetade Inför GSM-testerna I Paris. Fr v Ralph Löfdahl, Gustav Larsson, Jan-Erik Stjernvall, Sven Ekemark, Torbjörn Mattson, Krister Raith, Bo
Hedberg, Leif Bertholdson, Thomas Bäckström och Per Vollmer. Stående Jan Uddenfeldt.

'

Så blev mobiltelefonin digital
Det handlar om stora
fransk-tyska industrisatsningar, tekniska hearings
och handelspolitik mellan
USA och Japan. Det
handlar också i högsta
grad om Ericssons roll i
det hela. Jan Uddenfeldt,
teknisk direktör på
Radiokommunikation, berättar här om hur mobiltelefonin blev digital.
Ericsson är idag det enda företag
som utvecklat system för de digitala standarderna, GSM, DAMPS och PDC. Även på
terminalsidan går Ericsson i bräschen med de hittills minsta digitala telefonerna för GSM och DAMPS.
Bakom detta ligger enorma prestationer speciellt om man betänker att Ericsson lyckats bevara sin
starka ställning på analoga system. Många av våra konkurrenter
har ju sett digital mobiltelefoni
som sin stora chans att tränga undan Ericssons dominans.
Dagens framgångar har sina
rötter i sena 70-talet, då dåvarande chefen för utvecklingsavdelningen Sven-Olof Öhrvik insåg att digital mobiltelefoni skulle ge bättre spektrumeffektivitet
än analog FM-överföring.
Ericsson och dåvarande Televerket startade ett samarbete 1982.
Samma år bildade också CEPT
(nuvarande ETSI), de europeiska
post- och teleförvaltningarnas organisation, sin GSM-kommitté.
1984 hade Ericsson Radio sitt
första experimentsystem för digital mobiltelefoni framme. Systemet använde 16 kbit/s talkodare
med måttlig kvalitet men visade
att digital teknik kan ge mer kapacitet än NMT och AMPS/TACS.
Mycket
avancerad
signal-

behandling både för talkodning,
kanalkodning och modulation
krävdes emellertid.
Det var dock ett gemensamt
iniativ av Frankrike och Tyskland 1984 som satte ordentlig fart
på utvecklingen av digital mobiltelefoni. Man hade då insett att
bl a Ericsson hade ett enormt försprång på analog mobiltelefoni.
Det var ett försprång, som tyskfransk industri svårligen skulle
kunna ta igen.
De båda länderna beslöt att gemensamt upphandla ett digitalt
system och att detta skulle baseras
på den standard som GSM-gruppen på ETSI höll på att ta fram.
Dessutom satsades stora pengar
på tysk/franska konsortier som
skulle ta fram experimentsystem
om vilken teknologi som skulle
väljas.

FDMA blev TDMA
Vid samma tidpunkt hade Ericsson Radio dock redan tagit fram
sitt första digitala experimentsystem. Det var baserat på FDMA
och vi höll på att vidareutveckla
detta till ett smalbandigt TDMAsystem. Ericsson Radio och dåvarande Televerket
ansåg att
TDMA hade avgörande fördelar,
när det gällde kapacitet och möjligheter att erbjuda mikroceller
genom bl a frekvenshopp och
mobilstyrd handover. Även ur
kostnadssynpunkt
ansåg vi
TDMA vara fördelaktigt.
I december 1986 skedde omfattande tekniska fältprov i Paris, där
ett antal experimentsystem skulle
jämföras.
Ericsson deltog med ett
TDMA-system kallat DMS 90
som hade 300 kHz bandbredd och
fungerade mycket bra i testerna.
Projektledare för framtagningen
av Ericssons testsystem var JanErik Stjernvall, numera på
RMOG.
I början på 1987 röstade alla

länder i Europa utom Tyskland
och Frankrike för ett smalbandigt
TDMA-system med 200-300 kHz
kanalbredd.
Den fransk-tyska industrisatsningen hade koncentrerats till
ettstarktkonsortiumbeståendeav
Alcatel, SEL, AEG m fl, som hade
lanserat ett bredbandigt TDMAsystem med 2 MHz kanalbredd.
Det var detta system som Tyskland och Frankrike röstade på.
Situationen var låst och löstes så
småningom genom en sluten teknisk hearing i vilken bl a Ericsson
och Alcatel deltog.
På våren -87 hade ETSI enats
om ett smalbandigt TDMA system med 200 kHz kanalbredd och
ungefär ett år senare var den första
GSM-specifikationen klar. I juli 91 kunde Ericsson sedan dra
igång de första kommersiella systemen (CME 20) efter en hektisk
utvecklingsinsats. Idag har Ericsson levererat GSM-system till 30
länder och det största finns iTyskland.

USA rädd bli efter
Under -87 började operatörerna i
USA inse att Europa skulle "gå"
digitalt och att USA skulle
komma på efterkälken. Den amerikanska cellular operatörsföreningen CTIA började därför
bearbetade tre, fyra stora leverantörerna, däribland Ericsson, att
göra experiment och få fram en
standard.
Situationen i USA var dock
mycket annorlunda än i Europa,
speciellt genom att inget nytt
frekvensband kunde upplåtas för
digitalt. Följden var att ett digitalt
system måste integreras i samma
system som det befintliga analoga
AMPS-systemet.
Ericsson föreslog ett TDMAsystem med 30 KHz kanalbredd,
dvs samma som det analoga. En
viktig faktor framför andra var
kapacitet. Med det digitala

TDMA ryms tre samtal på 30 kHz
i stället för ett samtal med AMPS.
Detta kräver avancerad talkodning med 8 kbit/s.
Våra stora konkurrenter AT&T
samt Motorola föreslog båda
FDM A-teknik med liknande krav
på talkodningsteknik.

Duell i Denver
Under 1988 tog Ericsson Radio
fram ett demonstrationssystem,
DUX, som sattes upp i Los Angeles. Testen
var
mycket
lyckosamma och bl a kunde direkta kvalitetsjämförelser med
analog AMPS göras. Projektledare varOHeKlein,nupåRMOA.
I början av -89 ordnade det
amerikanska standardiseringsorganet TIA i Denver en duell
mellan FDMA och TDMA i bästa
presidentvalsstil. Resultatet blev
att TDMA valdes som TIA standard.
TIA arbetade sedan fram en
specifikation
baserad
på
Ericssons systemkoncept och i
början på -90-talet accepterades
standarden av TIA. Under -91 levererade Ericsson Radio sitt första D-AMPS-system till USA. I
dag har vi system (CMS 88) i gång
över hela Nordamerika. Vi är
också klart före våra konkurrenter
även på ficktelefoner.

Japan
Under tiden hade Japan avvaktat
händelseförloppet. Med hänsyn
till bl a den handelspolitiska situationen mellan USA och Japan
hade man bestämt sig för att välja
samma teknik som USA.
Det japanska televerket NTT,
var inriktat på ett FDMA-system
men då det amerikanska beslutet
blev TDMA uppstod en del problem. USA drev dock igenom
TDMA och i mitten av -89 beslöt
det japanska telekommunikationsministeriet att välja TDMA
som japansk standard.

Standardiseringsarbetet leddes
av NTT och de beslöt sig också för
teknikupphandling av ett digitalt
system.
I början av -90 fick Ericsson ett
kontrakt med NTT och det blev
startskottet för vår utveckling av
PDC.
De första leveranserna till NTT
skedde -92.1 april -94 var ett helt
system (CMS 30) i drift i Tokyo
hos NTTs konkurrent TDP, Tokyo Digital Phone efter en rekordartad utvecklingsinsats på cirka
18 månader av Gunnar Erikssoi^.
och hela RM OJ.
^

Ficktelefoner
Den digitala eran har också inneburit att Ericsson blivit en stor leverantör av ficktelefoner p å ^ ^
världsmarknaden.
Sandratele^^
fonen var då den lancerades för
GSM och D-AMPS 1992 den
överlägset minsta digitala ficktelefonen på marknaden.
Samma gäller Jane som lanserats
för GSM under första halvåret
1994. Bakom detta ligger en tidig
insikt hos Nils Rydbeck och
RMOT-gänget att digitala telefoner måste integreras i avancerad
VLSI-teknik.

Bevarat försprång
Historien visar att Ericsson varit
mycket lyckosamma både med
att utveckla tekniken och bli först
på marknaden. Det svåraste återstår dock. Att bevara vårt försprång när digital mobiltelefoni
nu växer till en massmarknad.
Våra konkurrenter blir allt mer
aggresiva i sin jakt på marknader
och det krävs stora insatser för att
vi ska behålla vår position.
Framför allt gäller detta miniatyrisering och kostnadsreduktion av
våra produkter, speciellt radiobasstationer.

Jan Uddenfeldt
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Professor Sven-Olof Öhrvik, en eldsjäl inom

Trodde tidigt på digital teknik
Vid sidan av Åke Lundqvist har han nog betytt mer än någon annan
för Ericsson Radios satsningar på digital teknik. Han engagerade
sig också hårt i utbildningen och tackade av strategiska skäl ja till
en professur i Lund. Det handlar om Sven-Olof Öhrvik. En eldsjäl
inom radio, som förra året gick i pension men som fortsätter ätt
vara aktiv.
Sven-Olof Öhrvik har genom
åren hunnit samla på sig en mängd
radiotekniska milstolpar. Han har
dessutom själv varit aktiv i de
flesta av dem.
Sven-Olof fanns t ex med då
man i början av 70-talet började
experimentera med dataradio (att
jämföra med dagens Mobitex).
Det arbetet lades i och för sig ner,
eftersom man fann att man var lite
för tidigt ute.
Han fanns också med som en av
dem som allra först blev övertygad om att framtidens teknik låg
inom digital radio.
Det var Åke Lundqvist, jag
h ett fåtal till som hade den
«
ertygelsen. Deflestaandra skakade på huvudet åt en så riskfylld
satsning, minns Sven-Olof.
Den väg som så småningom
ledde fram till dagens digitala ra£o gick via analog teknik. Svenlof fanns naturligtvis
även med i utformningen av det första
analoga mobiltelefonsystemet med NMTstandard. Också det under slutet av 70-talet.
Men Sven-Olof kom
till dåvarande Svenska
Radioaktiebolaget,
SRA, långt innan 1970,
så vi tar det från början.

m

och ny teknik, berättar Sven-Olof.

Mikroelektronik
Personsökaren kan sägas vara den
första produkten som tog steget
mot digital teknik. Att använda
gammal teknik med tungreläer
eller analogaselektiva kretsar var
inte längre realistiskt, här gällde
det att ta fram fina och avancerade systemlösningar. Man började påSRA inse vikten av mikroelektronisk utveckling och det
kom att bli en hel del experimenterande. En del lyckat, annat mindre lyckat.
- Vi kom så småningom fram till
att satsa på utveckling av egna
kiselkretsar. Det är nog mycket
tack vare det tidiga beslutet som
Ericsson Radio idag hör till de
främstai världen vad gäller ASICkretsar, en hörnsten inom digital
radio, säger Sven-Olof.

Stor skepsis

Gradvis började tankarna kring digital
mobiltelefoni att växa
fram under slutet av
70-talet.
- Åke Lundqvist var
den drivande kraften i
tron på digital mobiltelefoni. Men de högre
cheferna inom Ericsson var betydligt mer
Utvecklingschef Personsökaren skeptiska.
Sven-Olof är född och första steget mot
Vid den här tiden
uppvuxen i Stockholm. digital teknik.
var det datorer man
1954 avlade han sin liskulle satsa på. Det var
centiatexamen med radioteknik inte bara företagen som hade datpm huvudämne på Kungl Tek- torer för ögonen, även på högskofiska Högskolan. Samma år blev lorna syntes trenden tydligt.
han civilekonom vid Handels- Det var faktiskt så allvarligt
högskolan i Stockholm.
att radioingenjörerna under den
Han anställdes på SRA 1953, här tiden var nära att dö ut,
till att börja med som chef för berättar Sven-Olof.
Äidiolänksektionen.
När det 1984 blev en professur
Från 1963 och fram till 1985 var i radioteknik vid institutionen för
Sven-Olof chef för utvecklings- tillämpad elektronik i Lund ledig,
avdelningen, som sysslade med skyndade sig Sven-Olof att söka
ny teknik för radiokomunikation. den. Helt och hållet i samförstånd
-1 och med personsökaren kom med Ericsson Radios dåvarande
en kursändring inom radio- VD, Åke Lundqvist.
tekniken. Det var då man tydligt
- Vi tyckte båda det var stratekunde se en gräns mellan gammal giskt viktigt att ta möjligheten att

Sveriges första radiokontrollrum under försökssändningarna från SRA 1922-24. Vid det hemmagjorda förstärkarbordet sitter hallåmannen Hjalmar Carlsson. Han kopplade in studiomikrofonerna (skilda för tal och musik), gjorde påannonser
och lyssnade på det utgående programmet med
hjälp av kontrollmottagare.

bygga en plattform
för en bra radioteknisk utbildning
i Sverige.
Idag har pendeln
svängt och intresset för radioteknologi är återigen stort. Ericsson
Radio har skänkt
2,5 miljoner kronor för uppbyggnad av radiolaboratiorier på högskolan i Lund.
Samarbetet Ericsson, Telia Mobitel
och högskolorna
är väl utvecklat.
- Det är viktigt
att vi på högskolorna satsar på det
som är relevant
radiokunskap och
här är samarbetet
med företagen väldigt viktigt, menar
Sven-Olof.

Framtidens
telefoni
Hur tror då professor
Sven-Olof
Öhrvik att framtidens telefoni ser
ut?
-Den stora utmaningen är utan tve- - Den stora utmaningen nu är personteiefonin. Det kräver utveckling av ännu mer
kan persontelefo- förfinade mikrochips än dagens, säger Sven-Olof Öhrvik.
nin. Satsningen på
att "vanligt" folk ska kunna an- veckling av ännu mer förfinade digt förbättra och hitta nya möjvända en och samma telefon mikrochips än dagens. Om man ligheter att använda dem på bästa
överallt, säger han.
kan packa all elektronik för en sätt.
Det kanske kan tyckas enkelt ficktelefon på ett enda chip skulle Helt klart är att Sven-Olof under
sina yrkesverksamma år fått uppmed tanke på hur långt utveck- kostnaderna minska radikalt.
lingen redan kommit på
- Just det här med att få ned leva många omvälvande frammobiltelefonins område men det kostnaderna blir kanske den steg inom teknikens område.
När han gick i pension förra hösfinns en mängd problem kvar att största utmaningen. Först då kan
lösa.
man egentligen prata om person- ten la han inte aktiviteterna på
hyllan.
Det gäller bl a satsningen på telefonen som var mans ägodel.
- Nej, jag har fortsatt med bl a
mindre basstationsceller för förradioutbildning inom Ericsson
bättrad frekvensekonomi och för Fortsätter arbeta
att kunna reducera sändningsSven-Olof ser också telefoni via Radio. Jag ägnar mig också åt
effekten. Mikroceller längs gator satelliter som ett komplement samordning av forskningsprojekt. Så det är fullt upp.
och pikoceller för att täcka kor- inom 10-15 år.
ridorer.
Helena Andersson
- Tillgången till frekvenser är
Det krävs också ytterligare ut- begränsad, däremot kan vi stän-

Under krigsåren började
SRA utvecklingen av
polisradiostationer. 1941
tillsattes en statlig utredning med uppdrag att
föreslå anvisningar för
ett enhetligt polisradiosystem. Under de praktiska proven med frekvensmodulering användes bl a materiel från
SRA. När utredningen var
klar påbörjade SRA tillverkning av polisradiostationer i slutet av
1943. Polisradion har
sen dess varit föremål
för ständig utveckling.
På bilden syns P30statlonen från 50-talet.

Hösten 1939 togs den här bilden. Andra världskriget
hade brutit ut. Tyskarna tågade in i Polen och här
hemma kördes SRAs radioapparater Radiola ut med
häst och vagn. Hästen hette Hallberg.
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Ake förutsåg mobiltelefonins framtid
Han berättar om den första transistoriserade
radion i Sverige, om digital signalering och tiden i
USA men också om företagsanda, kreativitet och
envishet. ERA Nyheter har träffat Åke Lundqvist
för en intervju om tiden både före och efter
mobiltelefonins genombrott.

Skomakarstan som
blev radiocentrum
I Kumla, länge känt som av märket Radiola, men även
kommunikationsradion C40.
Sveriges skomakarcentrum, tillverkar
Sålde radio
Ericsson idag mobilNär SRA 1964 sålde Radio- och
telefoner i en ständigt
TV-biten till AGA i Gävle lades
produktionen över till personsöstigande takt.
kare,
försvarskommunikation
Omsvängningen från
och landmobil radio. Två storsälsko- och beklädnad till
jare under 60- och 70-talen var
radio skedde på 6 0 den handburna P70 och kornradion för bil C400.
talet när den billiga
1968 var genomsnittsåldern för
importen slog ut skonäde
kollektivanställda 25 år,
ringen samtidigt som
många började direkt efter skolan
SRA i Stockholm bevid 15-17 års ålder. (Det var innan
hövde tillverka flera
Kumla fick gymnasium)
radioapparater.
Nya lokaler

Det var i början av 60-talet, närmare bestämt 1962, som Svenska
Radioaktiebolaget SRA i Stockholm beslöt sig för att starta tillverkning av radio- och TV-apparater i Kumla.
Bakgrunden var att SRA då var
ett växande företag som red på
den nya TV-vågen och behövde
öka kapaciteten för att kunna
sälja fler apparater. Samtidigt
som det fanns gott om arbetslösa i
Kumla efter "sko-kraschen".

Flest kvinnor
I början av 1962 löd lokalpressens
rubriker "Kumla får radio- och
TV-industri. 170 får anställning,
70 procent kvinnor".
Allt började så smått i en liten
lokal på Sörbyvägen med planering och den första lodutbildningen. Den 1 april (!) flyttade man in på Magasinsgatan 10
och startade den mekaniska tillverkningen. På våren flyttade
man också efterhand in i nya lokaler på Västra Drottninggatan 4.
Till en början tillverkades
främst radio- och TV-apparater

Lätt börda
Den militära bärbara radiostationen SUF-21 (bilden).
Den får nog ändå anses som liten och lätt jämförd med den äldre
modell 43 som krävde tre man; en
för sändarlådan på tre kilo, en för
mottagaren plus antenn på 21 kilo
samt en som bar ackumulatorlådan plus antenn på sammanlagt
20 kilo.
Denna imponerande station
(dvs den äldre) användes av
kustartilleriet för eldledningsförbindelser. Räckvidden på dagtid var 4 mil, på natten en och en
halv.

1973 koncentrerades all produktion, utom mönsterkort som var
kvar på Magasinsgatan, till en nybyggd fabrik i ett plan. Flytten
gick på ett par veckor, utan produktionsbortfall, enligt källorna.
Då hade fabriken cirka 400 anställda.
1981
kom
det
första
mobiltelefonsystemet av NMT
450-standarden. Kumla började
tillverka mobiltelefoner, bl a till
Saudiarabien, som var ett av de
första länderna som lät bygga ett
rikstäckande nät.

Kvalitet
Utvecklingen fortsatte sen med en
ny materialhall 1987, allt mer automatiserad montering, nya produkter osv.
Idag arbetar över 1000 personer
med att tillverka mobiltelefoner
för alla större mobiltelefonsystem som GSM, NMT,
ET ACS, AMPS etc.
Liksom för den trådlösa
kontorstelefonsystemet Freeset.

LC

Det är en av de få solskensdagarna och SRA tillsammans gjorde
i september som reporter och foto- många affärer.
graf åker de sex milen till
Enhörna väster om Södertälje för Sov på gummimadrass
att träffa Åke Lundqvist, VD på Från de olika projekten under de
Svenska Radioaktiebolaget och här åren minns Åke speciellt
Ericsson Radio Systems från några. Ett gällde leveranser av
1977-88 och sedan VD för Erics- prototyper till Civilförsvarsson Mobile Communications Inc projektet där SRA skulle sätta
till för något år sedan. Hälften av ihop de olika enheterna. Det var
tiden finns han nu på koncernstab ett viktigt uppdrag och ont om tid.
Marknad på LME, Telefonplan
Här inflikar hustru Barbro att det
och den andra hälften ägnar han åt projektet minns hon också. Det
att bygga om sommartorpet i var då Åke tog med sig en sovEnhörna till permanenbostad.
säck och en uppblåsbar gummiVi sitter i den nybyggda delen madrass och sov på jobbet.
av huset, där det vackra trätaket
Ett annat projekt gällde radion
kommer från egen skog och så- P 70 på 80 Mhz, som man nu också
gats av Åke på eget sågverk. Den sålt på 160 MHz till bl a Rumäförsta frågan blir naturligtvis när nien.
han började på SRA.
- Det var inte enda gången som
-1 september -63 anställdes jag vi lovat lite för mycket och sålt
som projektledare för ett stort saker vi inte hade, skrattar han.
radioprojekt för Civilförsvaret Men vi var entusiastiska och jobsom SRÅ hade tillsammans med bade hårt. Det blev sena kvällar
Standard Radio. Men efter två och jag minns att jag gick ut och
månader blev jag teknisk chef för köpte falukorv och limpa, för att
vi skulle få nåden nybildade
got att äta.
mobilradioavdelningen,
- Det känns
berättar han.
nästan
som
Där arbetade
lumparhistorier,
man bl a med
närjag berättar,
polisrasäger han.
diosystem. För
Intervjun gliatt tillmötegå
der in på digital
polisens önsradio och Åke
kemål om att
menar att det
försöka göra
var Sven Olof
radion mindre "Tror man på något måste man
Öhrvik, chef för
ersatte
man vara envis."
utvecklingsradiorören med transistorer. Där- labbet, som var envis och tyckte
med fick Sverige sin första att man skulle ägna sig åt denna
transistoriserade radio för land- spetsteknologi och han hade medmobilt bruk.
håll från Televerket.
Vid den här tiden var 70 procent
Åke poängterar att Carl-Gösta
avSRAs omsättningmilitära pro- Åsdals utredning för Televerket
dukter. Den civila sidan hade fram
1967 om ett gemensamt
till dess legat i träda. Genom ett mobiltelefonsystem i Norden har
intensivare
samarbete
med spelat en stor roll för utveckMarconi från -66 blev det mer fart lingen. Denna utredning var en av
och man började också se utanför grunderna till den tidiga moSveriges gränser.
biltelefonin i Norden. Östen
Den första "exportresan" Mäkitalo på Televerket var också
gjorde Olle Lenneman och jag till en av de drivande krafterna.
Köpenhamn men utan större (Mycket mer om detta och även
åren efter finns i boken The
framgång, säger Åke. (Olof
Lenneman blev nu i höstas VD för Mobie Phone Book. Kan man tala
Ericsson i Kina.) Däremot gick om huvudpersoner i den boken så
det bättre i Egypten, där Marconi är Åke Lundqvist en av dem.)

När VD stod på huvet...
I mars 1960 ställde sig SRA:s dåvarande VD Hugo Blomberg resolut på händer för att övertyga
det skeptiska auditoriet, LMs ledning och dåvarande Televerket,
att den första personsökaren satt
bra kvar i bröstfickan, utan clips,
men med friktionsband av
gummi.
SRA i Sverige var först med
trådlösa personsökare frånsett
amerikanska Pagemaster, karaktäriserad som en något klumpig
tingest.
Den första modellen, Ericall,
kom ut 1961. Man hade nyss läm-

nat röråldern, tillverkningen
skedde på Alströmergatan i
Stockholm, första provsystemet
gick till NK och förstariktiga kunden var Serafimersjukhuset.
Barnsjukdomarna var överkänslighet för stötar (ringde för
ofta) och batteriläckage.
Sökaren gick även på export.
Bl a till en kakfabrik i Buenos Aires. Där gjorde emellertid den
instabila nätfrekvensen att systemet bara fungerade två gånger om
dan. För att klara av detta gjorde
man produkten oberoende av nätfrekvensen.

- Jag började se vad den digitala
tekniken kunde innebära men att
det skulle bli en sådan fantastisk
utveckling kunde nog ingen
drömma om då, säger han.
På SRA började man redan i
mitten av 60-talet arbeta med digital signalering för
mobiltelefoni . Åke minns -66 när Ulf
Mimer (nu VD på Ericsson Radio
Access) åkte runt på Kungsholmen i en "Folka" och mätte. Senare började man arbeta med digitalisering av hela systemet. Genom utvecklingen av truppradion
hade man skaffat sig erfarenheter.

Köpte konkurrenten
Åke berättar också om fabrikerna
i Kumla och Gävle. -73 byggde
man en ny fabrik i Kumla menden
blev inte så stor som det var planerat från början. Radiosystemet
C500 Automatic var en produkt
som sålde mycket bra och det var
nog mycket tack vare dessa framgångar man -78 kunde köpa upp
sin största konkurrent i Sverige,
Sonab inklusive AGA mobilradio. (På sista sidanfinnsen artikel om Gävlefabriken och utvecklingen där.)
På en fråga om vilken tid som
varit roligast, funderar Åke inte så
länge innan han svarar:
- De första åren på 80-talet, då
började man förstå vilken framtid
som skulle komma inom
mobiltelefonin och vi satsade rejält på utveckling. Den storaNMT
450-beställningen till Saudi -82
var viktig och gav oss pengar att
fortsätta. Vi jobbade med ny teknik , som vi fick fightas för. Tror
man på något nytt gäller det att
vara envis.

"politiska" skäl behövde Ericsson rens. Våra kunder är "fighters"
en stor amerikansk samarbets- och det ställer krav på oss att vara
partner, menar
snabba och flexibla.
Åke.
Vi litar på våra medarbetare och det är
Hur skulle
tillåtet att ta egna
hans råd till
initiativ. Visserlidagens unga
gen är det lättare i ett
tekniker lyda?
litet företag men jag
- Jobba någtror att vi måste
ra år med utvärna om detta även
veckli ng,
nu när vi blivit stora.
några år på
Medarbetarnas
marknadskreativitet måste få
sidan och sekomma fram.
dan inom produktionen. Jag
Åke delar nu sin
tror det är viktid mellan Ericsson
tigt att även
och Enhörna, dit
skaffa sig erfa- "Tiden i USA var rolig. Det
han och Barbro just
renhet
från hände hela tiden saker och det flyttat permanent.
t i l l v e r k - gällde att agera snabbt."
Där finns inte bara
ningen. Idag är det många unga huset utan även två sågverk ( ett
som hamnar direkt på marknads- mobilt som han köpte i US A!), två
sidan men det tror jag inte är så traktorer och skog att sköta. Tre
får finns också.
bra, menar han.
Hittills har Ericsson tagit
Företagsandan
mycket av hans tid men nu hopBland de som arbetat länge på fö- pas han kunna arbeta mer hemiretaget talas det om SRA-andan från genom att praktiskt använda
som levt kvar även om SRA nu är mobil kommunikation. Det omEricsson sedan många år tillbaka. råde där
han är
en av
- Det handlar om företags- förgrundsfigurerna.
kultur, säger Åke. Till skillnad
Text: Gunilla Tamm
från de som arbetar på växelsidan
Foto: Anders Anjou
har vi alltid arbetat med privata
kunder, där det är hård konkur-

Segern i New York

Åke Lundqvist är en av förgrundsfigurerna Inom mobiltelefon!. Under elva år var han VD för Svenska Radioaktiebolaget och Ericsson Radio Systems och sedan VD för Ericsson GE Mobile Communications Inc till för något år
eder!
sedan. I maj -91 promoverades han till heiWsdoktor
vid Chalmers. Bilden är från sågverket, som legat i träda
under USA-tlden men nu ska rustas upp.

1

Harry HotLine
På 80-talet dök han upp, Harry
HotLine. Med hatten i pannan och
telefonen vid örat befann han sig
i de mest hårresande situationer.
Till exempel balanserande på ett
fönsterbleck, på 20:e våningen på
Manhattan, utanför ett svagt upplyst rum. Eller som på bilden, alltid på kvällen, i mörker.
Fakta är att den första biltelefonen för NMT 450 kom
1981, den första handburna för
NMT 900 86/87 (655 gram),
nästa, "Olivia" 89/90 (420 gram),
"Sandra" 1991/92 (335gram)och
"Jane" 1994,200 gram.

I augusti -89 bildade Ericsson och
General Electric samarbetsbolaget Ericsson GE Mobile
Communications Inc. Åke utsågs
till VD och flyttade till USA.
- Jag tycker om att bygga upp
från början så jag trivdes bra där
borta. När det sedan växer och blir
mycket administration finns det
de som passar bättre. Åren i USA
var tuffa men roliga. Det hände
hela tiden saker och det gällde att
agera snabbt.
- Samarbetet med GE var rätt
ochdetkomocksåi rätt tid. Det var
nog grunden till att den stora operatören Mc Caw vågade satsa på
oss som levernatör när man bytte
ut Motorolas system i New York
mot utrustning från Ericsson. Av

Nu hoppas Ake få mer tid till över till skogen, traktorn och
sågverken i Enhörna.

Ericsson Radio idag
Radiokommunikation är idag Ericssons största affärsområde med drygt 40 procent
av koncernens försäljning. Resultatet kan till stor del skrivas på succén för
mobiltelefonisystemen (80procent av faktureringen), nu senast de digitala som GSM
m fl. Ericsson ligger också i spetsen när det gäller digitala mobiltelefoner.
Bland affärsområdets övriga produkter kan nämnas EDACS landmobil radio,
Mobitex mobildata samt personsökarsystem.
I juni 1994 hade affärsområdet totalt 18 500 anställda, varav cirka 8600 i Sverige,
och aktiviteter i totalt 68 länder, jorden runt.
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Kampanj profilerar
EDACs snabbhet

På en
bråkdels
sekund
0 , 2 5 sekunder - så snabbt går det för
användaren att koppla upp sig till EDACSsystemet. Snabbhet är också budskapet i
det kampanjmaterial som Land Mobil
Radio på Ericsson Mobile Communications
tagit fram för att marknadsföra EDACS.
Reklammaterialet består av affischer och annonser med fyra olika
motiv, en introduktionsbroschyr
och en kampanjnål. Ett genomgående tema i kampanjen är svartvita bilder på personer som håller
i en EDACS-radio: en polis, en
brandman och en ambulansförare
och en bild där alla tre är tillsammans. Texten i annonserna beskriver EDACS fördelar i olika
akuta situationer.
- Vi har eftersträvat realism i
bilderna, verkliga situationer, berättar Birgitta Pettersson, ansvarig för marknadskommunikation
och den som producerat kampanjmaterialet.
Anledningen till att de inte
valde färgbilder var att materialet

Grundtanken till EDACS
kampanjen har utarbetats av
Birgitta Pettersson.

ska användas i olika länder. Varje
land har olika modeller och färger
på uniformerna. Uniformens färger är det man först identifierar
landtillhörigheten med. Genom
att välja svart-vita bilder neutraliseras uniformerna. Uniformer
och modeller kommer från olika
länder i Europaochde ska ses som
symboler för yrkesgrupperna.
Mitt på affischen står det 0,25
med stora röda siffror. Det är den

Margareta
SchulTströmMattsson

tid i sekunder som det
tar att koppla upp sig till
systemet.
- Vi har valt att framhäva ett budskap, en
fördel, nämligen systemets snabbhet. Det är
ett starkt budskap som
konkurrenterna
inte
matchar, sägerBirgitta.

ansvarig för
verksamhetsutveckling och TQIYi på
Ericsson Mobile
Communications

riur många radiosystem behöver dom egentligen?

Fåtal argument
I annonser är det viktigt
att välja ut ett eller ett
fåtal argument. Annars
försvinner de lätt i den
flod av reklam som öser över läsaren.
- Vi har skapat en distinkt visuell identitet för EDACS inom
Ericssonkoncernens
övergripande profilregler. Det gör att
kunderna lättare känner igen oss,
förklarar Birgitta.
Målet med kampanjen är att
ökaEDACS synlighet och attkonsekvent och effektivt kommunicera budskapen.
- Vad vi gjort är att vi har skapat
kommunikation på olika nivåer.
Annonserna och affischerna gör
att vi sticker ut på mässor och utställningar. I broschyren får man
ytterligare kunskap om kundfördelarna med EDACS. Vi har
också producerat en s k fallstudie
där kunderna själva berättar hur
EDACS fungerar i verkliga livet,
sägerBirgitta.
Just nu pågår en direktmarknadsföringskampanj där bl a
presumtiva kunder bjuds in till
seminarier. Birgitta berättar inte
utan stolthet att svarsfrekvensen
är fantastiskt bra, tio procent, vilket är mer än tre gånger högre än
genomsnittet för denna typ av
marknadsaktiviteter.

Petra Loden

Ert för inbrott? Ett för olyckor? Ett röt bränder? Är der verkligen en bra ide? Vad händer om det intränar en större
olycka, när alla behöver kontakt direkt, även med varandra? Polis, ambulans och brandmän - alla pä en gäng. Med tre
olika radiosystem ? Med EDACS behöver du bara til system. Ett avancerat närverk som göt det möjligt art samordna alla
räddningsaktioner och gruppera omfleraolika styrkor direkt trän en central ledning. Det get ett bättre samarbete, snabbare
aktioner och säkrare beslut. Med EDAC5 kan ändl varje användargrupp fil ett eget slutet system. EDACS är en digitalt
radiosystem för både tal- och datakommunikation. Det ät uppbyggt av moduler som göt EDACS enklare att uppgradera
än andra system. Man kan bygga steg för steg pfi redan gjorda investeringar.
Ett gemensamt nätverk innebär
dessutom ytterligare besparingar för både användarna och samhället. Ring oss eller faxa efter vår nya broschyr.
Kricuon Mobile Communicitioni AS

Tel 08-757 35 00 F M 06-750 89 03

LAND MOBILE XADIO F R A N

ERICSSON

^

Bilderna I kampanjen är svartvita för att Inte färgerna på
uniformerna ska Identifieras med något speciellt land.

Detta är EDACS
EDACS står för Enhanced Digital Access Communicatins System och är ett digitalt radiokommunikationssystem för tal
och data. Det används av olika
beredskapsfunktioner i samhället som t ex polis,brandkår, ambulans och militär. För dessa
grupper gäller det att snabbt
rycka ut vid en nödsituation, t ex
olyckor, katastrofer eller för att
bekämpa kriminalitet.

Snabb uppkoppling
EDACS är det snabbaste landmobil radio systemet som finns
på marknaden. Uppkopplingstiden är bara 0,25 sekunder. En
annan stor fördel är att systemet
gör det möjligt för flera grupper
att kommunicera med varandra.
Vid en stor trafikolycka t ex kan
det vara bra att polis, ambulans
och brandkår kan anropas samtidigt. Det blir också billigare än
att ha flera olika system som
kanske dessutom inte kan kom-

municera med varandra
Ibland är det däremot viktigt
att bara vissa personer får tillgång till information. Detta är
möjligt eftersom enskilda
grupper kan ha ett eget slutet
system inom EDACS.

Talskydd
Det digitala systemet erbjuder
dessutom talskydd och för de
användare som efterfrågar
höga krav på sekretess finns
möjligheten att kryptera talet.
Eftersom EDACS arbetar
med automatiskt kanalval behöver ingen användare stå i kö
till en ledig kanal.
En ekonomisk fördel är att
systmet går att bygga ut efter
behov. Ett inte helt oväsentligt
argument för bl a stat, kommun
och landsting med ansträngda
finanser.
Mer än 200 EDACS system
finns idag i bruk i världen.

Ny minibasstation utökar
marknaden för Mobitex
BRU3901 är benämningen på den
nya generationen basstationer för
Mobitex-näten
i Nordamerika.
Basstationen är liten och kompakt,
har måtten 350 x 440 x 180 mm och
väger lite mer än en portfölj fylld
med papper dvs 18 kg.
Den uppfyller de mest krävande
miljökrav vad gäller utomhusbruk

och kan därför installeras där den behövs
utan höga si te-kostnader.
Den nya minibasstationen är försedd
med en enda kanal, som kan betjäna upp
till 1 500 användare.
Lämpliga användningsområden för
BRU3901 är bl a då man tillfälligt behöver få upp ett nät, som vid t ex stora sportevenemang.

cW"
- Jo, tack det är bara bra. Den här
helgen har vi tömt huset i Örebro
och vårt sista flyttlass har gått till
Stockholm.
- Du har tidigare varit teknikchef
i Kumlafabriken. Var arbetade
du innan dess?
- 1980 började jag på Ericsson
Telecom i Stockholm och i januari-89 flyttade jag till mönsterkortfabriken i Kumla, där jag var
utvecklingschef. Efter ett drygt
år bytte jag till Kumlafabriken,
där jag så småningom blev
teknikchef.
- Det har varit fem spännande och
lärorika år i Kumla. Jag har lärt
mig produktion och jag har lärt
mig leda personal. Som teknikchef hade jag 130 medarbetare
under mig.
- Hur känns det att lämna ett
operativt jobb för en stabsfunktion ?
- Jag trivdes med att ha personalansvar men det jag nu ska arbeta med är helt nytt för mig och
det känns spännande. I mitt nya
arbete handlar det mycket om att
arbeta fram strategier och sätta
upp mål.
- Vad är en av dina första uppgifter?
- Att bygga upp ett kontaktnät
både inom våregen organisation,
inom Radiokommunikation och
inom koncernen. Det finns säkert
mycket kunskap som vi kan ge
varandra.
- Att ta fram verktyg för vårt
TQM-arbete är en annan viktig
uppgift. Vi måste också se till att
dessa verktyg används på rätt sätt.
Med den expansion vi har är det
nödvändigt att veta vad man gör
och att göra rätt från början.
Kvalitetsmålen ska vara mätbara
och vi måste kommunicera så alla
förstår. Det är viktigt att jobba
mer praktiskt med förbättringar.
- Vad gör du helst på fritiden?
- Är tillsammans med familjen,
som består av min man och vår 8åriga dotter. Just nu går mesta tiden åt att flytta och inreda nya
huset.

GT
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Kunden kung på spelplan
Electrum i Kista var för ett tag sedan mötesplats för medarbetare på
hela affärsenheten Mobiltelefonsystem - Amerikansk standard,
med arbetsplats Kista. Ungefär 4 0 0 personer fick information om
affärsenhetens utveckling under de två år som gått och det
processarbete som nu startar och som ska leda till både bättre
kundstöd och enklare arbetssätt för medarbetarna.
Sven-Christer Nilsson, chef för
affärsenheten Mobiltelefonsystem - Amerikansk standard, inledde träffen med att gå igenom
enhetens ESP, Ericsson Strategic
Planning. Kundtillfredsställelse
är vägledande för all verksamhet.
- Idag uppfattas vi ofta av våra
kunder som teknikledande men
det är viktigt att vi samtidigt
uppfattas som den marknadsledare vi är, betonade SvenChrister.
~ Ericsson har 36 procent av
marknaden för AMPS-system
och det gör oss till den största
leverantören, fortsatte SvenChrister. Framtiden ser bra ut
men konkurrenterna ligger inte på
latsidan så det gäller hela tiden att
vara bättre.
Precis som tillfredsställda kunder är viktigt är tillfredsställelse
för medarbetarna viktigt. Chefernas roll är betydelsefull och inom
affärsenheten blir det en ordentlig satsning på ledarskap.

Ett varv runt jorden
Med hjälp av overhead-bilder tog
Jan Wäreby, affärsenhetens
marknadschef åhörarna med på
en jorden-runt-resa till de olika
AMPS-marknaderna.
Han kallade AMPS för det globala systemet. Av världens alla
mobiltelefonsystem står AMPS
för 62 procent och Ericsson har
36 procent av AMPS-marknaden.
- Det är imponerande siffror

som kanske kommer i skymundan när så stort intresse fokuseras
på GSM, menade han.
I Nordamerika, som är
Ericssons största AMPS-marknad, fortsätter abonnenttillväxten
för det digitala D-AMPS. I dag
finns över 250 000 D-AMPSabonnenter. Än snabbare lär tillväxten bli när det blir ordentlig
tillgång till telefoner.
USA står på tröskeln till PCS,
Personal Communications Services, där licenserna kommer att
auktioneras ut i slutet av året.
Inom PCS har Ericsson en mycket stark position med D-AMPS
och PCS 1900.
Latinamerika har under det senaste halvåret haft en mycket positiv utveckling och antalet abonnenter i Ericsson-system ökar
snabbt. Totalt har man nu 1,5 miljoner abonnenter i Latinamerika.
Under det senaste halvåret har
beställningar kommit från bl a
Brasilien och Argentina. Columbia, Eduador och Uruguay är nya
AMPS-länder för Ericsson i
Sydamerika.

Ryssland
Bland nya AMPS-länder finns
också Ryssland och Kina.
Indien är ett annat land som kan
bli intressant.
Till Ryssland och några av länderna i det forna Sovjetunionen
har Ericsson hittills sålt fem
AMPS-system av vilket systemet

Nytt arbetssätt sätter kundnyttan i fokus. Bilden togs vid affärsenhetens strategiska konferens I
våras. Fr v Sven-Christer Nilsson, Daryl Joyce, Inger Högberg, Jan Wäreby och Kent Sander.

i Moskva är det viktigaste.
I februari i år togs Ericssons
första AMPS-system i Kina i
drift.
Australien är en av de "gamla"
AMPS-marknaderna.
Antalet
abonnenter där växer stadigt och
idag finns det över 1,3 miljoner
abonnenter.
Drygt 50 procent av Ericssons
AMPS-affärer finns utanför
Nordamerika och det är på dessa
marknader som systemen växer
snabbast.

Fina siffror

På väg In till Informatonen i Electrum Eva Swärd, Mats Ljunggren
och Michael Anehill.

Lars Lindqvist, controller på
affärsenheten, berättade om enhetens ekonomiska utveckling
under de två år som gått. Budskapet var att det, trots stora satsningar på teknikutveckling, går
mycket bra.
- Ser ni att jag går omkring och ler
i korridoren så är det tecken på att

vi fortsätter på rätt väg, avslutade
han sin genomgång.
Under
punkten Interninformation presenterade Sven-Christer de satsningar som görs på att
förbättra den interna informationen på affärsenheten. Förutom en
tidning två gånger om året och
snabba nyhetsblad har man skapat en egen nyhetsdatabas, som
alla medarbetare kommer att ha
tillgång till via memo.

Ny organisation
Sven-Christer redogjorde sedan
för det processarbete som införs
på affärsenheten. Genom att bryta
ned arbetsuppgifterna i processer
är det lättare att se sin egen del i
verksamheten samtidigt som
kundnyttan kommer i fokus. För
nya medarbetare blir det enklare
att sätta sig in i arbetsuppgifterna.
De affärsprocesser som definierats är:

"Customer Order Flow (kundorderflödet),
"Product Development Flow"
(produktutvecklingsflödet) och
"Business Development Flow
(affärsutvecklingsflödet).
Som en följd av processorienteringen har ERA/A anpassat sin organisation till det nya
arbetssättet. Logistik och projektledning ur ERA/AO, Operations,
slås sammans med ERA/M till
Market Operation. Samtidigt förstärks de olika engineeringsfunktionerna. Utveckling av
eftermarknadstjänster
(AD/R)
bildar en enhet inom Produktledning, ER A/AX. Inköpsfunktionen (AO/I) går in i Business Control and Administration,
ERA/AE, samtidigt som Radioutveckling, ERA/AR, förstärks
inom Produktdokumentation.
GT

Ericsson Radio Access

Skapar fem affärssegment för fortsatt tillväxt
Det går mycket bra för Ericsson
Radio Access och det gäller för
samtliga verksamhetsområden
som finns inom bolaget. För att
på bästa sätt ta tillvara de möjligheter som finns planeras nu
för att organisera företaget i
fem affärssegment.
Ericsson Radio Access består i
dag av fem olika produktområden. Det är:
RBS, basstationer för NMT och
Mobitex samt utveckling av RBS
889,
ANP, som står för antennära

produkter
dvs filter och
combiners,
RLL, Radio i fasta nät med
RAS 1 000,
TCS, transmissionsprodukter
för cellulära nät och
AAP, aktiva antenner.
De två sistnämnda områdena är
nya och håller nu på att byggas upp
för att bli BR "common centra"
inom rspektive område i likhet
med ANP-verksamheten.
- För att bättre ta tillvara de
affärsmöjligheter som finns och
smidigare kunna hantera vår till-

växt planerar vi att bilda affärssegment, ett för varje produktområde, för klarar Ulf Mimer, VD
på Ericsson Radio Access.
Varje segment ska själv ta det
affärsmässiga och resultatmässiga ansvaret för sin verksamhet
och får en så komplett organisation som möjligt med försäljning,
produktledning, utveckling, logistik etc.

stationer till NMT-näten
ökat. Stora viktiga marknader är t ex Thailand,
Malaysia, Norge och Schweiz.
NMT-systemen har inte alls spelat ut sin roll i stället har införandet
av GSM haft till följd att antalet
abonnenter i NMT-näten ökat.
I den nya organisationen bildar
RLL ett eget affärssegment.

NMT ökar

- Det betyder att det blir lättare att
komma närmare kunden och de
som arbetar inom detta område

Tvärt emot vad man tidigare
förutspådde har behovet av bas-

Närmare kunden

kan nu koncentrera sig enbart på
RLL. Det är viktigt med tanke på
våra beställningar i Ungern och
Malaysia samt den utomordentligt stora möjlighet till ytterligare
affärer
som
finns
inom
affärssegmentet, säger Ulf.
MBL-förhandlingarna om den
nya organisationen har startat och
blir förhoppningsvis klara längre
fram i höst.

Gunilla Tamm
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Spara tid viktigt för ett bra kassaflöde

Tid är pengar
I massmedia talas det mer om Ericssons
vinst än om vårt kassaflöde. Båda är viktiga
men ofta blandas de två begreppen ihop.
Den här artikeln handlar om hur vi kan förbättra vårt kassaflöde.
Affärsområde
Radiokommunikation växer för fullt och är
lönsamt men det gäller även
många av våra konkurrenter. Vi
vet också att priserna kommer att
pressas hårt inom mobil kommunikation och läget kan ändras
snabbt. Att arbeta framgångsrikt
med våra egna processer kommer
därför att vara ett krav för att fortsättningsvis tillhöra branschens
toppskikt. Naturligtvis är även
Motorola, Nokia och de andra i
branschen medvetna om det.
I slutet av 80-talet och början av
90-talet behövde affärsområdet
mycket pengar till utveckling av
de digitala systemen. Vi fick då
låna miljardbelopp från andra delar av koncernen. Under denna
period var lönsamheten svag och
vi gjorde av med mer pengar än vi
fick in. Vårt kassaflöde var negativt. Vi har ännu inte kunnat betala
tillbaka alla dessa pengar.

Generera pengar
Vi måste alltså ständigt förbättra
vårt sätt att arbeta för att vara med
i konkurrensen. För att generera
pengar krävs inte bara vinst utan
också så litet bundet kapital som
möjligt i maskiner, varulager,
kundfordringar och andra tillgångar. Det omvända gäller förskott från kunder och betalningar
till leverantörer.
Naturligtvis måste kapitalnivån hela tiden balanseras med
omdöme. Exempelvis är vi inte

betjänta av utdragna krediter hos
våra leverantörer om det alltför
mycket går ut över inköpspriserna eller ger negativ inverkan
på samarbetet med leverantörena.
För mindre företag är allt det
här en självklarhet för att överleva. Egentligen är det inte annorlunda för större företag. Möjligen
är det svårare att se och greppa sin
del av helheten i det stora företaget.

Mätningar

aktigt uttryck. Är vi
bra på det här får
det positiv effekt
på det bundna kapitalet och kostnaderna, naturligtvis även på intäkterna. Det blir
mer pengar i kassan.

Japan gott
exempel
Erfarenheterna
från flera av affärsenheterna säger att tiden är det mest kritiska
och avgörande för framgång. Tidseffektivitet brukar helt enkelt innebära att
produktivitet och kvalitet följer
med på köpet. Dessutom är tidsbegreppet lätt att förstå och mäta.
Ett exempel som kan lyftas fram
här är utvecklingen av digital
mobiltelefoni för Japan där marknadens tidskrav förde med sig
hög produktivitet och kvalitet internt hos oss. I många fall dröjer
det flera år från det att produktutvecklingen påbörjas tills kun-

I samband med TQM, Total
Quality Management, talas det
ibland om mätningar inom de här
tre huvudområdena:
* Produktivitet
* Kvalitet
*Tid.
Förenklat uttryckt kan man
säga att det handlar om mängden
resurser som används i verksamheten, satt i förhållande
Ett exempel på hur kassaflödet
till det kunderna köper och blir nöjda
med. Det handlar vidare om att inte behöva gå tillbaka och
göra om det man redan har försökt att
f Kvällt* ) 4 + 1
göra.
Dessutom
handlar det om att
inte behöva spendera
onödig tid på saker
f
Tid
J
f
Kapital V
och ting.
"Tid är pengar" är
ett känt och otvivel-

kan förbättras.

3 MSEK

derna betalar och
satsningen går ihop ekonomiskt.

Skapa medvetenhet
Förbättringar behöver givetvis
inte göras i jätteformat. Det kan
vara så enkelt som att inte låta godkännande certifikat från kunden
bli liggande på någons skrivbord. Härigenom kan fakturering och betalning ske
tidigare. Det här är ett
sätt bland otaliga. Det
gemensamma är i
mångt och mycket att
tvärfunktionella
grupper kommunicerar och arbetar mot
gemensamma mål.
Inom några affärsenheter har man till
exempel för enskilda
utvecklingsoch
kundprojekt
utgått

ifrån
tidsåtgången i antal dagar
och uppskattat den ekonomiskaeffekten av förändringen.
Om tiden kortas med låt oss säga
20 dagar, så kan vi här anta att det
bundna kapitalet blir tre miljoner
kronor lägre under projektets löptid. Vidare kan ytterligare en miljon sparas i form av minskade omkostnader. Tillskottet i kassan blir
sammanlagt fyra miljoner kronor
i det här påhittade exemplet.
Det blir bättre förutsättningar
för marknadssidan att ta hem ännu
fler affärer och tidigare dessutom.
Bara medvetenheten om tidens
betydelse, kanske också uppskattningar mellan tummen och
pekfingret, kan räcka mer än väl.
Inför 1995 års budget arbetar
man inom affärsenheterna med
attidentifierakritiskafaktoreroch
aktiviteter för att nå de övergripande målen. Ett av de övergripande målen förrespekti ve affärsenhet är just ett bra kassaflöde.

Maria Bernström

Fyra svenska städer på fem dar

Jack Radgowski, ansvarig för intern kommunikation och redaktör för
tidningen EGE News vid
Lynchburgfabriken besökte Sverige sista
veckan i augusti. Det
blev en annorlunda arbetsvecka med fyra
fabriksbesök, älgupplevelser och svenskt
kaffe.

Måndag 22 augusti
Direkt till Ericsson Radio i Kista,
där Ingvar Bevenius, besöksansvarig, guidade mig runt och berättade om Ericsson. Ingvar är en
"walking history book" och man
hör på hans entusiasm att han
verkligen är stolt över Ericsson.
Förutom att träffa kollegerna på
ERA Nyheter hann jag med en
guidad tur i "Kista 2", där Ericsson Radio Access har tillverkning.
Vid fyratiden på eftermiddgen
slog tröttheten till, trots det starka
svenska kaffet. Jag åkte tunnelbana till hotellet och hoppades
förgäves att min väska skulle ha
anlänt. (Den kom dock nästa eftermiddag).
Tisdag 23 augusti
Efter att ha sovit 12 timmar tog
jag tunnelbanan till Telefonplan
och"HF". Det är stort men ser
inte ut som huvudkontoret till ett
företag i världsklass. Men det ärj u
personerna bakom fasaderna som
är viktigast.
På HF träffade jag Kontaktens

redaktör, Lars-Göran Hedin och
vi pratade om hur jag kan bidra
med artiklar från USA till
koncerntidningen Contact.

Onsdag 24 augusti
Tåg till Linköping och Ericssons
fabrik, där Gunilla Långö tog
emot mig. Efter en rundtur i fabriken med Pär Lindman., intervjuade jag fabrikschefen Anders
Samuelsson om deras stora förändringsarbete KARL. Det blev
ett intressant samtal. I våras startade vi ett liknande förändringsprojekt, Route 96.
Torsdag 25 augusti
Kumlafabriken, telefoner, telefoner, telefoner, överallt tillverkas
mobiltelefoner. Fabriken är verk-

ligen "State of the art". Vissa
delar av produktionen kände jag
igen från fabriken hemma i
Lynchburg, vilket betyder att
Kumla har lyckats bra i sin roll
som masterfabrik för mobiltelefoner. Ivar Magnusson, besöksansvarig, guidade mig runt i
fabriken.
Fredag 26 augusti
Tidig avfärd från Örebro tillsammans med I var till Gävle, där ERA
Nyheters lokalredaktörer skulle
träffas. Det gör de två gånger om
året.
Solen kom just upp över
grantopparna då det plötsligt stod
en älg mitt på vägen. Jag som bara
sett älgar på TV och på tavlan i
Bengt Undéns rum i Lynchburgfabriken. För mig var det ett
jättedjur men enligt Ivar "bara"
en medelstor älg. När jag fått upp
kameran var den borta.
Barbro Albrektsson, informatör i
Gävlefabriken, hade ordnat rundvandring och intervjuer med flera
nyckelpersoner, bl a fabrikschefen Anders Thörn. Precis som

i Kumla träffade jag många medarbetare från Lynchburg, som var
i S verige för att samla erfarenheteratttamedsighemtillvår fabrik.
Intryck
Naturligtvis var min resa till
Sverige förkort. Man vill ju alltid
ha mer tid att hinna prata med
männiksor man möter och lära sig
mer om en annan kultur. Under
veckan hann jag i alla fall lära mig
mycket om Ericsson och hur fabrikerna inom Radiokommunikation arbetar. Jag tog mängder
av bilder och en del videofilmer,
som jag ska visa i Lynchburg.
Tack till alla som tog emot mig!
Det viktigaste jag lärde mig var
att vi, oberoende av var vi kommer ifrån tillhör "samma familj",
nämligen Ericsson.
Jag är övertygad om att det på
koncernens fabriker runt om i
världen finns många bra idéer och
lösningar som borde spridas. Det
svåra är att kommunicera detta.
Den som har något uppslag kan
väl skicka ett Memo till mig,
EGE.EGEJTR.

^J*
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De kom
tillbaka

Personalbutiken
eterlyser namn
I maj invigdes den nya butiken i
huvudbyggnaden på Ericsson Radio System i Kista. Nu är det dags
att döpa den. Vad tycker du är ett
lämpligt namn på butiken?
Var med i namntävlingen och ta
chansen att vinna pris. Blankett
för att lämna in namnförslag
kommer att delas ut till alla anställda i Kista.
Personalbutiken drivs av Ericssons intresseförening, som har en
liknande butik på Telefonplan.
Där heter den Grottan.

Sedan tre år tillbaka är det enligt
arbetsmiljölagen arbetsgivarens uppgift
att organisera arbetsanpassning och
rehabiliteringsarbete på ett lämpligt sätt.
Vid Kumlafabriken startade man som ett
led i detta arbete redan 1991 en
aktiveringsgrupp för långtidssjukskrivna.
Av de som ingick i gruppen är alla idag
tillbaka i fabriken.
Arbete och arbetsmiljö sliter på
och ibland sliter ut människor.
Idag har arbetsgivaren rehabiliteringsansvar. Det innebär i korthet
att arbetsgivaren är skyldig att se
till att människor som tvingats avstå från sitt arbete på grund av
t ex sjukdom eller arbetsmiljö ska
fåhjälpatt återvinnasin arbetsförmåga. Vid Kumlafabriken arbetar
sedan tre år tillbaka personalkonsulent Margareta Dahlén med
dessa frågor
.- När jag började mitt arbete med
rehabiliterande insatser här på fabriken var ett av målen att sänka
sjukfrånvaron. Och kanske framför allt att skapa större möjligheter
för
långtidssjukskrivna att
komma tillbaka. Arbetet har gett
mycket gott resultat. Alla som deltog i den s k aktiveringsgruppen är
idag tillbaka i arbete, berättar
Margareta.
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TILLBAKA TILL JOBBET tack vare aktiveringsgruppen. Fr v Alice Lundbohm, Gudrun Nilsson,
Gun-Britt Blomgren, Eva Jansson och Kerstin Eliasson.

Aktiveringsgruppen som vände
långtidssjukskrivningen ryggen

I aktiveringsgruppen ingick till en
början ett tiotal personer som tillsammans med personalkonsulenten droguppriktlinjerförhur
man skulle arbeta. Man hade träf- har bidragit till att man kommit
far en gång i veckan
tillbaka till sin aroch till varje träff
betsplats.
fanns ett förberett
-Det är så skönt att
program med bl a fövara tillbaka i jobreläsningar, fysisk
bet. Alla vi som
aktivitet och studieingick i gruppen
besök.
har kämpat emot
Allteftersom tiden
hel tids sjukgick började den ena
skrivningar och
efter den andra i
pension. Det ärväl
aktiveringsgruppen
självklart att man
att arbetsträna och
vill jobba om man
ansvaret för att hålla
kan och ges möjihop gruppen överlighet, säger Gungick till deltagarna Margareta Dahlén är
Britt Blomgren
personalkonsulent vid
själva.
och alla i gruppen
Kumlafabriken
Idag har gruppen bilinstämmer.
dat ett eget socialt nätverk. TryggGruppen, som idag består av fem
heten och gemenskapen i gruppen medelålders kvinnor genomsyras

av humor och positiv anda. Och
även om man har kvar en del av
sina krämpor så finns viljan att
försöka och försöka igen.
- Även om den här typen av rehabilitering inte passar alla så är det
mycket intressant att man utan
direkta medicinska åtgärder kan
komma igen, tillägger Margareta.
Fortsatta satsningar
Idag arbetar man intensivt med
att få fram lämpliga förebyggande rehabiliteringsåtgärder. Margareta Dahlén hoppas och tror att
det pågående projektet David
Back Clinic, som bedrivs i Laxå,
ska kunna bidra till att förebyggande arbete blir den viktigaste
rehabiliteringsinsatsen i framtiden. (David Back Clinic är ett

projekt som med stöd från
Arbetslivsfonden arbetar med att
utveckla och ta fram system och
rutiner för anpassnings- och
rehabiliteringsarbete.)
Idag känner man ju till varför
till exempel belastningsskador
på nacke och rygg uppstår. Möjligheten att förebygga i god tid
finns. Om dessutom den enorma
vilja, som aktiveringsgruppen visar, finns, så kan inget vara omöjligt.
- Vi har egentligen bara ett problem i vår grupp. Nämligen att
gruppen håller på att självdö på
grund av tillfrisknad, avslutar en
av deltagarna, Eva Jansson, skrattande.
Marina Yazdany

Maryam Farbodi och Peter
Möller, båda från ERA, arbetar i
Australien.
Jonathan Mytnik, ECS, är stationerad i Chile.
I Kina arbetar nu Per Bengtsson, Dan-Erik Grobecker, Bernt
Hult, Thomas Lindström, Ola
Mårtensson, Einar Schultz, Lars
Thyr och Hans Horndal, samtliga
från ERA.
Helene Tosterud de Ujueta,
ERA, är stationerad i Colombia.
Till England har Per Skott och
Jaan Warnhoff, ERA .flyttat.
Bertil Lagerman, Ericsson Radio Messaging, arbetar i Hong
Kong.
Nils Zetterlund, ERA, är stationerad i Ungern.
Patrik Strömberg, ERA har
flyttat till Irland.
Hona Autio, Håkan Bäcks, Erik
Ehrenfors, Cristofer Geijer, Niklas Karlsson och Johan Myrman,
samtliga från ERA, arbetar nu i
Japan.
Olle Ulvenholm och Joakim
Persson, ERA, är stationerade i
Malaysia.
Till Portugal har Bo Häggström och Anders Östfi, båda
ERA, flyttat.
I Singapore är Patrick Brookes,
Jonas Lindgren och Lars-Olof
Pehrsson från ECS samt Magnus
Wiik, ERA, stationerade.
Gunnar Måtto, ERA, arbetar i
Sydafrika.
Till Spanien har Henrik
Söderbaum, ERA, flyttat.
CristerEk, Jan Kransmo, Fredrik Näslund och Lena Vidin, alla
från ERA samt Per Karls, ECS, är
stationerade i USA.
Till Uruguay har Göran Duske,
ERA, flyttat.

Till ICL-huset

Lyckligt lottade i Kumla

Lyckliga vinnare av varsin mobiltelefon fr v Fredrik Degerman, EvaLena Strömberg och Annika Andersson.

I samband med halvårsresultatet lottade man vid Kumlafabriken
ut tre mobiltelefoner, NH 237. Fredrik Degerman, Annika Andersson och Eva-Lena Strömberg, blev lyckliga vinnare.
Under första halvåret tillverkade betat ca tolv år inom Ericsson.
man vid Kumlafabriken lika Under de här åren har man sett
många mobiltelefoner som under telefonen utvecklas och bli mindre och mindre.
hela 1993.
- Det här var verkligen roligt.
- Tack vare en fantastisk insats
från alla medarbetare har vi fått ett Speciellt eftersom jag är med och
mycket bra resultat och det vill vi tillverkar just den här modellen
också markera på något sätt, säger själv, berättar Eva- Lena Strömberg, instruktör på Jane-linan.
fabrikschef Roger Ericsson.
Nu jobbar man vidare för att nå
Atthittapå en bra "grej" att lotta
ut var inte så svårt. Kumla- nästa uppställda mål. Nämligen
att under andra halvåret tillverka
fabriken producerar ju idag en av
världens populäraste produkter. dubbelt så många telefoner som
|yy
De tre nöjda vinnarna har alla ar- under årets första halva.

Radiokommunikation fortsätter att "ta över" Kista. Nu under
hösten kommer halva LR på
Mobiltelefonsystem - Europeisk
standard, att etappvis flytta in i
ICL-huset vid Kista centrum.
- Det rör sig om 7 500 kvadratmeter och det blir arbetsplatser
för 250 till 280 personer, berättar
Sven Tolestam på Förvaltning
Norr inom LM Ericsson Fastigheter AB. Sven arbetar med
lokalförsörjning för Radiokommunikation. ICL-huset har ett
förflutet
som
Ericssonarbetsplats. I mitten av 80-talet
fanns Ericsson Information i huset.
Radiokommunikation finns nu
på 12 adresser i Kista.

När började du
på Ericsson?
Inger Undén, BR,
Kista
- Jag kom till
SRA redan 59.
Under
åren
har jag varit
borta i två omgångar men
kommit tillbaka och det
har varit som att kommahem. Här
finns en positiv anda, som jag tror
sitter i väggarna, ja också i väggarna i nya huset. Jag har arbetat
påargenturavdelningen, direktionen och nu med administrativa
rutiner.
m

Så här ser Gävlefabriken ut I dag. En produktionsyta på 25 000 kvm och över 1 2 0 0 anställda.

Året var 1 9 7 8
... och SR A köpte
Gävlefabriken. En
uppbyggnad startade
och grunden lades för
fabrikens nuvarande
expansion till masterfabrik för produktion av
radiobasstationer.
- Vad SR A sökte våren fabrik som
hade mobilt radiokunnande, berättar Åke Svensson. Han har arbetat i Gävlefabriken sedan 1962
med mekanik. Vid SRA-övertagandet var han chef för den mekaniska verkstan.
- Det SRA fick var en flexibel
enhet med resurser att producera
produkter från ax till limpa - dvs
både mekanik och elektronik, ett
gediget radiokunnande och personal med hög arbetsmoral.

Radio och TV

Med den produkten som grund
kunde vi börja bygga upp mekaniska verkstan till en av de modernaste i regionen, berättar Åke.
- Tyvärr flyttades mekaniktillverkningen till HF (huvudfabriken) vidTelefonplan utanför

skärmen och tangentbordet hade
stommar av rostfri plåt.
Vi fyllde hela första delen av
fabriken. Utrymmet där vi i dag
producerar japan-produkterna
PDC/MDE. Vi ska komma ihåg
att då bestod fabriken av en enda
huvudbyggnad.

Många
produkter
- Annan produktion under SRA-tiden var autotank
dvs sedelautomater till bensinstationer, Silva transilogg - det var en
fartlogg till båtar.
Åt LIC (Landstingets
Inköps
Central) tillverkade vi elrullstolar, både för inomoch utomhusbruk,
fortsätter Svante.
I fabriken hade
Svante Karlsson och Åke Svensson med en
vi ockå en mönstavla på kontorsterminalen, som blev en
terkortsavdelning
storsäljare.
men den delen köptes ut av anställda
Stockholm i sep- som startade egen firma.
tember 1992.

Gävlefabriken ägdes från början
av AGA och producerade framför
allt radio - och TV-apparater i
slutet på 40-, 50- och 60-talen. På
60-talet producerades mobila
kommunikationssystem både
för militärt och
Det började 1 9 8 1
civilt bruk och
SRA11
medicinsk utI början av 1980-talet startade darustning exem- Det var med stor gens mobiltelefoni. Gävlefabripelvis blodanatillfredsställelse
ken deltog i det första NMT-prolysatorer.
vi anställda häl- jektet. Utrustning tillverkades
sade SRA som och levererades till Saudi Ara1970-talet
ägare till fabriken, bien.
kom med en rikfortsätter, Svante
tig lågkonjunk1984 gjordes en kvalitetsaudit
Karlsson. Han an- av Orbitel. De skulle nämligen
tur och fabriken
ställdes 1960 och börjatillverkaradiobasstationer.I
såldes till det
var produktions- och med den infördes början till
statliga Sonab.
teknisk chef i fa- vårt moderna kvalitetsystem, beUnder Sonab-ti- Display s t a t i o n SRA-11
briken vid över- rättar Svante.
den
"slimmades" organisationen mycket kraf- tagningstillfället.
Avdelningen för Utlandsprotigt. Antalet anställda minskade
- Vi fick en ny protill under 200 personer. Belägg- dukt, SRA 11. Det var
ningen var dålig.
en kontorsterminal.
Volymerna växte oerViktig yrkeskompetens
hört snabbt. Vi tillver- På mekaniska verkstan mins- kade närmare 150 enkade vi, från 70-talet man, nertill heter/dag när den var
16 personer. Vad vi var noga med, som störst.
Terminalen
var
var att behålla kompetensen - att
mycket
modern
i
sitt
samtliga yrkeskategorier fanns
utförande,
ergonokvar, påpekar Åke.
- Till mekaniska verkstan över- miskt riktigt uppförde SRA produktion av hel- byggd och den fick Gävle är masterfabrik för tillverkningen av
många priser. Både radiobasstationer. Foto: Tommy Landberg
svetsade plåtstativ för FMV.

duktion bildades. Dessa - åtta tekniker supportar idag sju fabriker
i världen. Svante är en av dem.
- Första leveransen gick till
USA- närmare bestämt Buffalo.
Det var då det stora genombrottet
skedde. BASEK I konstruerades
om till en ekonomi variant 1986
och den kallades BASEK II. Det
gör den fortfrande. Första leveransen av BASEK II gick till Australien.

Gävle idag
Idag producerar Gävlefabriken
radiobasstationer till alla världens hörn. De standards som tillverkas är TACS, AMPS, DAMPS, GSM och PDC.
- Med SRA infördes en ny era i
fabriken, sammanfattar Åke och
Svante.
- Ledningen lyssnade på oss,
kontaktvägarna var oerhört korta,
det gick att motivera de investeringar som behövdes.
- En revolutionerande utveckling har skett sedan 1978.
Barbro Albrektsson

Korta fakta
1946 AGA startar radiotillverkning i hyrda lokaler i
Gävle. 30 anställda.
1950 inflyttning i nuvarande
lokaler.
1956 TV-tillverkning startar.
1966/67 Radio/TV säljs till
Philips. Personalstyrkan minskar från 1 200 till 400 på fem år.
1974 SONAB övertar ägandet. Koncentration till mobilradio/mobiltelefonsystem.
1978 SRA köper fabriken antalet anställda är 180.
1983 Radiobasstationer för
USA-marknaden inleds.
1987 Första ytmonteringslinan installeras.
1989 Fabriken byggs ut till en
produktionsyta på 25 OOOkvm.
1990 Produktionen av radiobaskanaler har fördubblats fem
år i rad.
1994 Fortsatt expansion över 1 200 anställda, nya digitala produkter förbereds.

Christian Lindahl,
ECS, Umeå
-1968 började
jag på SRA i
Örebro och
efter ett år
flyttade jag
upp till Gällivare för att
starta filialen
där. Året därpå
var det dags att flytta till Umeå för
att starta den här filialen. Här har
jag stannat kvar. Visst har jobbet
förändrats, blivit mer specialiserat och med hårdare ekonomiskt
tryck. Under de här åren har jag
varit med och bytt namn på företaget fyra, femgånger. Vad vi än har
hetat har jag trivts mycket bra.

Sven Wiiand, Kumlafabriken

M

-Jag tillhör inventarierna
här,börjadepå
SRA 1962.
Först med avsyning av TV
och sedan på
mekaniska
verkstan. Jag
var också med på Mönsterkortfabriken när den startade här i
Kumlapå60-talet. Nuarbetarjag
med produktionsteknik. Det är
roligt att ha varit med om olika
produkter i fabriken men det intressantaste är det vi håller på
med nu- mobiltelefoner i mycket
stora volymer.

Lillebil Eriksson, BR,
Kista

- Första februari-69 började
jag på SRA.
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jag arbetade
några år på JB *rf#
Lemkuhl EB JH
Ericsson i Norge. Jag har också
hunnit med att arbeta som säljare.
Det var jobbigt men kul och lärorikt. Arbetskamraterna och utvecklingsmöjligheterna gör att
jag trivs väldigt bra.
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