STORT UPPDRAG
Möt det mångkulturella teamet på
Ericsson Radio Access, som arbetar
med utveckling och produktförsörjning av den nya generationens effektförstärkare.
SIOAN 3

COMMUNICEUM'

TIDNING FÖR OSS PÅ RADIOKOMMUNIKATION

DECEMBER 1996

En annorlunda utställning med arbetsnamnet "Communiceum" börjar
snart byggas på Ericsson Radio
Systems i Kista.
SIDAN 7

Minskad personal
i Gävle — varför?
• För någon dryg vecka sedan kunde
man läsa i dagspressen att tvåhundra
personer kommer att varslas i Gävlefabriken. ERA Nyheter har frågat
Radios produktionsdirektör Björn
Boström, varför det sker när mobiltelefoniverksamheten har stora framgångar.
- Vi har länge vetat att nya basstationsgenerationer skulle ta över men
fram till nu har de gamla sålts i högre
volymer än vi trott. Inför -97 ser vi att
den definitiva vändpunkten kommit
och vi måste anpassa oss till den nya
situationen. Behovet av enklare manuella arbetsmoment blir mindre
samtidigt som kompetenskravet på
personalen ökar. Detta är en utveckling som hela elektronikbranschen
upplever.
- Siffran tvåhundra personer har
nämnts, stämmer det?
- Det är omöjligt att idag uppge något exakt antal eftersom det är beroende av vilka och hur stora beställningar på basstationer som kommer
in och även hur dessa fördelar sig mellan olika produkter. Tvåhundra personer kan vara en indikering på vilket
antal det kan komma att gälla.
GT

Nya lokaler invigda i Umeå
• I början av december invigde
Ericsson Mobile Communications
filial i Umeå sina nya lokaler.
Butik, kontor, serviceverkstad och en
installationshall finns nu i nybyggda
lokaler på totalt 375 kvm vid norra
infarten i Umeå.
Kommunstyrelsens ordförande,
Lennart Holmlund, klippte invigningsbandet.
Analoga framgångar. Annika Karlsson, produktledare för NMT, Torbjörn Ståhl, marknadschef för NMT och TACS och Yvonne
Wilow på produktledningen för NMT och TACS är glada över 1996 års försäljningssiffror.
Foto: Kurt Johansson

Analoga framgångar
i digitalt tidevarv
70 procent av världens mobiltelefonabonnenter använder analoga system. Trots
den digitala teknikens utbyggnad fortsätter de analoga systemen att växa. 1996
blir ett av de bästa försäljningsåren för Ericssons AMPS-, NMT- och TACS-system.
Idag sker tillverkningen av NMT- och ETACS-telefoner på Ericsson Indelec i
Bilbao i nordvästra Spanien.
Sidan k- 5

Visbys första digitala transceiver
• Visbyfabriken har nu levererat de
första GSM-transceivrarna TRU 900.
De ingår i radiobasstationen RBS 2000
och de första 50 transceivrarna levererades sista veckan i oktober till Gävle
för montering i systemstativen.
Personalen har fått sin utbildning i
Gävlefabriken från augusti och fram
till mitten av oktober. Uppbyggnaden
av produktionen har gått över förväntan. Trots en kraftig volymökning i november har leveransprecisionen legat
på 100 procent.
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är Ericssons nya organisation träder i
kraft
den
första
januari kommer mobiltelefoner inte längre att vara en
del
i vårt affärsområde. N u varande
Radiokommunikation
delas i Mobilsystem (BR) samt
Telefoner och Terminaler (BT).
Att så sker är en logisk anpassning
till verkligheten. Mobiltelefonsidan är en mycket självständig
verksamhet, som lever på en hårt

Fortsatt nära
samarbete
konkurrensutsatt marknad, där
förändringarna
sker
mycket
snabbt.
Även om vi på pappret inte
längre tillhör samma affärsområde kommer dock det täta samarbetet att fortsätta. Vi är båda beroende av varandra. Ibland är en
systemaffär bra för telefonsidan
och nästa gång kan det vara tvärtom - det viktiga är att vi ser alla
affärer ur ett Ericssonperspektiv.
Uppdelningen
av
Radiokommunikation är som sagt helt
naturlig men får absolut inte innebära några vattentäta skott
mellan de båda verksamheterna.
Även i fortsättningen kommer vi
att ha en hel del gemensamma
funktioner. Det gäller till exempel de enheter som arbetar med
ekonomisk redovisning och personalens kompetensutveckling.
Ericsson Microwave Systems
AB, med huvudkontor i Mölndal,
ska samordnas i vårt nya BR,
Mobilsystem. De civila delarna av
verksamheten, där till exempel
radioutveckling och minilink ingår, kommer att förstärka vår mobiltelefoniverksamhet.
Den justering av Ericssons organisation som nu sker ger oss
möjlighet att växa och bli ännu
starkare.

Helhetslösning. I San Diego finns nu världens mest avancerade GSM-nät. Ericsson har levererat både system och telefoner till
operatören Pacific Bell Mobile Services.
Foto: Niklas Kjeldsen/Pica Pressfoto

Stor GSM-satsning i USA
Ericsson har levererat världens
mest avancerade GSM-system till
San Diego, USA. Ett komplext jätteprojekt - som klarats av enligt
en mycket pressad tidsplan.
Det nya PCS 1900-nätet kommer
inom kort att täcka hela Nevada
och Kalifornien.
En första generation av det GSM-baserade PCS 1900-systemet installerades i
Washington och Baltimore hösten 1995.
N u har systemet utvecklats ytterligare
och i slutet av oktober togs den nya versionen i kommersiell drift i San Diego av
operatören Pacific Bell Mobile Services
(PBMS).
- Det här är ett avgörande steg för
GSM-standarden att komma in på USAmarknaden, säger Roland Jensen, huvudprojektledare för P C S 1900-satsningen
och med projektkontoret i Dallas.

GSM-telefoner (13,2 kbps) men talkodaren, som finns i både telefoner och system, har en modernare och bättre kodningsalgoritm.
- Mer data kan nu behandlas snabbare,
vilket gör talet mycket mer verklighetstroget, berättar Paul Marsäter i Lund,
projektledare för utvecklingen av mobiltelefonerna.
Ericsson har samtidigt med systemet
levererat
telefoner
till
PBMS.
Kumlafabriken tillverkar den unika mobiltelefonen CF388, som är den enda
kommersiellt tillgängliga i världen med
den nya höga talkvaliteten.
- I nästkommande GSM-release, det
vill säga under andra halvåret 1997, kommer den nya talkvaliteten baserad på
samma teknik även för 900/1800 M H z banden, berättar Dag Johansson som var
projektledare för systemutvecklingen av
PCS 1900.

En miljon mantimmar
Vi kan åter se tillbaka på ett
rekordår för Radio. De framgångar vi haft har alla medarbetare del i. Utan vår duktiga och entusiastiska personal hade vi inte
klarat våra högt uppsatta mål.
Framtiden ser också ljus ut och
vi står starkt rustade för nästa års
utmaningar. En lång julledighet
står för dörren så passa på att vila
er och samla krafter.
Stort tack för fina arbetsinsatser under 1996 och en riktigt
God Jul och Gott Nytt Är!

KURT HELLSTRÖM
Affärsområdeschef

inyheter

Ny talkodare
Det nya PCS 1900-systemet har en förbättrad talkvalitet tack vare en ny talkodare (enhanced full rate vocoder) som
Ericsson utvecklat. Samtalen skickas med
samma bithastighet i luften som andra

Hela PCS 1900-projektet har rönt stor
uppmärksamhet inom GSM-branschen.
Sammanlagt har utvecklingen pågått under två år och mer än en miljon mantimmar har lagts på projektet.
Alla Ericssons designkontor som job-

bar med GSM-utveckling, ett tjugotal
kontor runt om i världen, har varit inblandade i PCS-systemets utformning.
Den nya talkodaren har tagits fram av
Ericsson i Niirnberg under den gångna
våren.
- De har gjort ett mycket bra jobb under en tidsplan som var i stort sett omöjlig. Allt har levererats i tid, säger Dag
Johansson nöjt.

Supportsystem
Ordern från PBMS, värd 2 miljarder kronor, inkluderar 29 AXE-växlar och 1 500
basstationer. Leveransen består även av
ett Network Management-system.
- Det är ett helt supportsystem där i
operatören effektivt kan övervaka systemet i drift, jobba med nätanalysfrågor,
larm, planering, abonnentservice och att
räkningar kommer ut på de samtal som
rings, säger Dag Johansson.
Bland annat har Ericsson Erisoft u t - '
vecklat ett testhjälpmedel, T E M S , för
att mäta basstationernas täckning.
Under första kvartalet 1997 ska
PBMS-nätet täcka storstäder som San
Francisco, Los Angeles, San José,
Oakland och Las Vegas.
NILS SUNDSTRÖM

Framtidsvision på plats
Håkan Enqvist, t v och Niclas Forsvall, på affärsenheten mobiltelefonsystem GSM,NMT,TACS,
visar det som allmänheten snart kommer att se
av ett mobiltelefonsystem, överst en aktiv antenn och vid sidan av den en Minilink, båda produkterna kommer från Ericsson Microwave
Systems, Mölndal. Under finns Ericsson Radio
Systems nya mikrobasstation RBS 2301, som ingår i den nya RBS 2000-familjen för GSM-baserade system. Nedanför mikrobasstatonen sitter en
batteribackup.
Detta koncept kommer vi så småningom att se
på till exempel "telefonstolpar" och husväggar i
storstäderna, där det kan vara svårt att få plats
med stora antenner och basstationer.
Foto: Kurt Johansson
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Johan Siberg,

Mångkulturellt team. Här är några av de 85 personer som arbetar med utveckling och produktförsörjning av den nya generationens
effektförstärkare för basstationer.
Foto: Anders Anjou

Klarar förväntningarna
För knappt två år sedan kom uppdraget - "ta upp kampen med konkurrenterna och tar er fram till tätklungan".
Idag är försprånget inhämtat och konkurrenterna håller
på att bli förbisprungna. Bakom denna bedrift står Bengt
KH Nilsson och hans medarbetare inom Active RF Products, ett kompetenscenter hos Ericsson Radio Access AB.
Ett mångkulturellt team som utNär Ericsson tog det stratevecklar mångfunktionella progiska beslutet att satsa på en
dukter. Den rubriken skulle
egen utveckling och produktion
Bengt K H Nilsson och hans
av MCPA fastställdes också en
medarbetare kunna använda när
tidplan för arbetet. Active RF
de nu söker ny personal till sitt
Products ska enligt denna visa
framgångsrika team.
vinst under 1998.
- Ja, vi behöver bli fler. Just nu
- Det kommer vi att klara.
är vi 85 personer här i Kista
Det har varit mycket hårt arbete
samt i Gävle. Under 1997 räkunder de två år som har gått.
nar vi med att bli cirka 10 till, säRadioingenjörer
rekryterades
ger Bengt K H Nilsson, segför att snabbt forska fram tekmentschef
för
Active
RF
niska lösningar, bestämma sysProducts inom Ericsson Radio
temkrav och leverera prototyper.
Access AB.
- Vi kan nu skryta med en av
Hans enhet fungerar som ett
de fysiskt minsta MCPA och
företag och arbetar med egen
med en teknisk prestanda som i
budget och ekonomi. Krav på
många fall överträffar konkurlönsamhet och förmåga att bära
renterna. De första leveranserna
de egna kostnaderna är
av våra MCPA
, de drivande faktorerhar redan gått
na.
iväg.
Under
nästa år komEnheten ansvarar
mer ytterligare
själv för marknadsföleveranser att
ring, projektplanering,
gå till såväl den
projektstyrning, finanamerikanska
siell kontroll, kvalitetssom japanska
samordning,
utveckmarknaden.
ling och administraUtveckling,
tion.
produktion
- Vi har ansvaret inoch försäljning
om Radiokommunikaav
MCPA är nu
tion för utveckling och Bengt KH Nilsson, seginte
de enda
produktförsörjning av mentschef för Active RF
uppgifterna för
den nya generationens Products.
enheten.
effektförstärkare
för
Kompetensen
bland medbasstationer.
arbetarna används även inom
Att de hittills klarat av att leva
olika utvecklingsprojekt inom
upp till förväntningarna, beror
hela
RF
Power-området.
förmodligen på en lyckad mix av
Projekten bedrivs i egen regi
teknisk utvecklingsförmåga och
samt tillsammans med andra afentreprenörsanda hos medarbefärsenheter såväl inom Radiotarstaben.
kommunikation som utanför.

Egen produktion
Ett av resultaten av den tekniska
kapplöpningen är en engenutvecklad MCPA - Multi Carrier
Power Amplifier.
- På marknaden finns ungefär
10 konkurrenter som utvecklar
och säljer MCPA, säger Bengt.

Samarbete
- För att ha fullständig kontroll
av alla delar av utvecklingsarbetet inom RF Power arbetar vi
tillsammans
med
Ericsson
Components både i Kista och
Morgan Hill, Kalifornien. Vi tar

fram specifikationer för effekttransistorer som de sedan producerar för vår räkning. Komponenterna används sedan i de
effektförstärkare vi utvecklar för
Radiokommunikation.
Men trots en samlad kompetens och snabbt utvecklingsar-

radioexperter och specialister
arbetar nu på enheten.
Affärsmässigt har enheten
också utvecklats. I arbetet med
att bearbeta olika marknader för
såväl inköp av komponenter och
försäljning av färdiga produkter
har enheten på kort tid vunnit
många insikter.
I — Jag kan hävda att
' vi lärt oss att förhandla med såväl japaner som amerikaner. I båda fallen
finns flera inslag i affärskulturen
som
skiljer sig från de europeiska traditionerna, säger Bengt.
Många nya tekniska
utmaningar väntar
för hela Active RF
Products. Kommande basstationer bygger på bredbandsteknologi,
där
MCPA tekniken är
Waffa Faraj är en av flertalet kvinnliga
en självklarhet och
tekniker på Ericsson Radio Access kompe
nödvändighet.
tenscenter.

bete finns det små moln på himlen.
- Jag måste erkänna att det
stundals kan vara svårt att rekrytera duktigt "radiofolk". De senaste åren är det få som valt den
radiotekniska banan. Men internationellt finns det fler att finna.

Många nationaliteter
Det märks tydligt vid ett besök
på enheten. En rad nationaliteter är samlade i medarbetarskaran. Dessutom finns det betydligt fler kvinnliga tekniker än
vad som brukar vara vanligt.
- De kvinnor som finns här
har rekryterats utifrån sin kompetens. Men naturligtvis bidrar
det stora kvinnliga inslaget till
att vi har ett bra socialt arbetsklimat med trevligare samtalston och bredare livserfarenheter.
- Att vi även har en stor kulturell spridning är också en fördel. Vi får en större erfarenhetsbas vid sidan av den rena yrkeskompetensen. Flera av Ericssons mest framstående tekniska

Nytt projekt
- Vi har nu startat ett nytt projekt där den tekniska utmaningen ligger nära det omöjliga.
Men vi har redan visat att vi med
vår samlade kompetens har löst
problem som för tre år sedan
sågs som närmast orealistiska.
Med den beredskap och tekniska kompetens vi nu har på området kan vi göra det omöjliga
möjligt.
Mer om detta kan inte och vill
han inte säga i dagsläget. Men
han försäkrar att Active RF
Products idag har de mest avancerade arbetsuppgifterna inom
radioteknik som finns inom
Radiokommunikation.
- Vi arbetar ständigt med säkerhet-, patent- och IPR-frågor
samt säkerhet. För ska vi kunna
förverkliga våra visioner om att
bli en av de världsledande aktörerna inom RF Power så måste
vi förvalta och skydda vår kunskap, säger Bengt.
LARS BÄCK

chef för nya
affärsområdet
Telefoner och
Terminaler (BT)
Hur många blir ni inom
affärsområdet?

- I slutet av 1996 räknar vi
med att inom affärsenheten
mobiltelefoner vara 7 800
personer, varav 3 600 i
Sverige. Då ingår även enheter i andra bolag som är
verksamma med tillverkning, utveckling och försäljning av mobiltelefoner.
- I Sverige ingår Kumlaoch Linköpingsfabrikerna i
BT. Utomlands är det fabrikerna i Carlton, Bilbao,
Lynchburg, Beijing och i
Brasilien med uppstart i
mars nästa år.
Vilka produkter ingår förutom mobiltelefoner?

- Mobiltelefonerna står idag
för 90 procent av verksamheten. Nästa år kommer vi
att se en kraftig breddning
och förnyelse av produktprogrammet. Det är terminaler av olika slag med
DECT-anknytning och i
övrigt modem, set top-boxar, fix cellular terminaler
och internetprodukter som
säljs direkt till kunden.
Vad blir affärsområdets viktigaste uppgift 1997?

- Att försiktigt anträda den
anvisade stigen mot 2005
enligt koncernens framtidsplaner, som betonar terminalers ökade betydelse i ett
framtida infokomsamhälle.
Vi ska dock hålla fokus på
den fortsatta mycket snabba
expansionen av mobiltelefonverksamheten. Den har
dubblerats tre år i följd och
förväntas även expandera
starkt 1997.
- 1 slutet av nästa år ska vi
även börja sälja telefoner i
Japan.
Hur blir samarbetet med affärsområdet Mobilsystem?

- Vi ska även i fortsättningen stå nära Mobilsystem
(BR). Vår marknad följer i
allt väsentligt BR och vi har
också en mängd gemensamma service- och tjänsteenheter. Det finns en symbolik
i att de här affärsområdena
har sina huvudkontor i Kista
- på skrikavstånd.
NILS SUNDSTRÖM
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Analog tillväxt - i det tysta
Ständigt nya datatjänster och
tillbehör - i reklamen från
mobilteleoperatörerna pratas
nästan uteslutande om de
digitala systemens finesser.
Samtidigt är tillväxten oförändrat hög i de analoga systemen. Näten byggs ut och nya
funktioner kommer till.
1996 blir ett av de bästa försäljningsåren någonsin för
Ericssons NMT-, TACS- och
AMPS-system.
systemen. Men talkodningen
Närmare 70 procent av världens
sker digitalt.
cirka 125 miljoner mobiltelefonabonnenter finns idag i de anaVarför väljer då o p e r a t ö r e r
loga systemen. År 2000 kan det
att fortsätta satsa analogt?
finnas mer än 450 miljoner
abonnenter.
- Så länge de tjänar bra är de
intresserade av att hålla liv i de
De digitala systemen kommer
analoga näten. De stora teknikatt stå för den stora ökningen,
investeringarna är gjorda och
men även de analogt anslutna
nu genererar de etablerade sysblir fler. Det analoga lever vidatemen stora pengar. Det är milre, trots allt tal om den digitala
jarder som kan investeras för att
erövringen.
bygga ut digitala nät och sub- Behovet av mobiltelefoni är
ventionera mobiltelefoner för
så stort att det även kommer att
alla abonnenter, säger Olle
innebära en tillväxt för de anaLjungfeldt.
loga systemen, spår
Olle
N M T är en mjölkko för till exLjungfeldt, ansvarig för N M T empel svenoch TACS-systeska
Telia
men inom affärsMobitel.
området för euroMånga
peisk standard.
abonnenter
Operatörerna
är småförefortsätter att intagare som
vestera i N M T ,
ringer ofta TACS och AMPS.
och
de är
Ericsson har idag
nöjda
med
60 procent av
N M T världsmarknaden
servicen.
för TACS, 70 procent
av N M T - Olle Ljungfeldt, produktchef för O m Telia
Foto: Kurt Johansson M o b i t e l
marknaden och 35 N M T O C h T A C S .
skulle förprocent av AMPSsöka locka över dem till G S M
marknaden.
finns också risken att de väljer
Systemen fortsätter att uten annan operatör - Europolitan
vecklas och Ericsson hjälper sina
eller Comviq.
kunder att utveckla en nätstrateFör nya operatörer som väljer
gi som ger framtidssäkerhet.
att bygga analogt finns andra
fördelar. Med N M T 450 går det
Kombinationsfördelar
relativt snabbt att få stor yttäckEricssons teknologi ger
ning och systemet har också
många
kombinationsfördelar
valts till federal standard i
och det är positivt både för oss
Ryssland.
och kunden, säger Olle Ljungfeldt.
I grund och botten bygger de
analoga och digitala systemen
på samma teknologiska plattform; AXE-växeln, identiska
processorer och
programeringsspråk.
- Det är själva luftsträckan
som skiljer, att överföringen
mellan mobiltelefonen och radiobasstationen inte omvandlas
till ettor och nollor i de analoga

H u r länge k o m m e r d e analoga systemen att vidareutvecklas?
- N M T och TACS kommer
att fortsätta att utvecklas och
säljas så länge som dagens
GSM-teknologi dominerar på
marknaden. Fram till 2005 hänger vi med. När bredbandstekniken slår igenom blir det svårare. Men för den skull försvinner

Made in Spain. På Ericsson Indelec i Bilbao har man kapacitet att producera 700 000 NMT- och ETACS-telefoner. I
september i år slutade Kumlafabriken med tillverkning av analoga telefoner.
Foto: Gunilla Tamm

Från Närke till Baskien
E g e n t l i g e n skulle d e t ha t a g i t
t r e m å n a d e r m e n d e t gick på
två. Projektet det handlar o m
gällde att flytta tillverkning av
analoga mobiltelefoner, N M T
och ETACS, f r å n Ericsson
Mobile Communications fabrik
i K u m l a till Ericsson Indelec i
Bilbao i n o r r a S p a n i e n .

VidSträCkt täckning. I fjäll och skärgårdar har NMT-systemet tydliga fördelar. Trots den digitala teknikens utbyggnad fortsätter de analoga systemen att växa runt om
F o t o : s t u d i o FJK
i världen.

inte de analoga näten på en
gång.
Studerar kundbehov

Ett viktigt arbete för affärsenheten för europeisk standard är
att förstå vilka människor som
stannar kvar och vilka som tecknar nya abonnemang i de analoga nätet, för att på så sätt kunna
erbjuda den funktionalitet de
vill ha.
Därigenom får även operatörerna hjälp att behålla och utveckla sin kundbas när den analoga marknaden börjar bli mättad.
- Kunden är inte intresserad
av vilken teknologi det handlar
om, utan hur telefonen fungerar, menar Olle Ljungfeldt. På
nya marknader som Kina och

Östeuropa vill kunden ha bra
täckning och kapacitet som ger
signal för att kunna ringa ut direkt. Men på en marknad där
det analoga är etablerat sedan
länge vill kunden även ha faciliteter som de digitala näten kan
erbjuda. De behoven försöker vi
tillfredsställa.
Teknik som utvecklas för digitala system återanvänds därför
för de analoga. Redan nu går
det till exempel att köra datakommunikation över ett analogt modem med 14.4 bit/sekund. En annan nymodighet för
analoga nät är en sluten nummergrupp, en intern företagslösning, som ger utökad funktionalitet och möjlighet till lägre
intern samtalstaxa.
- Nummervisning är en an-

Ericssons analoga system
100 AMPS-kunder i 30 länder. Totalt 20 miljoner abonnenter.
30 TACS-kunder i 13 länder.Totalt 12 miljoner anslutna abonnenter.
100 NMT-kunder i 35 länder. Sammanlagt 6 miljoner abonnenter.
AMPS finns f r a m f ö r allt i: Nordamerika, Latinamerika,
Taiwan, Malaysia, Nya Zeeland och Australien.
TACS: England, Irland, Italien, Filippinerna, Kina, Malaysia.
N M T 4 5 0 : Norden, Ryssland, hela Östeuropa, Malaysia
och Thailand.
NMT 900: Norden, Schweiz, Holland och Thailand.

«

:t däremot Ä l i g a r e med den
gitala tekniiSn, D-AMPS-systemet kräver färre siter.
N u sjunker dock priset på D AMPS forsätter växa
AMPS-terminaler, vilket gör att
Även för AMPS ökar antalet ^ ] e n digitala ' ^ n d a r d e n breder
sig allt me affärsenheten för
abonnenter.
AMPS-tekniken, ^
amerikansk standard kommer
jätten bland de analoga systenästa år att för
men, har nu
första gången
sammanlagt
ha sin huvud60 miljoner
del i faktureabonnenter
ringen
från
världen över.
den
digitala
- Vi räknar
delen.
med en tillSom jämföväxt
för
relse kan nämAMPS
till
nas att 1995
1999,
säger
stod den anaJan Wäreby,
loga delen för
marknadstvå tredjedelar
chef på affärav faktureringsenheten för
en. I år står
amerikansk
AMPS-delen
standard.
Jan Wäreby, marknadschef
för
hälften,
Hela
AMPS/D-AMPS.
Foto: Hans-Erik Nygren
medan
den
Latinamerika
nan funktion som kommer för
N M T hösten 1997, berättar
Olle Ljungfeldt.

växer fortfarande kraftigt analogt. Där byggs mycket täckning och för låganvändare är
det analoga ett väldigt billigt alternativ.
AMPS-telefoner är inte för inte världens mest tillverkade mobiltelefon; konsumentpriset ligger idag på under hälften jämfört
med den digitala varianten med
dual-mode. För operatören är

nästa år väntas ha minskat till en
dryg tredjedel.
- Det visar hur kraftigt den
digitala delen växer, men i absoluta tal blir den analoga sidan lika stor nästa år som i år, förklarar Jan Wäreby som tror att den
analoga tekniken kommer att
leva kvar länge.
- Se på utbyggnaden av mobiltelefonnäten i Asien och

Latinamerika, där handlar det
inte om att skapa bredbandslösningar för alla utan om att överhuvudtaget kunna prata.
- Det fina är att våra kunder
kan migrera över till D-AMPS
så vår stora analoga bas bäddar
för succé för D-AMPS (IS-136).

Politiska beslut
En helt annan faktor för de analoga nätens fortlevnad handlar
om politik, och om starka intressenter som vill påverka telekombranschen. I England finns
planer på att stänga TACS-näten med 4 miljoner abonnenter
år 2005, medan Australien redan har beslutat om att stänga
sitt AMPS-nät.
I Sverige far GSM-operatörerna nu överta NMT-frekvenser på 900-bandet till förmån
för det ökade antalet GSMkunder.
- N M T får nu en bandbredd i
samma storleksordning som
GSM. Vi har lösningar för att
anpassa kundernas nät till färre
frekvenser och även öka nätens
servicekvalitet,
säger
Olle
Ljungfeldt.
Räkna alltså med de analoga
mobiltelefonsystemen även i
fortsättningen.
NILS SUNDSTRÖM

de nyanställda resa till Kumla för att
få utbildning på fabriken där. När de
sedan kom hem lärde de i sin tur upp
andra nyanställda arbetskamrater.
Under åtta dagar var 14 spanjorer på
intensivutbildning i Kumla. Det torde ha varit en något annorlunda upplevelse eftersom man förutom utbildning i fabriken, under helgen hann
med ett uppskattat besök på
Vattenfestivalen i Stockholm.

Mobile Communications
Carlton i England.

fabrik i

Entusiasm
- Att projektet gått både snabbt och
mycket bra beror på den entusiasm
som alla inblandade visat både här i
Kumla och i Bilbao, säger Reijo. Vi
har verkligen arbetat som ett riktigt
team.
Den 13 september hade den sista

- Den 14 augusti, mitt i den spanska
semestertiden, kunde vi presentera
Lätt hitta tekniker
de tre första fungerande enheterna av
Att hitta lämplig personal
ETACS-telefonen och det kändes
till Ericsson Indelec har innaturligtvis mycket bra. Idag har vi
te varit några problem.
kapacitet att producera
ungefär
Både i Bilbao och grannsta700 000 N M T - och ETACS-telefoner,
den San Sebastian finns
berättar Mats Lundberg ansvarig för
kvalificerad teknisk utbildprojektledning på Ericsson Indelec.
ning men det är ont om
I september slutade Kumlafabriken
jobb. Arbetslösheten i norhelt med tillverkning av analoga mora Spanien är mycket hög,
biltelefoner och utrustningen däri22 procent.
från används nu på
I Kumla är det ett tiotal medarbetare som arAtt få arbete på ett av betat i projektet. Här är tre av dem fr v Bo
Indelec i Bilbao.
företagen i det relativt Olsson, projektledaren Reijo Lehto och Niklas
- Här i Kumla
Foto: Thomas Magnusson
nyanlagda
området Larsson.
började vi med att
Parque Tecnolögico
plocka ihop vissa arN M T - och ETACS-telefonen tillär mycket eftertraktat.
betsplatser, som severkats i Kumla och då under helgen
De tekniska kunskaperna finns
dan gick med lastbil
monterades utrustning och maskiner
hos de nyanställda, däremot är
ned till Spanien i
ned och packades för att på måndadet sämre ställt med engelskan.
slutet av juli, säger
gen gå till Spanien. Kumlafabriken
Reijo Lehto, som
Den språkundervisning som de
har sagt adjö till de analoga telefonervarit
Kumlafabrifår på Ericsson är därför mycket
na.
kens projektledare.
viktig.
Med den utrustning Mats Lundberg, anÄven om själva projektet med att
I Kumla-fabriken är det ett
som gick till Bilbao svarig för projektled- tiotal medarbetare som arbetat i
flytta över tillverkningen av N M T kunde man i fabri- ning på Ericsson
och ETACS-telefoner har avslutats
överflyttningsprojektet.
ken där montera Indelec.
finns entusiasmen hos de spanska
För Reijo och flera andra är det
ihop och testa telefonerna.
medarbetarna
kvar. När
ERA
inte första gången man flyttar teleNyheters utsända besökte fabriken
fontillverkning från Kumla till andra
- Vi startade vårt arbetet här i
tidigare i höstas var det verkligen
fabriker.
Spanien med att anställa personal,
"full rulle" på produktionen.
Det
har
bland
annat
skett
till
förklarar Mats.
GUNILLA T A M M
Linköping och nu senast till Orbitel
Redan efter en vecka fick vissa av

Ericsson Indelec i Bilbao
Bilbao med 400 000 invånare ligger i
provinsen Baskien i nordvästra
Spanien. Den gruv- och varvsindustri som tidigare fanns här, är
idag av betydligt mindre omfattning och staden satsar på att locka
till sig bland annat elektronikindustrier. Flera sådana, bland andra
Ericsson Indelec, finns också i det re-

lativt nyanlagda Parque Tecnolögico.
Ericsson Indelec har ca 400 anställda av vilka ungefär 300 arbetar
inom produktionen. Förutom analoga mobiltelefoner tillverkas terminaler för RLL, Radio in the Local
Loop. Företaget har också en utvecklings- och konstruktionsavdel-

ning med drygt 50-talet anställda,
som bland annat arbetar med utveckling inom FCT, Fixed Cellular
Terminals och vidareutveckling av
analoga mobiltelefoner.
Bo Westerberg är vd på Ericsson
Indelec, som sedan första november
i år ingår som en division i Ericsson
Radio S.A. i Madrid.
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Mobilradio ger
säkerhet i Sibirien
I en stor stad mitt på den
sibiriska tundran mellan
Novosibirsk och Norra
Ishavet, på randen till det
område där tjälen aldrig
går ur jorden, ska Ericsson
Mobile Communications
(ECS) bidra till en installation av teleutrustning
längs en pipeline för gas
och olja.
- Vårt MRS 5000-system ska
upprätta mobil radiokommunikation och överföra signaler till
och från en övervaknings- och
kontrollutrustning som monteras på denna pipeline, berättar
Erik Domajnko på ECS.
Kraven på ökad säkerhet vid
de ryska pipeline-systemen aktualiserades för några år sedan
när ett tåg körde genom en dal
som hade fyllts med gas från
en läckande pipeline. Av gnistbildningen från tåget uppstod
en enorm gasexplosion som
dödade många människor.
Ökad produktivitet krävs
Rysslands marknadsanpassning
på senare år har också medfört
krav på ökad produktivitet och
effektivitet, vilket öppnar för
försäljning av modern kommun i ka tionsteknologi.
- MRS 5000 är ett så kallat
trunkat kommunikationsradiosystem, med vilket personalen
utefter ledningen kan kommunicera med en kontrollstation,
säger Erik som är ECS:s marknadsansvarige för hela f.d. Sovjet
Till systemet har även lagts
en extra basstation monterad
på en terränggående bil. Basstationen finns i en SweSite
från Ericsson Business Net-

works, som är Ericssons huvudleverantör till den ryska
kunden, och ska klara det extrema vinterklimatet.
SweSite bygger på en stålcontainer med teleutrustning
och en 30 meter hög mast. Den
ska dels fungera som "rescue site", dvs i nödsituationer, och
dels som en mobil radiostation
i områden med dålig täckning.
Stora temperaturskillnader
Installationen avser till att börja med en etapp på åtta mil av
den cirka 100 mil långa oljeoch gasledningen och ska uppfylla extremt svåra klimat- och
säkerhetskrav, då området kan
ha temperaturer ned till -62° C
och samtidigt sommarvärme på
uppåt+35-40° C.
Området har alltså temperaturskillnader på cirka 100 grader. En del av de i leveransen
ingående bärbara radiostationerna är dessutom explosionssäkra så att de kan användas i
gasbemängda områden i händelse av en olycka.
Den andra delen i MRS
5000-systemet från Ericsson
Mobile Communications är en
"polling radio", en utrustning
som trådlöst via basstationerna
i MRS 5000-systemet sänder
information om ventilers och
pumpars status till en datacentral i kontrollstationen. Därifrån kan man skicka ut signaler
så att pumpar startas eller stoppas och ventiler öppnas eller
stängs.
- Systemet larmar direkt om
exempelvis en pump är igång
och en ventil samtidigt är
stängd så att gasen eller oljan
inte kan föras vidare i ledningen, berättar Erik Domajnko.
ALF ÖST

I m i t t e n Philip Nyströmer, chef f ö r User Applications Lab, t i l l s a m m a n s m e d t v Hans Beckman och
t h Hans Thorsén, s o m båda v a r i t m e d och b y g g t u p p t e s t b e d d e n f ö r Internet.
Foto: Björn Seger

Forskarcentrum för Internet
- Vår Internet testbed ska ses som ett kraftfullt verktyg för forskning kring applikationer och teknologier relaterade till Internet. Testbedden är en viktig hörnsten i arbetet
med att forma morgondagens tjänster för mobila användare, säger Philip Nyströmer, (
chef för User Applications Lab på teknikenheten RCUR. Tidigare i höstas invigdes denna
testbed genom att RCURs chef Erik Örnulf klippte inte band men kabel.
- Systemering och realisering
har genomförts på 300 timmar.
Ingående komponenter har valts
med mycket stor omsorg, som
baserats på sammanvägda erfarenheter från tidigare projekt.
Resultatet har blivit en produkt
som möter de hårda krav forskarna ställer på användbarhet,
driftsäkerhet och prestanda.
Både den som arbetar i Unix eller Windows har lika stor användning av vår testbed, säger
Hans Beckman, som varit projektledare.
För närvarande arbetar två
projekt med att optimera transportprotokoll och anpassa dessa
till mobila system. Ett av dessa
är "On The Move", som drivs
från Aachen. Det är ett EU-projekt, som gäller multimedia för
professionella mobilanvändare.

Med denna testbed för Internet
kan RCUR liknas vid en fullödig
"service provider".
Testa idér
- Det är viktigt för oss att förstå
de värdeskapande processerna
hos framtidens service providers. Med det som grund kan vi
vidareutveckla system och applikationer och i snabb takt testa
olika idéer, förklarar Philip.
Han berättar att det också finns
planer på att ansluta ett GSMnät och därigenom förstärka
plattformen ytterligare.
User Applications Lab, som
startade sin verksamhet för
drygt två år sedan har idag 13
anställda och antalet medarbetare kommer att öka något.
- Vår uppgift är att bedriva
tillämpad forskning kring nya

tjänstekoncept. Vi ser framför
oss att en stor del av morgondag
gens mobila tjänster kommer att™
vara baserade på internetteknologi och vara integrerade med
våra traditionella system, säger
Philip.
Tanken är att skapa en forskningsmiljö, där projekt, som använder testbedden kan få möjlighet till stort utbyte av varandras verksamhet och resultat.
- Förhoppningen är att testbedden ska bli ett gravitationscentrum för forskning kring
Internet. Av det stora intresset
att döma från affärsområden
och andra forskningsenheter är
vi på god väg, avslutar Philip.
Testbedden hittar man
http://192.71.20.166

pä*

AXE-seminarium laddar för framtiden
AXE in Cyberspace. Denna
något provocerande rubrik
hade Ericsson Utvecklings
AB, UAB, som överskrift till
sitt senaste produktledarseminarium som hölls i
Älvsjö i november.
Det handlade om
AXE-systemets anpassning till moderna tillämpningar såsom Internet,
bredband och datakommunikation.

förutsättningar för att kunna anpassas till de moderna tillämpningarna. Rätt vidareutvecklat
förblir det ett marknadsledande
infokomsystem, sa han.
Till seminariet hörde en utställning där UAB:s produkter
och
arbeten
presenterades.
UAB satsar nu
på att möta den
nya tidens krav.
För tillfälligt
ökar ju försäljningen av mobil tele- och
datakommuniEtt hundratal delegater
kation snabfrån hela världen var
bare än tradisamlade till en tredationell telefoni.
gars konferens med
Agne Jönsson och Eva Gunnar M Eriksson, chef - Detta påverMaria Fällgren som f ö r Ericsson Utvecklings kar AXE-sysAB, presenterade e t t d i temets utveckvärdar. Företagets VD, g e r t AXE-program.
ling, sa Agne
Gunnar M Eriksson sa
Foto: Kurt Johansson
Jönsson.
Vi
i ett kort anförande att
måste ha en aggresiv strategi för
AXE-systemet har en mycket
att anpassa systemet till den nya
stor utvecklingspotential.
- Det har alla grundläggande tidens krav.

En av föreläsarna var Thomas
Ek från Ericsson Radio Systems
AB, som föreläste över ämnet
Wideband.
- Idag är mobiltelefonin smalbandig men kommer genom vidareutveckling av dagens system, och senare genom att utnyttja ny teknologi, att nå dataöverföringskapaciteter på uppemot 384 kb/sek, sa han.

Zmid^

i

Eftersom frekvensutrymmet i
luften är begränsat gäller det att
utnyttja det maximalt. Det gör
man genom att införa paketdata
i dagens mobiltelefonsystem.
- Vinsten ligger i att man då
bara belägger kanalen när det
finns något att överföra. Olika
tjänster kräver olika bandbredd
och därför måste bandbredden
kunna varieras så att man använ-

der så lite frekvensutrymme som
möjligt, sa Thomas Ek.
Även Internet påverkar systemet och vid seminariet demonstrerades en lösning av BU-X
som baserar sig på UAB:s AXEplattform.
Även
lösningen
"Phone Doubler" visades som
medger samtliga telefonsamtal
när man surfar på Internet.
LARS ERIK WRETBLAD
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Här skapas "Communiceum" m\m
Företag förebygger brott

Tommy Lindström

På TOfShamilSgatan 23. Före industrisemestern ska den nya utställningen på Ericsson Radio Systems i Kista vara klar. Här ska den allra
Renaste informationen alltid finnas tillgänglig. Lieselotte Claydon visar en modell över hur det kommer att se ut.
Foto: Kurt Johansson

Med arbetsnamnet "Communiceum" börjar nu i januari arbetet med den nya
»utställningshallen på Ericsson Radio Systems i Kista.
Det blir en aktiv utställning, där besökarna själva
på ett inspirerande sätt ska
hämta information.
Den nya utställningen byggs
upp på det idag tomma utrymme, som finns till höger om huvudreceptionen på Torshamnsgatan 23 i Kista. Det handlar om
en yta på drygt 245 kvm.
- Det ska bli en blandning av
Teknorama på Tekniska Museet
och Cosmonova på Riksmuseet
och arbetsnamnet är "Communiceum", berättar projektledar e n Lieselotte Claydon på

Radiokommunikations
informationsenhet.
Reklambyrån
Almén Direkt har fått uppdraget
att utforma utställningen och en
arkitekt är också engagerad.
Tankarna bakom "Communiceum" kan sammanfattas i fyra
punkter. Utställningen ska aktivera, skapa upplevelse genom
sin miljö och design, förmedla
fakta och det är individen, alltså
besökaren, själv som ska befinna
sig i centrum.

Ny utställning ska aktivera
besökarna

Mobiltelefoni i fokus

Den allra senaste informationen ska alltid finnas tillgänglig
vilket ska göra utställningen intressant för bland annat pressfolk.
Målsättningen är att alla ska
hitta något som intresserar, oavsett målgrupp.

Hela Ericssonkoncernen kommer att presenteras men fokus
blir j)å mobiltelefoni.
Åskådaren ska själv gå runt
och skaffa sig kunskap genom
att ställa frågor och spela kommunikationsspel.

I den del av utställningen som
fått
namnet
"Humanumgången" ska temat kommunikation tolkas utifrån olika synvinklar.

"Humanumgången"

- Ämnet kommer att placeras i
ett bredare samhällsperspektiv
och visas ur en historiskt, en
samtida och en framtida aspekt,
förklarar Lieselotte.
Även om utställningen har
målsättningen att aktivera besökarna kommer det att finnas en
"åskådarsektion", där det är meningen att man kan sitta och
koppla av.
Efter jul börjar själva byggarbetet och utställningen ska vara klar före industrisemestern.
GUNILLA TAMM

Dubblerad jubilarfest i Kista
Varje höst uppvaktas jubilarer som har uppnått tjugo års tjänst hos Ericsson.
De får aktier (ja. du gissar
rätt, Ericssonaktier förstås)
och bjuds på middag.
Det finns ytterligare en kategori
jubilarer som uppvaktas. De
som har fått Ericssons guldmedalj bjuds vart femte år på middag.
Detta skedde förr genom att de
bjöds till Stockholms stadshus
och deltog i middagen för nya
guldmedaljörer. Med åren har
det blivit allt fler nya guldmedaljörer och "femåringarna" får
inte längre plats vid middagen i
stadshuset. I stället har man valt
att bjuda tjugoåringar och femåringar till samma middag i vår
matsal i Kista. Den 28 november var det dags.
Tjugoåringarna, 43 stycken,

harangerades av VD Kurt
Hellström som intervjuade om
jobb och fritidsintressen innan
han delade ut utmärkelserna.
Det visade sig att många var
golfspelare och av dem hade en
del bättre handikapp än VD,
minnsann.
Det fanns också många skidåkare (också här hade några skaffat sig handikapp som dessbättre
varit av övergående art). Annars
sträckte sig fritidsintressena från
spetsknyppling till sportdykning.

Med på festen var "femåringarna" fr v Ingeborg Peterson, Nils
Lind, Elisabeth Székesvary och Lennart Gunne.
Foto: Björn Seger

fru Anna-Lisa befann sig dock
på Teneriffa men harangerades
av VD.
Mauritz "Moje" Pettersson
med fru Ingeborg var emellertid
på plats och Moje hyllades och
intervjuades av VD. När Moje
gick i pension hade han mer än
50 tjänsteår. Sådana rekord är
sällsynta och kommer väl knappast någonsin att tangeras.

Veteraner
Bland "femåringarna" fanns det
både sådana som fortfarande var
kvar i tjänst och sådana som har
gått i pension. Två av veteranerna hade fått sina guldmedaljer
för 30 år sedan och som hedersgäster bjudits in med fruar.
Oscar "Krulle" Claesson med

Kronhjort
Kronhjort var huvudrätt vid
middagen som följde. Den var
god, liksom förrätten, desserten
och också vinerna till maten.
Vid kaffet (gott och med god
avec) berättade veteranen Nils
Lind om sina fritidsintressen.

Efter att hela sitt yrkesverksamma liv ha ägnat sig åt teknik har
han som pensionär gått in för
humaniora och har litteratur
som huvudintresse. Specialisering gör att han numera ägnar
sig åt att på Svenska Limeiicksamfundets vägnar göra limericksökning på Internet. Som
exempel läste han tre limerickar
om Skövde, som han (sade sig
ha) funnit på nätet. Den första
udöste ganska matt bifall, det tog
sig vid tvåan och vid nummer tre
skrattade man riktigt gott.
Not: Vårt utrymme är begränsat och "trean" är för övrigt
knappast tryckbar.

God Jul och Gott Nytt Ar önskar redaktionen

NL

• Den organiserade brottsligheten breder ut sig.
Mobiltelefoner och datorer
är stöldbegärlig hårdvaluta.
Men även industrispionage
och brott mot immaterialrätt och varumärkesskydd
blir vanligare.
- Vi kommer att se allt fler
företag jobba med näringslivsunderrättelsetjänst, och
då inte bara omvärldsbevakning i allmänhet, säger
Tommy Lindström, före
detta chef för Rikskriminalen och nu privatundersökande jurist.
På Radiokommunikations
säkerhetsdag den 21
november föreläste han om
dagens brottslighet för 300
anställda i Kista.
Idag klaras bara trettio
procent av antalet anmälda
brott i Sverige upp - och
trenden går nedåt. Det
kommer enligt Tommy
Lindström att leda till att
företag engagerar sig mer i
de brott som sker och hur
de kan förhindras. Allt för
att behålla marknadsandelar och skydda produkter.
NS

Toastmasterklubb i Kista
• Alla som jobbar med
kundkontakter har nu
chans att utveckla sina färdigheter i presentationsteknik. En så kallad toastmaster
club har efter amerikansk
modell startats på Ericsson
Radio Systems i Kista.
- Det handlar om att förbättra sin kommunikation.
Alla uppmuntras att hålla
presentationer och får sina
tal utvärderade, säger
Byron Candel, klubbens vice
president of Educations.
Förutom själva talinnehållet gäller det även att träna
sig i kroppsspråket, att ha
en god röst och humor. I
USA finns en 60-årig toastmaster-tradition och tusentals klubbar, däribland på
Ericsson i Dallas.
I Sverige finns i nuläget
fyra klubbar, varav en på
Ericsson i Karlstad och en i
Kista.
- V i är redan 30 medlemmar i Kista och har planer
på att skapa fler klubbar
om intresset visar sig vara
större, säger Byron Candel.
Intresserade kan kontakta honom på memoadress:
ERAC.ERABYCA
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När hon klädd i folkdräkt leder oxdansen personifierar Ritva
Olsson Sverige och Ericsson för kinesiska gäster.

Vad är en
svensk jul
för dig?
Patrik ö h l u n d , Ericsson
Erisoft, Luleå:
-Julgran,
jultomte
och mammasjulbord. Det
är familjesamvaro i
högre utsträckning än annars. Så blir
det även i år - i den mån vi
hinner med. Vi håller på att
byta ekonomisystem.

Karen Jensen, Applicat i o n Center, Ericsson
Radio Systems, M j ä r d e v i

Hälsar Välkommen Pä kinesiska. I fyra år har Ritva Olsson tagit hand om delegationer från Kina och lärt ut massor om Ericsson och
svensk kultur. Ett underbart roligt, jobbigt jobb, tycker hon.
Foto: Kurt Johansson

Ger kineserna
svenska minnen
on är en småländsk
dalkulla med finskt
påbrå. När hon klädd
i sin folkdräkt från
Söderbärke leder oxdansen personifierar
Ritva Olsson Sverige
och Ericsson för glada kinesiska gäster som slängt kavajerna och släpper loss till fiolmusiken.
Kina är Ericsson Radio Systems största
marknad och detta avspeglas också i antalet
kinesiska delegationer som besöker Sverige
och Ericsson. Besöken från Kina ingår i affärskontrakten och kan gälla från en dag till
en hel vecka,
- I år är det 37 delegationer med ungefär
270 personer som besöker oss, säger Ritva.
Hon har tagit hand om delegationer från
Kina under fyra år och lärt sig och lärt ut
massor om företaget och om svensk kultur
och natur.
- Ett underbart, roligt jobbigt jobb, tycker hon själv.
Numera hälsar Ritva Olsson gästerna välkomna på kinesiska och hon kan utbringa en
kinesisk skål för vänskapen, så de flesta förstår.
Kinesiska är inget lätt språk, men språkstudierna går sakta framåt.
- Naturligtvis ska de kinesiska gästerna få
veta allt de önskar om företaget och företagets produkter, men det är också viktigt att
de får lära känna svensk kultur och natur.
Delegationerna består av allt från höga
chefer till chefer på mellannivå, sekreterare
och ingenjörer.
- Inte fler än 16 personer i varje grupp och

inte fler än två delegationer åt gången, låter
Ritvas tumregel.
Att para ihop delegationerna är inte alltid
det lättaste. Vissa provinser tycker inte om
att resa med vissa andra. En delegation från
syd och en från norr brukar fungera bättre
än grupper från grannprovinser.
- Det är mycket sådant som jag lärt mig
med åren, säger Ritva .
Folkdans i Dalarna
Ritva tycker att svensk natur och kultur också är något att vara stolt över, så därför bjuds
gästerna bland annat på folkmusik och folkdans i Dalarna. Då bär hon alltid sin folkdräkt från pappas hemtrakter, Söderbärke.
Det har hänt att gästerna inte känt igen
henne, när horn dykt upp i broderad och
spetskantat hätta, utan undrar vart damen
från Ericsson tagit vägen.
Även om de är lite blyga i början åker kavajerna alltid av så småningom och hela delegationen j*år loss i oxdansen så golvtiljorna
knakar på Akerblads i Tallberg.
Tid avsätts också för fiske. De flesta gästerna är storstadsmänniskor, har aldrig fiskat

• Många kineser har aldrig upplevt snö
men blir förtjusta och roade, säger Ritva
Olsson.

förut, men älskar det.
"Fisk, fisk ät upp min krok" läser de på kinesiska som en liten besvärjelse innan kroken åker i vattnet.
Alla som får fisk blir förstås lyckliga.
Lyckligast blir gruppen om chefen får fisk,
berättar Ritva. Fångsten anrättas till lunch.
Jobbet kräver noggrann planering i förväg, känsla för detaljer, flexibilitet och improvisationsförmåga och även om det är roligt är det slitsamt. Arbetsdagen tar inte slut
klockan 17.00. Om gästerna vill vara uppe
halva natten är det bara att hänga med.
Man föreställer sig gärna att det blir
många missförstånd och krockar, när två så
olika kulturer som den svenska och kinesiska
möts.
- Nej, säger Ritva . Det är inte alls särskilt
besvärligt men det gäller att vara lyhörd.
Människor är sig lika överallt och ju mer
kunskap man har desto lättare är det att förstå och överbrygga.
Gästerna är intresserade av och nyfikna på
sina svenska värdar, men ganska tysdåtna
om sig sjävla och sitt. De älskar att fotografera, Ritva finns på 1000-tals fotografier i
kinesiska hem, och de är mycket barnkära
och vill gärna fotografera ungar.
Julprydnader året runt
När Ritva var i Kina i november kunde hon
konstatera att julgranar, speciellt konsgjorda, gjort sitt intåg i det kinesiska samhället.
Tro inte att kineserna är ovanligt tidigt ute
med julpyntet. Julgranarna förknippas inte
med julhelgen utan används som vilka prydnadsföremål som helst.
AGNETA LINDBLOM HULTHÉN

- J u l e n betyder
mycket familjetraditioner och
tillfälle att
träffa släkt
och vänner. Plus naturligtvis god mat!

Ike Alisson, Ericsson
Radio Messaging,
Bromma.
- A t t familj och
vänner
samlas
hemma
kring julbord med
varma och
kalla rätter. Gärna dopp i
grytan och Kalle Anka på
TV. I mitt gamla hemland
Bulgarien var julen mer
sammankopplad med nyår.

Eli-Britt Ranvert, Ericsson
Radio Systems, Kista.
- Eftersom
jag sjunger och spelar mycket
förknippar
jag julen
väldigt
mycket
med musik. Och jag vill gärna ha mycket snö när vi
åker till vårt ställe i Dalarna.
A t t åka skidor i skogen och
sedan komma hem och tända ett ljus, då trivs jag.
Göran Hammar, Ericsson
Radio Systems, Nynäshamnsfabriken
- Familjen
samlad
med julgran och
julbordets
läckerheter. Jag
hoppas
också vi får en vit j u l .

