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I slutet av förra året valdes Ericsson som
leverantör av ett mobiltelefonsystem till
Tokyo Digital Phone. Den 11 maj skrevs
kontrakt och arbetet är redan i full gång.
Beställningen gäller första faserna av ett nät i Tokyo med kapacitet för
150 000 abonnenter. Under förra året ökade antalet mobiltelefonabonnenter i Japan med 60 procent, vilket var den näst största ökningen i
världen.
-1 mitten av -93, som blir den mest arbetsintensiva perioden, kommer
ca 500 personer att arbeta i Japan-projektet. Förutom i Stockholm och
Tokyo har vi medarbetare i Linköping och Finland. Det berättar Gunnar
M Eriksson, chef för affärsenheten RMOJ. Tillverkningen av basstationer ska ske vid Gävlefabriken. Växlarna ska produceras vid ETX fabriker.
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Första kontrakten i Brasilien
Ericsson har fått två kontrakt på mobiltelefoni i Brasilien, tillsammans värda över 120 miljoner kronor. Det första, som gäller Porto
Alegre i staten Rio Grande, byggs för 4000 abonnenter. Det är ett
"nyckelfärdigt system", som omfattar en mobilväxel, 14 radiobasstationer, transmission, support system, torn, utbildning m m.
Det andra kontraktet gäller ett något mindre system som täcker
samhället Londrina i delstaten Parana.

Motorola och Mobitex
I ett pressmedelande för ett tag sedan meddelade Divisionen för
Mobil Data på Motorola att man kommer att ta upp Mobitex-standarden i sitt produktsortiment av terminaler och radiomodem.
- Vi är glada över Motorolas beslut att tillhandahålla radiomodem
för Mobitexnät, säger Anders Torstensson, chef för divisionen för
Mobil data på ECS. Det stärker Mobitex's ställning som den öppna
mobil data-standarden.

HotLine på Singapore-mässa
Mellan den 2-5 juni pågår mässan CommunicAsia i Singapore. I
Ericssons monter visas bl a GSM, HotLine-telefoner, landstäckande
personsökarsystem och mobil data. I Fjärran östern finns idag 2,7
miljoner mobiltelefonabonnenter. Var tredje är ansluten till ett
Ericsson-system.

Elddop vid Fotbolls-EM
Svenska Polisen utrustas nu med nya bärbara radiostationer av
Ericsson. I slutet av maj, lagom till Fotbolls-EM ska 1300
handstationer vara levererade.

I dag har 1,25 miljoner japaner mobiltelefon, ökningen går mycket snabbt och år 2 OOO uppskatta»
antalet till 13 miljoner. Ericsson levererar nu ett digitalt mobiltelefonsystem till denna stora
marknad. Foto: Bo Ivarsson
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Den första april började den nya
organisationen gälla och under
april har de olika affärsenheternas
struktur arbetats fram och MBLförhandlats. Nu under maj är det
mesta i den nya organisationen
klart. Ett undantag är affärsenheten RMOA, där arbetet kommit
igång lite senare. Målet är att den
interna organisationen ska vara
färdig och MBL-förhandlad till
semestern. Sven-Christer Nilsson, chef för RMOA, ärintervjuad
på sid 3.
För den som inte är så insatt i den
nya organisationen kan det kanske vara bra med en repetition.
RMOS dvs affärsenheten Mobiltelefonsystem har delats i tre
affärsenheter, RMOG, RMOA
ochRMOJ.Iaffärsområde Radiokommunikation ingår ytterligare

fem affärsenheter. Det är RDEC
(Försvarskommunikation),
RPAG (Paging), RMOT (Mobiltelefoner), RMOD (Mobildata)
och RLMR (Landmobil radio).
Av dessa är det endast RDEC som
påverkats av omorganisationen.
Så här ser de nya affärsenheterna ut.

RMOG
Affärsenheten RMOG med
Kjell S Andersson som chef, består av stab, två divisioner, två
sektorer och en avdelning. Divisionerna är LM, Marketing, chef
Jan-Anders Dalenstam och LO,
Operations, chef Stefan Öfverholm. Sektorerna heter LX,
Product Management, chef Eric
Berthels och LT, System Deve-

lopment med Christer Ihse som
chef.

RMOJ
Affärsenheten RMOJ med Gunnar M Eriksson som chef består
förutom av stab av sju enheter.
Dessa är Projektkontor, chef Mats
Köhlmark, Marknad/Produktledning, chef Håkan Enquist,
Kvalitet, chef Christer Elmqvist,
System Switching, chef Anders
Wänman, System Radiobas, chef
Malte Lilliestråle, Kompetenscenter/Switching Mobilradionät,
(Mjärdevi, Linköping) chef Göran Olsson samt Operations med
Gullic Fahlgren som chef.

RMOA
Organisationen för denna af-

färsenhet är ännu inte klar.

RDEC
Affärsenheten RDEC, Försvarskommuniktion
har
genom
omorganisationen ökat med 134
personer som tidigare tillhörde Soch R-divisionerna. Chef för
RDEC är Olle Lenneman. Förutom stabsfunktioner består enheten av fyra avdelningar. Dessa
är Produktutveckling, chef Hans
Lindblad, Radionät, chef PerOlof Thorén, Marknad, chef Bo
Bergström samt Kommunikationssäkerhet, chef Claes Ek.

Core Units
Core Unit är gemensamma enheter som ska "betjäna" samtliga
affärsenheter inom BR. Det finns
två Core Units, Production och

Radio Systems and Technology.
RCUP, Production har inte ändrats i den nya organisationen.
Radio Systems and Technology, RCUR, ansvarar för
teknikframförhållning och forskning samt gemensam systemverksamhet och basteknologi
inom hela BR och övriga delar av
Ericsson, där radioaccessteknik
används. RCUR kallas T inom
ERA. Chef är Jan Uddenfeldt.
Verksamheten är fördelad på fyra
avdelningar. De är Systems Research and development, chef
Erik Örnulf, Technology Research and Methodology, chef
Torkel von Brömssen, VLSI Design Support, chef Jan Johansson
samt Operational Support, chef
Thomas Sidenbladh.
GT

Kostnadsjakten viktig
trots ökad orderingång
I Ericssons rapport för första
kvartalet 1992 är huvudbudskapet det kraftigt försämrade resultatet. Siffrorna visar en förlust för
koncernen med 363 MSEK, en
minskning av faktureringen med
11 procentochenökningavorderingången med 22 procent.
Hur ser det utför affärsområde
Radiokommunikation och vad
blir konsekvensernaför oss ? ERA
Nyheter har ställt frågan till BRs
controller Sten Fornell.
- Även för Radiokommunikation minskade faktureringen något, ungefär fem procent. Det beror på två saker som samverkar.
Dels den lågkonjunktur som
också drabbade radio under 1991,
dels övergången från analog till
digital teknik. Det är en

teknikövergång som marknaden
begärt och som vi genomfört för
våra huvudprodukter.
- Orderingången för radio
ökade mycket kraftigt med över
30procent. Ökningen gällerframför allt den nya generationen
digitala produkter. Vår nya HotLine har blivit en succé på marknaden och det nya radiomodemet
Mobidem har väckt mycket stort
intresse. De nya digitala mobiltelefonsystemen har beställts i stora
volymer.
Sammanfattningsvis
kan sägas att marknaden mottagit
våra nya produkter och system
med entusiasm.
Är det nödvändigt att vara lika
kostnadsmedveten nu när orderingången är så positiv.
- Ja absolut, svarar Sten. Vi har

ett klart marknadsmässigt och
produktmässigt försprång framför våra konkurrenter. Nu måste
vi också skaffa oss ett kostnadsmässigt försprång. Det är utomordentligt viktigt att våra framgångar på marknaden inte får oss
att slappna av i kostnadsjakten.
Våra viktigaste uppgifter nu är:
Klara de leveransåtaganden vi
har!
Driva konstnadsjakten enligt
TRIM 92 med all kraft!
Ta tillvara möjligheterna till
de ytterligare kostnadssänkningar som de högre volymerna
ger.
Jag kan inte nog betona hur
viktigt det är att vi både klarar
våra kundåtaganden och sänker
våra kostnader.

Bygget håller tidplanen
Nybygget i Kista följer sin tidplan. Nu reses stommen och det går fort.
Bilden ändras varje dag och två våningar ovanjord är redan synliga.
- Vi håller nu också på med upphandling av el, värme, ventilation,
sanitet mm, säger Göran Kristoffersson, VD för Ericssons Norra Fastighetsförvaltning.
Men det som de flesta undrar över, nämligen vem som ska sitta var,
kan man ännu inte ge något besked om. Den placeringslista som tidigare föreslogs gäller inte längre pga omorganisationen.
- Vi diskuterar nu med cheferna för affärsenheterna om deras kortoch långsiktiga behov, säger Göran Kristoffersson. Efter semestern
bör vi vetaungefärhurdet skabli och i september ska fördelningen vara
klar. Då vet vi också vilka externa hus som ska evakueras.
För Mekaniska verkstaden i huvudbyggnaden i Kista gäller att den
ska tömmas i höst. Kvar blir bara en prototypverkstad. Hur resten av
lokalerna ska disponeras är ännu inte klart.
LC

INSÄNT: Fortsätt återvinningen - skapa efterfrågan
Idag fick jag höra att ERA och
ECS i Kista inte längre skall samla
in returpapper för återvinning.
För närvarande betalas det tydligen "för lite" pengar för pappret.
För mig är det demoraliserande
att vara på en arbetsplats, där man
inte ens kan göra den minimala
insatsen för miljön.
Jag anser att ERA och ECS skall
fortsätta med återvinningen och
betala för att få pappret hämtat till
återvinning om det behövs. Alternativet är att pappret forslas bort
och bränns eller läggs på en soptipp och det är inte gratis på något
vis.
Kunde man prissätta miljön,
vore det många saker som skulle
bli oerhört mycket dyrare och
återvinning skulle bli en mycket

lönsam affär. Om man tänker lite
längre kan man fråga sig: hur prissätter man överlevnad på jorden?
I brist på prissättning av miljön
anser jag att ERA och ECS skall
utnyttja den marknadsmekanism
som ändå finns. Vi måste köpa
pappersprodukter som är gjorda
av returpapper. Vi är storköpare
av papper. Vi kan kräva av våra
leverantörer att alltid få sådana
produkter som är gjorda av returpapper. Det gäller allt från kopiepapper till anteckningsblock, noteringslappar,
tidskriftshållare
osv.
Observera att allt inte behöver
vara 100 procent returpapper. Det
bidrarju till efterfrågan bara returpapper ingår i det nya pappret.
Skapar vi efterfrågan på retur-

ill HM fil

papper genom att gå över till sådana produkter, kommer vi också
att få en marknad för det papper vi
själva vill återvinna. Låt oss genom vår inköpsenhet ta detta
enkla steg för bättre hushållning
med en viktig resurs.
Anders Beckius

Svar:
Det är riktigt att vi i Kista för
närvarande inte samlar in returpapper för återvinning. Tidigare
har vi bara samlat in returpapper
på ERAs huvudkontor men det
har varit dålig disciplin vid
insamlandet. Resultatet har varit
biandpapper som tidningar,
blockpappper, cigarettpaket, koRieringspapper mm.

Chefredaktör: Gunilla Tamm, tfn 08-757 20 38
Redaktion Kista: Gunilla Tamm, Lars Cederquist,
tfn 08-757 05 72, Helena Andersson, tfn 08-757 05 21,
Fax: 08-752 08 09 Ericsson Radio Systems AB,
164 80 Stockholm
Lokalredaktörer:
Gävlefabriken: Barbro Albrektsson, tfn 026-15 60 89,
Kumlafabriken: Ivar Magnusson, tfn 019-842 59,
Linköpingsfabriken: Dick Barkehed, tfn 013-28 7091,

Det är också riktigt att vi får för
lite pengar för pappret. Jag har talat med vår leverantör Industrileveranser och fått veta varför. Sen
hösten -91 har det varit överskott
på returpapper i Sverige. Det beror på att utlandet betalar för att
Sverige ska ta emot pappret. Vi
som tidigare återlämnat papper
skulle betala för att få det hämtat.
Dessutom är det biandpapper som
leverantören kastar. Det enda vi
kan få betalt för är papper med lite
text, typ firmabrevpapper. Vem
köper hem brevpapper för att
lämna till återvinning? Datapapper får man betalt för och det har
resp datahall själva skickat till
återvinning.
Jag har i dagarna fått offert från
HA Industri AB om hämtning.

Det skulle dock innebära en in vestering i plastkärl förca50000kratt
ställa ut i korridorerna. Det skulle
också kosta arbetstid för anställda
att tömma sina returpapperskartonger. Att tömma plastkärlen
skulle också kosta. Inkomsten av
detta förfarande skulle bli 50 kr/
ton.
I skrivande stund har jag ett tips
från kontorslagret om MODÖTur & Retur, som vi ska utvärdera.
Vidare ska de stora sopentreprenörerna till årsskiftet 92/93 lämna
förslag om källsortering/återvinning. När beslut är taget ska RagnSells delge oss förslaget.
Clas-Göran Engström
RRN

Linköping, B-divisionen: Lars Wallin, tfn 013-28 73 11,
Lund: Elsebeth Wikström, tfn 046-18 13 91,
Radiosystem: Birgitta Öberg, tfn 08-757 15 19,
Magnetic AB: Lieselott Claydon, tfn 08-29 04 60,
HotLine Region Norden: Anders Larsson, tfn 08-764 14 95
Foto om ej annat anges: Björn Seger
Ansvarig utgivare: Nils Ingvar Lundin
Tryckt hos: Aftonbladet, Göteborg 1992
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Med full fart mot Japan
- Vi har världens ögon
riktade mot oss. På
mindre än 2 0 månader
ska vi utveckla, tillverka
och idriftsätta det digitala mobiltelefonsystemet i Tokyo. Det
säger Gunnar M Eriksson, chef för affärsenheten RMOJ, då han
berättar om det stora
uppdraget i Japan. När
kontraktet skrevs under
den 11 maj hade rivstarten redan skett.

projekt. Här måste vi jobba annorlunda och produktionen ska
komma in redan nu vid projektstart. Då kan medarbetarna
framföra sina krav och önskemål
från början och arbetar med
samma förutsättningar som övriga, betonar Gunnar.
Tillverkningen kommer att ske
vid Gävlefabriken, där basstationer produceras. Växlarna ska tillverkas av ETXs fabriken Sverige.

Kulturskillnader
Kort tid, stora volymer och
kulturskillnader. Detärtreord
som Gunnar och Mats betonar
när det gäller JDC-uppdraget.
- Vi måste lära oss hur japanertänkerocharbetarsåvikan
sköta kundkontakerna på rätt
sätt, säger Mats. Förutom
kulturskillnader har vi språkbarriären, tillägger han.
För att lära medarbetarna har
det redan arrangerats tio kvällar
med föredrag om japansk kultur.
Detkommerocksåatthållas seminarier om de olika delarna i projektet. Ett kommer t ex att handla
om dokumentation på japanska.
I JDC-projektet ska allting ske
samtidigt. Det betyder att systemutveckling, konstruktion och produktion kommer att arbeta parallellt. Den ena ska inte behöva
vänta på den andra.

Den 23 december förra året tillkännagavs att Tokyo Digital
Phone (TDP) valt Ericsson som
leverantör för att utveckla och
driftsätta mobiltelefonsystemet i
Tokyo-området. Kontrakt skulle
skrivas under våren -92 då TDP
fått sin operatörslicens. Den 11
maj skrevs alltså detta kontrakt
under.
Uppdraget är ett turn key-åtagande, vilket betyder att vi ska stå
för allt arbete fram till det systemet är helt klart och idriftsatt. Den
första fasen ska vara i drift 1 februari -94, berättar Gunnar.
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Rivstart
Projektet har redan ri vstartat. Den
1 juni ska strukturen på projektet
vara klar och de flesta linjechefer
på plats. Inom Ericssons lokala
bolag i Japan, Nippon Ericssons
"kostym" kommer det att byggas
upp ett bolag i Tokyo. Detta ska
fungera som en egen enhet. Bolaget kommer att söka efter en
lämplig japansk partner för samarbete inom teknik och impleentering.
<#
Nu vid starten kommer vi att
vara 150 personer för att öka tillca
500 vid mitten av -93, som blirden
mest arbetskrävande tiden för
projektet. Det berättar Mats Köhlark, som är projektledare.
Arbetet ska ske på fem olika
platser. I Stockkolm kommer det
att finnas 250, i Göteborg 100 och

- Femhundra personer ska jobba med Japan, säger Gunnar M
Eriksson och Mats Köhlmark.

i Linköping 50 medarbetare. På
LMFiFinlandkommer lOOpersoner att arbeta med växelbiten. I
projektgruppen ingår också det
50-tal personer som arbetar på bolaget i Tokyo.

Mannesmann större
- Visst är ett projekt med 500 personer ett stort uppdrag men
Mannesmann-projektet
var
större. I det arbetade 1000 medarbetare under den mest intensiva
perioden, säger Gunnar. Han och
Mats är vana vid stora projekt eftersom de båda varit med i
Mannesmann-uppdraget.

Under förra året genomförde
ERA två mycket stora och tekniktunga projekt, GSM (till
Mannesmann) och ADC (American Digital Cellular). Erfarenheterna av dessa uppdrag kommer
man att dra nytta av.
- GSM omfattade mer utveckling än vad JDC gör men nu har vi
i stället kortare tid på oss samtidigt
som det handlar om betydligt
större volymer än GSM, säger
Gunnar. Det ställer krav på kortare ledtider och att produktionen
kommer in tidigt i projektet.
- Det vanliga är att produktionen kommer in relativt sent i ett

-Detmåste varakontinuitet iallt
arbete och några överlämnanden
ska inte ske. Allaska känna ansvar
för sin del och följa den genom
hela projektet, säger Gunnar.
Samarbete är a och o. Vi kommer
att arbeta över gränserna när det
gäller affärsområden och länder.
- Den första februari -94 ska första delen i vårt stora uppdrag vara
avslutat och kunden ska ha sitt
mobiltelefonsystem i drift. För
oss betyder det ett stort jobb i hårt
tempo med världens ögon riktade
mot oss. För att klara dessa stora
utmaningar är det inte bara viktigt
att vi samarbetar utan att vi också
har roligt när vi gör det, slutar
Gunnar.
Gunilla Tamm

Första ERMES-ordern till Finland
Ericsson har fått den
första ordern på
basstationer till det nya
paneuropeiska personsökarsystemet,
ERMES. Televerket i
Finland valde i april
Ericsson/Magnetic och
finska Technomen OY
som leverantörer till
sitt nya landstäckande
system.
ERMES är personsökarnas motsvarighet till mobiltelefonins
GSM. ERMES är ett pan-europeiskt system, enligt en standard satt
av europeiska telestandard-institutet ETSI. I ERMES-systemet
ska man kunna röra sig fritt över
Europa och nås överallt på en och
samma personsökare.
Precis som GSM har ERMES
blivit något försenat. 28 operatörer, representerande 18 länder, har

skrivit på ett sk memorandum of
understanding. Men hittills har
bara 5 gått ut med förfrågningar.
Det gäller Sverige, Finland,
Frankrike, Tyskland och Cypern.
- Det tidigare målet att få igång
systemet i slutet av 1992 kommer
inte att kunna uppfyllas. Troligare
är nu att det går i drift i mitten av
1993, säger Magnetics marknadschef Peter Holm.

Samarbete
Ericsson/Magnetic samarbetar
inom ERMES-projektet med finska Technomen OY. Magnetic
svarar för radiobiten och Technomen för växelbiten. Ordern från
finska televerket gäller inledningsvis ett 30-tal basstationer
som ska täcka Helsingfors och
Lahtis. När nätet är fullt utbyggt
och täcker hela landet rör det sig
om bortåt 300 basstationer.
Finland har i dag ett äldre sk
POCSAG-system som täcker 87
procent av landets yta och har
drygt 40 000 abonnenter. Levere-

rat av Technomen och Nokia.
Technomen kommer nu att ersätta
de gamla växlarna med nya, som
betjänar både POCSAG- och
ERMES-systemet.

Bättre system
ERMES-systemet har flera fördelar förutom den paneuropeiska
aspekten. Det har större kapacitet,
klarar cirka 5 gånger så många
abonnenter per frekvens. Det är
med andra ord intressant för
operatörerna i de länder som har
trångt i sina gamla system (t ex
Tyskland).
Att man enats om en gemensam
standard kan också få ner priserna
och sätta press på leverantörerna.
En operatör kan t ex lättare byta
leverantör.
ERMES har också flera nya
tjänster och möjligheter att sända
längre meddelanden och data. Vilket är intressant för de "avancerade" användarna.
Rent allmänt kan man däremot
säga att ERMES inte kommer att

betyda några större förändringar
för den som bara använder sökaren för vanlig sökning och att ta
emot korta meddelanden.

Avvaktande
När det gäller sökaren till det nya
systemet, dvs själva pip-apparaten man bär på sig, har tillverkarna
varit något avvaktande. Sökaren
blir mer komplicerad och dyrare
än de nuvarande och endast stora
volymer kan garantera lönsamhet.
Det kostar att utveckla och ta
fram nya sökare och situationen är
ungefär likadan som när det gäller
mobiltelefoni. Det är nödvändigt
att vara med från start när det gäller systemen medan man kan
komma in i ett senare skede med
själva terminalerna.
Endast japanska NEC har sagt
sig kunna leverera en ERMESsökare mot slutet av 1992.
Lars Cederquist

Sven-Christer
Nilsson
chef för
affärsenheten
RMOA
Innan du blev ansvarigfor affärsenheten Mobile Switching på affärsområde Publik Telekom, BX,
arbetade du inom affärsområde
Radiokommunikation, BR - när
och var?
- Från hösten -89 till februari i år
var jag chef för Ericsson Radio
Systems Sverige AB, RSS. Tidigare har jag också varit sex år på
Ericsson Components, dåvarande
Rifa. Den 1 maj började jag som
chef för RMOA men jag är fortfarande ansvarig för affärs-enheten Mobile Switching på BX. Det
kommer jag att vara till dess
verksamheten juridiskt förs över
till BR. Det ska ske senast sista
december i år.
Hur många personer ingår i
RMOA?
- Här i Sverige är vi ca 350 personer. I Kanada på LMC i Montreal finns en systemutvecklingsgrupp på 220 personer som ingår i
RMOA. IRTP, Raleigh, USA har
affärsenheten 15 personer som
arbetar med basstationsutveckling.
Varför förs Mobile Switching
överfrån BX till BR?
- Grundtanken i de nya organisationerna för BX och BR är att
erbjuda kunderna kompletta system och produkter och låta organisationerna spegla detta. Genom
att samla radio- och switching för
mobiltelefoni i gemensamma
affärsenheter kan vi effektivisera
arbetet genom bl a kortare
beslutsvägar och tydligare roller
motvåra marknadsbolag och kunder.
Vad är det viktigaste just nu ?
- Att vi så fort som möjligt hittar
våra roller i den nya organisationen och kan möta kunderna på ett
effektivit sätt. Den viktigaste
uppgiften är dock att uppfylla de
åtaganden vi har i Nordamerika
vad gäller ADC (American Digital Cellular). Det är betydelsefullt
för våra fortsatta framgångar.
len intervju för några år sedan
berättade duatt du är skåningmen
kom till Stockholm - 78. Du är gift
och har två döttrar. Vidförra intervjutillfället höll du just på att
köpa båt. Hur har det gått?
- Ja, båten köptes så det blir förhoppningsvis mycket segling på
somrarna.
GT
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NFT-Ericsson Communications ANS, delägt
bolag inom Försvarskommunikation

Utvecklar Norges nya
truppradiosystem
- MRR projektet, Multi Role Radio, är vårt största
uppdrag. Den option om utökning som vi fått nu i vår
visar norska försvarets tilltro till oss, när det gäller
att utveckla och leverera nästa generation
truppradio. Det säger Per F Skard, VD för NFTEricsson Communications ANS, ett företag som
ägs till lika delar av Ericsson och Norsk
Fors var steknologi (NFD.
Det var i juni -90 som Ericsson- svaret om utveckling av ett mobilt
NFT fick det stora uppdraget att taktiskt telesystem, TADKOM.
utveckla och leverera ett nytt Exportversionen, Deltamobile,
introducerades i samarbete med
truppradiosystem till
norska försvaret till ett
värde av 750 miljoner.
Sä hår kommer
Nu i vår har företaget
den bärbara
fått en option på utökstationen i MRR
projektet att se
ning och den totala
ut.
summan är 1,4 miljarder. Tidsmässigt sträcker sig arbetet fram till
år2000.
- För vår affärsenhet
är detta en mycket viktig order och en plattform till den internationella marknaden,
betonar Olle Lenneman, chef för RDEC,
affärsenheten
Försvarskommunikation.
NFT-Ericsson
Communications som
ligger i samma byggnad som Ericsson
Telecom
A/S
i
Billingstad i utkanten
av Oslo bildades 1990.
Rötterna går dock betydligt ERA,
som
leverantör
av
längre tillbaka genom Elektrisk radiolänkutrustning samt krypto i
Bureau, EB Defence och senast systemet.
EB Ericsson Defence.
I MRR-projektet är samarbetet
- Vid starten för två år sedan var med ERA mycket viktigt. Främst
vi ett 80-tal medarbetere, ett antal gäller detattföraöverteknologi från
som nu vuxit till 140. Av dessa är Truppradio 8 000 samt mobilteleca 100 ingenjörer medan resten foni.
arbetar med marknadsföring, adFörutom med ERA sker samarministration och logistik, berättar bete med
Ericsson Radar
Per.
Electronics, ERE i Mölndal. Produktionen kommer att ske på ETNs
Ericsson-samarbete
fabrik i Hisoey och på NFTs fabrik
NFT-Ericsson arbetar enbart i Kongsberg. Dessutom är flera
inom försvarsområdet och redan underleverantörer involverade.
för 25 år sedan började man ut- Ungefär 90 personer arbetar i
veckla utrustning för taktisk kom- projektet och av dessa är fyra
munikation. Exporten står för un- svenskar med långtidskontrakt. Till
gefär 80 procent.
det kommer åtskilliga svenskar som
1978 tecknade EB och Alcatel / pendlar från ERA. Just nu är det
STK ett kontrakt med norska för- många mekanister som är med i ar-

al Network

betet, berättar projektledaren Egil
Marstein.
Som en viktig milstolpe i MRRprojektet nämner Egil hösten -92.
- Då ska vi ha gått från pappret
till produkt, säger han och förklarar att korten ska vara på plats i
radion och den ska fungera. Våren
-93 är det dags för viktiga tester.
Den stora milstolpen är naturligtvis den första november 1995 då
den första leveransen ska ske.
- Fram till dess är vi minsann
inte sysslolösa, skrattar Egil.

Tre delsystem
Det nya truppradiosystem
som nu utvecklas för norska försvaret består egentligen av tre delar, truppradio, mobiltelefoni med
krypto samt dataradio, dvs
möjligheten att sända data
per radio. Allt bygger på
den allra senaste tekniken
inom varje område.
- Vår ambition är att hålla
TK (tillverkningskostnaderna) så låga som möjligt,
säger Per. ERAs erfarenheter inom mobiltelefoni och
av det stora svenska truppradioprojektet tjänar som
utmärkta vägvisare. På
NFT-Ericsson har man
med hjälp av bl a inköp på
ERA byggt upp ett radiolab. Det torde vara ett av de
allra modemaste i Norge.

Marknadsföring
- Någon marknadsföring i egentlig mening av det nya truppradiosystemet har inte skett och det
kommer att dröja ett tag ännu, säger Jomar Leknes, som är marknadschef. Han berättar samtidigt
att vissa marknadsanalyser gjorts.
En viss marknadsföring sker dock
redan genom deltagande i konferenser och seminarier.
- Vi är stolta över det förtroende
som norska försvaret visar oss genom uppdraget att utveckla nästa
generation truppradio, säger Olle
Lenneman. Detta blir en mycket
viktig internationell referens när
det gäller truppradioprojekt till
andra länder, slutar han.
Gunilla lamm
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Erling, Anna och Per mot framtidens fabrik

Arbete och studier varvas
- En fabrik är och
kommer alltid att
vara en föränderlig
arbetsplats som
styrs av teknikutvecklingen. Vårt
viktigaste sätt att
möta framtiden är
att ha personal med
rätt utbildning. Det
säger Anders Norin,
chef för Gävle-fabriken, där en stor
satsning på teknikutbildning pågår sedan
förra hösten.

-L

lämpad teleteknik vid högskolan
i Gävle/Sandviken. Undervisningen sker på distans med föreläsningar och laborationerpåhelger.
- Jag har läst 80 poäng på DataElektroniklinjen och kom till Ericsson för tre år sedan, berättar
han.
Per arbetar som provberedare
och tar fram testutrustning för
GSM-basstationer.
- Man kan alltid lära sig mer
inom radiogebitet och därför är
det bra att högskolan och Ericsson samarbetar. När erbjudandet
kom från högskolan så togjag det,
säger han.

Utbildningsvikarier
I november förra året var 140
personer vid Gävlefabriken
tvungna att sluta på grund av arbetsbrist. Nu i vår är arbetsbelastningen mycket stor med bl a viktiga leveranser av basstationer
för både GSM och ADC (American Digital Cellular system).
Hög arbetsbelastning samtidigt
som det sker en kraftig satsning
på utbildning hur klarar man det?
-1 dag har vi tagit in 20 utbildningsvikarier, berättar Ulla
Holmgren. När vi ringde runt efter "turlistan" på de uppsagda
fick vi mycket positiva svar.
Många hade själva tidigare ringt
till Arbetsförmedlingen för att
höra om jobb på Ericsson.
Att framtidens fabrik kräver
personal med utbildning är alla
anställda medvetna om. Fler av
de uppsagda har också på eget
iniativ börjat utbilda sig. Om
Gävlefabriken kan börja rekrytera personal igen vill de ha
möjligheten att komma tillbaka.
Gunilla lamm

För ett år sedan tillverkade
Gävlefabriken i huvudsak enbart
analoga radiobasstationer. Idag
har de digitala basstationerna tagit ledningen och nu produceras
dubbelt så många digitala som
analoga talkanaler.
- Vi är nog en av de fabriker
inom Ericsson som ligger längst
fram när det gäller teknikskifte,
förklarar Anders. Mycket av det
manuella arbetet som t ex lödning och montering försvinner
och istället blir det behov av fler
tekniker för bl a provning, test
och processunderhåll.
Ericsson är en av de största arbetsgivarna i Gävletrakten.
- Vi har ett nära och bra samarbete med de lokala skolmyndigheterna både på KOM VUX,
gymnasieskolan och högskolan,
berättar Anders. Själv sitter han
med i styrelsen för Högskolan i
Gävle/Sandviken.

Fyra steg
- Den teknikutbildning som nu
pågår i fabriken är indelad i fyra
steg. Totalt deltar 94 anställda
den här terminen, berättar P-0
Dahlström, som är utbildningsansvarig i Gävlefabriken.
Förra hösten startade en basutbildning på 60 lektioner som
pågår under en termin. Denna
kurs utgör steg ett i utbildningen
och mycket av innehållet är
hämtat från gymnasieskolans
årskurs ett på el/telelinjen. Så
mycket som 60 anställda deltog i
denna kurs i fjol.
Utbildningen i steg två
sträcker sig över två år och motsvarar tre års teleteknisk utbildning vad gäller de tekniska ämnena.
- Denna utbildning startade nu
i höstas och har 20 deltagare, säger Börje Isaksson på utbildningsavdelningen.
Steg tre är en repetitions-och
nivåhöjande utbildning för de
som redan har en fyraårig teleteknisk utbildning. Det fjärde
och högsta steget på utbildningstrappan är en 10 poängskurs i
radio- och teleteknik på högskolan i Gävle/Sandviken.

Kvalitetsdialogen
Fr v Jomar Leknes, Per F Skard och Egil Marstein ar glada över den option på utökning av den norska
truppradiobeställningen som NFT-Ericsson fått nu i vår. Den totala summan är på 1,4 miljarder.
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- Naturligtvis är det viktigt med
teknisk utbildning för personalen men vi måste samtidigt kom-

Erling Svedberg, Anna Sundberg och Per
Gävlefabriken som pluggar för framtiden.

plettera med breddutbildningar
inom t ex ekonomi, planering,
ADB,
kvalitet
och
företagskännedom, betonar P-O.
Som ett exempel på breddutbildning nämner han Kvalitetsdialogen, en kurs som samtliga i
fabriken gått.
- Vi ska inte bara fackutbilda
medarbetarna utan vi måste också
se till att de har kunskap och förståelse om varandras specialområde. På det sättet kan vi höja den
allmänna kunskapsnivån i fabriken, förklarar P-O.

Roligt börja plugga
Anna Sundberg har arbetat sju år i
fabriken och är nu kontrollant.
Hon är en av de 20 som går påbyggnadsutbildningen på två år.
- Jag gick konsumtionslinjen på
gymnasiet och har alltså ingen
teknisk utbildning. För ett år sedan började jag den basutbildning
som Ericsson erbjuder. Det var
kul att börja plugga och jag ville
gärna ta chansen att fortsätta, säger hon.
Undervisningen är förlagd till
två förmiddagar i veckan på betald

Thell är några av de medarbetare i
De varvar fabriken med skolbänken.

arbetstid. Till det kommer rätt
mycket pluggande på fritid.
- Visst kan det vara jobbigt ibland speciellt med ellära och elektronik, tillägger Anna som har
matte som favoritämne. Så småningom hoppas hon kunna få ett
jobb i fabriken där hon kan använda de tekniska kunskaper som
hon nu håller på att skaffa sig.

Ett ämne i taget

I

- Jag är gymnasieingenjör och har
jobbat här i fem år, säger Erling
Svedberg. Han arbetar med provning och är en av de 12 medarbetare som nu går steg tre dvs den
repetitions- och kompetenshöjande utbildningen.
- Det känns bra att fräscha upp
gamla kunskaper och även lära sig
nytt. Det blir en del pluggande
hemma eftersom det är rätt många
tentor. Men det är det värt, när Ericsson erbj uder den här studiemöjligheten så vill jag ta chansen,
slutar Erling.

Mer radio
Per Thell är en av de fyra i Gävlefabriken som läser 10 poäng i til-

Kompetens i framtidens fabrik
Varför behöver medarbetarna inom produktionen nya kunskaper, vilka kunskaper behövs och hur ska medarbetarna få
dessa kunskape? Det är tre viktiga frågor som behandlas av
den samordningsgrupp för kompetensutveckling som finns
inom produktionen.
- Gruppen har funnits något år och vi tittar så långt fram i
tiden som till mitten av -90-talet, berättar Ove Alm, personalansvarig på Produktion. I gruppen sitter förutom Ove utbildningsansvariga från fabrikerna i Gävle, Linköping, Kumla
samt Radiosystem.
För varje ny generation produkter som kommer ökar komplexiteten och minskar arbetsinnehållet. Det gäller för
samtliga BR-fabriker även om det går olika fort på olika
fabriker.
Den ökande komplexiteten ställer andra krav på personalens kunskap.
- Förutom fackkunskaper måste medarbetarna i framtiden
ha bredare kunskap än vad de har idag. Gränserna mellan
olika funktioner kommer att suddas ut, säger Ove. Ett
nyckelområde förframtiden tror han blir materialadministration. När produkterna ska fram snabbare och snabbare i en
alltmer automatiserad produktionsprocess måste allt material finnas på plats utan att lager byggs upp.
På alla BR-fabriker pågår idag olika former av utbildning
för framtiden. En viss samordning mellan fabrikerna finns
och man lånar också utbildare av varandra.
Rotationsutbildning är något som Ove tror kan bli aktuellt
och bör utnyttjas mer.
Förutom att diskutera utbildning så funderar samrådsgruppen överfabrikernas framtidaorganisationen och hur denkan
göras "plattare" med snabbare beslutsvägar.
GT

- Men jag behöver underlaget redan i oktober, kanske någon tyckte
när han fick se vilka tidplaner de andra delprojekten räknade med.

Vad behöver jag
av vem och när
måste jag ha det?
Till tonerna av Vivaldi
samlades i början av
maj ett tjugotal personer i ett konferensrum i
Kista. De representerade olika delar inom
samma mobiltelefoniprojekt och de skulle
på en dag lösa samarbetsfrågor, typ vem
som ska lämna vad till
vem och när det måste
lämnas. Det lyckades
över förväntan, sammanfattar projektledaren Per Nygren.
För det nya digitala mobiltelefonsystemet GSM finns ett projekt
som kallas CME 201R3 Indus. R3
står för Ericssons senaste "release" av GSM-systemet och
omfattar ny release av växel,
radiobasstation, Base Station
Controller samt Operation Support system. Indus betyder industrialisering, som handlar om att
göra produkten praktiskt hanterbar för kunden.
Under konferensdagen satte
sig representanter för åtta berörda
delpropjekt, cellplanering, utbildning, dokumentation, konstruktion etc, vid varsin skärm.

Där började de sätta upp listor på
när desjälva var bereddaatt lämna
ifrån sig något och i så fall vad,
och när de behövde material och
uppgifter från andra.
Efter lunch satte man så upp
sina "önskelistor" på de andras
skärmar. Sen började diskussioner och förhandlingar.

Förståelse
- Dagen gick bra, vi lyckades få
"handslag" på det mesta, konstaterar projektets kvalitetschef Anders Eriksson.
- Vi lyckades dessutom ge de
inblandade en överblick och en
större förståelse för projektets
helhet. Något som är svårt att nå i
vanligafall. Vi säljerjuettsystem,
men de flesta brukar bara se till sin
egen bit. Framtidsvisionen när det
gäller industrialisering är att alla
har gemensam syn på hur det ska
utföras och att man använder
samma terminologi.
- Detfinamed den här metoden
att samla alla som är beroende av
varandra, samt att arbeta med skriven information på skärmar, är att
kraven blir konkreta och greppbara, säger Per Nygren.
- Det som återstår nu är att uppdatera alla delprojektspecar samt
tidplanen, sedan kan vi alla arbeta
mot det gemensamma målet,
CME 201 R3 färdigt 1 mars 1993!
Lars Cederquist

Alvar Hedkvist i Gävlefabriken har dokumenterat mekaniska
verkstan med ca 1 0 0 bilder inför flytt en. Foto: Leif Jäderberg

Alvar tog 1OO bilder i Gävlefabriken
Den första september flyttar Gävlefabrikens mekanska verkstad till
Stockholm. Alvar som är skyddsombud i fabriken är också en duktig
fritidsfotograf. I höstas fick han i uppdrag att med bilder dokumentera
mekanska verkstaden. Det blev ett hundratal bilder som har visats för
de anställda på en utställning i fabriken. Al var känner väl till mekansika
verkstan eftersom han tidigare själv arbetat där under åtta år. Bilderna
visar bl a verktygsverkstan, materielförrådet och lackeringsverkstan.
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ONSKEREPORTAGET
För några nummer sedan fick fem läsare frågan "Vad vore ditt
önskereportage i ERA Nyheter"? En av de som svarade var Ulla
Snellman på ECS, Kista och hon vill läsa om våra dotterbolag.
Gärna ett personporträtt på t ex en sekreterare, som beskriver sin
vardag både på jobbet och fritiden. Här kommer det reportaget.

Anne, norskan
som inte gillar
att åka skidor
- Jeg er som potäten känn bruges til alt, skrattar
Anne Finstad då hon berättar om sitt arbete på
Ericsson Radio systemer A/S i Nesbru, Norge.
Anne, som är V D-sekreterare med ansvar för bl a
personalfrågor och administration, har varit på
företaget sedan 1982.
I Nesbru ca 1,5 mil väster om
Oslos centrum, finns Ericsson
Radio systemer, ERN. För fyra år
sedan flyttade man in i lokalerna,
som då var nybyggda. Själv har
Anne varit betydligt längre på företaget.
- Jag började 1982 på Lehmkuhl
Elektronikoch kom till Lehmkuhl
Radiosystemer två år senare, berättar hon. Så småningom köptes
bolaget av Elektrisk Bureau för att
senare bli EB Ericssonoch förfyra
år sedan ett helägt Ericssonbolag,
Ericsson Radio systemer.
Anne trivs med sitt arbete och
tycker att man är ett bra gäng med
fin stämning.
ERN har nyligen omorganiserats och land mobil radio-verksamheten (med undantag för systemet EDACS) har sålts. I samband med det blev det en viss
övertalighet.
- Att vara med och säga upp folk
är det svåraste och tråkigaste jag
gjort, säger Anne. Samtidigt var
det lärorikt och gav mig nyttiga
erfarenheter.
Att beskriva en vanlig arbets-

dag tycker Anne är svårt.
- Min man arbetar här som montör och vi åker bil hemifrån tillsammans för att komma hit vid 8tiden, berättar hon. Att planera
dagens arbete är inte så lätt. Hela
tiden sker det saker som måste årgärdas mer eller mindre genast.
Just det, att det alltid händer något
nytt, är roligt, menar hon.
Så väldigt mycket kontakt med
övriga Ericssonbolag har Anne
inte. Mestblirdetmed Kista, Lund
och GSM-gänget i Frankfurt.
- Jag har varit i Kista och skulle
gärna göra ett besök i Lund. Det
känns alltid bra att ha träffat de
personer som man pratar ofta med
i telefon, att rösten får ett ansikte.

Här är vi ett fint gäng, säger Anne Finstad som är V D-sekreterare på Ericsson Radio systemer i

Norge.
hela tiden och hjälper till vid slakt
och styckning. Sedan blir det
många läckra älgrätter som Anne
står för.
Familjen Finstad består av
Anne, hennes man och en 22-årig
son, som "delvis" flyttat hemifrån. Till familjen hör också en
katt som klev in genom dörren för
några år sedan och sen stannat
kvar.
Anne har en aktiv fritid. Förutom husvagn, en mellanstor båt
och villa (men utan arbetskrävande trädgård) har familjen en
liten fäbodstuga (från 1700-talet)
i Österdalen två och en halv timmes bilfärd nordost om Oslo. Här
kan man verkligen koppla av.
- Vår "säter" ligger på fjällsluttningen och vi måste gå sista biten.
Vi lagar mat över öppen eld och

hämtar vatten i bäcken, berättar
hon.
Vad hoppas Anne av framtiden? Så här svarar hon:
- Att Norges konjunkturen vän-

dertilldetbättreocharbetslöheten
minskar. Den organisation som vi
nu bygger upp här på ERN hoppas
jag ska bestå och utvecklas.
Gunilla Tamm

Ericsson och FMV
FM V, Försvarets Materielverk, är en stor kund till Ericsson. Förändringen av den svenska försvarsorganisationen berör även FMV. Vid ett
endagsseminarium i början av maj besökte representanter för FMV
Ericssons nordiska marknadsförare av försvarskkommunikation och
informerade om konsekvenserna och hur detta påverkar förhållandet till
industrin.

Älgjakt och fäbodstuga
Skidåkning och gå på tur är inget
för Anne.
- Jag är nog en av de få norskor
som inte är född med skidor på
fötterna, konstaterar hon glatt.
Däremot tycker hon om att vara
ute i naturen och älgjakten på höstarna är viktig.
- Jag jagar inte själv men är med

Ericsson Radio
systemer A/S
ligger i Nesbru och har drygt
40 anställda. Marknadsför och
säljer mobiltelefoner samt mobilradiosystemet EDACS. VD
är Bernt Christiansen.

Olof Lenneman, Ericssons chef för försvarskommunikation,
diskuterar med FMVs Kenneth Montan, teknisk direktör, och Göran
Kihlstrom, chef för Telecombyran.

GSM-lektioner och höstregn
corns "core business" att servera
mat. Eleverna var i varje fall
mycket trevliga men ganska tysta.
Det blev därför mest jag som höll
låda.

Elevernafickjobba hårt med att
avkoda ett Abrs-meddelande. Det
var nyttigt för dem i synnerhet
som de aldrig har bläddrat i specarna förut. Pratade extra mycket

Tisdag 28 april
Karin Adamsson, som
skrivit den här månadens dagbok, är teknikutbildare. Hon berättar
om hur det är att hålla
kurs i Australien.
Måndag 27 april
Kursstart för en 5-dagars Advanced-kurs i Melbourne. Jag var
på plats redan 7.30 eftersom jag
som vanligt inte fått reda på varken starttid eller antal elever.
Denna gång blev det elva elever.
Träningscentret (Telecom Australia) såg ut som en fabrik, vilket
inte var konstigt eftersom det på 50-talet varit just en syltfabrik.
Matservering finns inte heller i
huset. Det är nämligen inte Tele-

Delade en taxi med Per-Åke, en
kollega från utbildningsavdelningen, som håller en 3-dagars
systemkurs. Han har dock tur och
får vara i Telecoms andra "skola",
som är bra mycket roligare.
På eftermiddagen hämtade jag
GSM-rekommendationer
från
den andra skolan. Annika, som
höll kurs här i mars hade lämnat
dem där men eftersom min kurs
blev flyttad till denna lokal blev
transporter nödvändiga. Fick
hjälp av taxichauffören att bära
upp böckerna till klassrummet.
Han slet nog värre än jag.

Onsdag 29 april
Tog tåget ut till skolan. Inte något snabbtåg precis men lugnt och
trevligt. Ingen morgonrusning
eftersom alla (nästan) åker bil, så
rusningen är på vägarna i stället.

taktperson här på EPA. Han är
schweizare men hans fru är
svenska, så det blev en tämligen
svensk afton. Älsta barnet, Karin
21 år, pratar svenska efter att ha
varit ett år som utbytesstudent i
Sverige. Sonen Markus, 19 år,
pratar däremot bara strine australiensiska.

Fredag 1 maj

om kanalkodning och fattningsavkodare. Det blev nog lite för teoretiskt för dessa elever, tyvärr.

Torsdag 30 april
Regn igen. Nu har det regnat i
fyra dagar. Annars är hösten här
inte så plågsam. Dagstemperaturen ligger runt 15 grader. Körde
teori till lunch och sedan blev det
grupparbeten
med
GSMspecarna. Som vanligt var en del
väldigt snabba, andra ganska
långsamma.
Middag hemma hos min kon-

Här nere är May Day ingen
helgdag så det var bara att åka ut
och hålla kurs. Grupparbeten denna gång med lite svårare uppgifter. En är att ta reda på om två
grannländer i Europa kan få
samma nätverkstad. Europakartan ledde förstås till vissa problem
- var ligger t ex Sverige? De flesta
tippade på någonstans runt Belgien, Schweiz etc.
Kursavslutning och diplom.
Därefter nytt styrketräningspass
dvs transport av specar och överblivna böcker till Ericssons kontor.

Lördag 2 maj
Flyg till Adelaide för nästa

veckas kurs. Jag hade knappt
kommit in i hotellrummet förrän
Ron Baronian, en av mina elever
från i februari, ringde och hälsade
mig välkommen hit. Han och ett
partillavelevernakommerhitoch
äter frukost på måndag morgon
och sedan följs vi åt till kurslokalen. Trevligt!
Styrketränade lite - på riktigt
den här gången. De har ett litet
gym på hotellet.

Söndag 3 maj
Sleep-in = sovmorgon. Därefter sightseeing men utan kamera
på magen. Zoo (med små
pingvinerna) konstmuseum och
Old Parliament (museum som visar South Australias historia),
varmt och skönt, ca 20 grader.
Joggade en sväng men gatorna
är så långa och raka så det är inte så
skojigt. Man får springa utanför
stan om det ska vara lite roligare.
Skickade fax till Ericsson och sorterade papper inför morgondagen.
Karin Adamsson
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Uppdrag: En mikrobasstation
kunskaper hos de med liknande
uppgifter här.
- För mig känns det uppfriskande att jobba tillsammans med
svenskarna. Ni tycks ha en något
annorlunda syn på ledarskap och
arbetar mer självständigt. Det är
något positivt som också smittat
av sig hos oss, menar Dariene.

Uppdraget har varit att
snabbt, billigt och smått
ta fram en radiobasstation som ska täcka områden där större celler har
svårt att ge fullgod
täckning.
Idag har gänget i
Raleigh, USA, - med bl a
sex inlånade svenskar
från ERA - en färdig prototyp på en mikrobasstation, som enkelt ska
kunna monteras i t ex
flyghallar, varuhus och
konferensanläggningar.
Det är på Ericsson GE Mobile
Communications Inc. i Research
Triangle Park (RTP), North Carolina, som ett 15-tal personer är
sysselsatta med att utveckla en
mikrobasstation för den amerikanska marknaden och det
analoga AMPS-systemet.
Projektet sparkade på allvar
igång i augusti ifjol och nu finns
den första fungerande prototypen
framme.
- Vi har i viss utsträckning kunnat använda samma teknik som
ingår i den befintliga analoga
radiobasstationen för AMPS.
Men mycket är också nytt. Radiodelen och mekaniken är t ex kraftig minityariserad, berättar Erik
Lissakers, ansvarig för systemutvecklingen på RTP.
Det var det amerikanska CTIA
(Cellular Technical Industrial
Association), bestående av samtliga operatörer på den amerikanska marknaden, som under
lågkonj un turen började intressera
sig för ett effektivare nät med förbättrad service, istället för fortsatt
utbyggnad.
- Det man mest efterfrågade var
tätare celler för bättre täckning
inomhus. Det var ett begripligt
önskemål, inte minst med tanke på
att USA idag har över 1 miljon
handportabla
mobiltelefoner,
menar Erik.

Många arbetsuppgifter
I projektet ingårävensex svenskar
från ERA i Kista. Några är tillfälligt inlånade, andra är där på långtidskontrakt. En av de första
svenskarna på plats i RTP i september ifjol var Bengt KH Nilsson:
- En stor del av höstens arbete
handlade om att strukturera systemlösningarna till den nya

Mekaniken

Gänget som utvecklar den första mikrobasstationen för det amerikanska AMPS-systemet, i Raleigh,
USA. Fr vänster Mats Ek , Arun Naidu, Mike Nowak, Bengt KH Nilsson, Krister Grännsjö, John
Diachina, Erik Lissakers, UK Neuman (skymd), Quentin Denzene, Krister Raith, Scott Bluebaum samt
Jack Huffman. Saknas gör Ron Bohaychuk, Ingemar Eriksson, Dariene Brooks samt Clarence Roberts.

produktframtagning.
- Det har varit en givande omställning från att tidigare hajobbat
i en strikt fackindelad organisation till en ny, där arbetsuppgifterna är många och mycket varierande. Det blir till att rycka in där
man ser att någonting behöver rättas till, utan att trampa på för
många tår, menar Bengt.
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Uppfriskande

Krister Raith och Mats Ek kombinerar lunchen med basket och
diskussioner.

mikrocellutrustningen. Mycket
tid har också fått läggas ner på att
informera om och på att ta fram
produktstrukturer och dokumentplaner för de enheter som ingår i
projektet.
Bengt är bla delprojektledare
för
datasignallerings-utrustningen ( d v s ansvarig för att få
fram de produkter som möjliggör
kommunikationen
mellan
mobiltelefonväxeln och basstationerna).
- Tidigare växelinterface har

Konstboksvinnare
I förra numret efterlyste biblioteket proceedings, som kunde finnas ute
på avdelningarna. Proceedings är den publikation där en konferens alla
föredrag finns i tryckt form. Den som skickade in proceedings under
april var med i utlottning av konstböcker.
Här de är fem vinnarna som alla får varsin bok om Carl Larsson, TS
Agnes Frank, GU Bertil Nilsson, OR/NTMC Patricia Curutchet, G/NA
Christer Gustafsson och O/M Stefan Kalländer.

Lära män leda kvinnor ...
är titeln på Barbro Dahlbom Halls nya bok. På nätverket Ericsdöttrars
träff i maj talade hon själv förutom om sin bok om kvinnors möjligheter
till karriär. Hon gav många råd som t ex att byta jobb inom företaget
och att tro på sig själv och det man gör.

varit skrymmande och mycket
dyra. Vi har nu en utrustning som
i princip kan placeras var som
helst, tex underett bordellerhängande på en vägg, säger Bengt.
Det beslutades från början att ta
fram all projekt- och produktdokumentation enligt Ericsssons
decimalklassade system. Detta
har så klart inneburit en omställning för många av de amerikanska
kollegorna, som är vana vid helt
andra rutiner efter att ha jobbat
med amerikanska metoder för

ERA-Korta
Nyheter
Johan T Olsson och Owe Thyrestam, båda ERA, är stationerade i Kanada.
I England arbetar Stefan
Klingsbo, ERA.
Hädar Cars, Lars I.indiII,
Göran Sköldberg och Niclas
Walter, samtliga ERA, har flyttat
till Japan.
Bertil Furberg, ERA är stationerad i Schweiz.

Mekaniken tillhör en av de tyngre
delarna i projektet. Basstationen
ska ju i jämförelse med tidigare
AMPS-stativ göras betydligt
mindre.
Ingemar Eriksson och Ulf Neuman är två mekanister från ERA
med lång erfarenhet av att ta fram
mekanik för basstationer.
Ingemar arbetar med mekaniken till stativet medan Ulf inriktat
arbetet på kanalenheten.
- Kravet är att göra en minityariserad basstation som har samma
kapacitet och lika hög kvalitet
som den större. Dessutom tittar vi
mycket på kostnaderna och måste
hela tiden göra noggranna avvägningar, berättar Ulf.
Efter att till och från ha varit
inlånad i projektet, kommer Ulf
nu att åka över på kontrakt för att
under det närmsta halvåret på heltid arbeta med mekaniken i projektet.
Till skillnad mot i Europa är det
i dag mycket tal om mikrocellsteknik i USA. I princip är samtliga
operatörer på marknaden potentiella kunder till den nya
mikrobasstationen.
- Vi beräknar att vara igång med
volymtillverkning vid årsskiftet
1992/93,
meddelar
Erik
Lissakers.

Dariene Brooks är den som ansvarar för att dokumentationen
som produceras följer dokumentplanerna och
är
korrekt
hanterad.
Hon svarar
även för att
föra över all
information
tillCSDDoch
G A S K 2
(databaser).
Dariene kom
till RTP för
drygt ett år sedan och har
succesivt fått
lära sig Ericssons dokumentation
från grunden. Ibland åker hon till
Sverige och Kista för fördjupade

Ulf Neuman arbetar med
mekaniken till den nya
mikrobasstationen med hjälp av
CAD-tekniken.

Stafett-fest i Kista
Den4junikl 17.00blir det löp-stafett i Kista. Öppen föralla anställda på
företag, affärer, butiker mm inom området.
Tremannalag där varje löpare springer 2 kilometer. Start och växlingar nere på gräsplanen vid Kista centrum.
Ingen startavgift. Det är bara att gå ihop i ett tre"manna"lag och sen
anmäla till Arne Burefalkpå IBM. Men...minst en av löparna måste vara
kvinna!
Det går naturligtvis också bra att komma ner som publik och titta.
Torsdag 4 juni, alltså.

TACK!
Tackföruppvaktningenpåmin50-årsdag.

Erik Lindberg, S/VAT
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Trubbel med mobiltelefonen ?
Skulle du vilja arbeta
utomlands?
Gunnel Borger-Johansson, RSA, Kista
Javisst,
och
faktum är att
jag snart kommer att jobba
utomlands. Jag
har gått en cirkulationstjänstgöring på
Radiosystem
under ett år och avslutningen blir
tre månaders arbete i Lynchburg,
USA. Jag kommer att arbeta inom
ekonomi och redovisning. Det ska
bli mycket spännande.

Magnus Altin,
Marievik

PRS,

Ja, gärna. Att
jobba i andra
länder ger nog
nyttiga
perspektiv både på
det land man
jobbar i och sitt
eget. Men inom
ekonomisk redovisning kanske det inte finns så
många tillfällen. Japan, eller något annat land i Asien skulle vara
spännande att under en period arbeta i.

Renate Bystedt-Greven,
ERA, Kista
Nej, inte just nu.
Jag har under sju
år arbetat utomlands för Ericsson i länder såsom Saudiarabien, England
och
Kanada.
För närvarande
känns det därför bra att arbeta i
Sverige, men längre fram kan jag
nog tänka mig att sticka ut igen.

Anders
Gävle

Olsson,

ERA,

Jag har nog
funderat då och
då på att söka
till RepairCenter på Brynas
för att få möjlighet att åka ut
till olika"siter"
i världen och
reparera. Hittills har det tyvärr
stannat vid funderingar.

Lena Andersson, ECS,
Kista
Ja, visst skulle
det vara roligt.
En förutsättning
skulle
dock vara att
jag kunde ta
min familj med
mig och att
även min man
hittade ett arbete.

Lagad på tre dar per
När du får problem med
din HotLine pocket går
du till en kassa på
Posten. Där läggs
mobiltelefonen i en
vadderad påse, skickas
som värdebrev till
centrala serviceverkstaden i Kumla och sen
tillbaka till Postkontoret. Reparerad och
renoverad. Allt på
högst tre "postdagar",
enligt ett nytt avtal
mellan Ericsson och
Posten.
Att kunna skicka in sin trasiga
mobiltelefon per post är naturligtvis ett bekvämt sätt för många
mobiltelefonanvändare. Man kan
antingen lämna telefonen direkt
på Posten eller via en återförsäljare eller en av Ericssons servicefilialer, som i sin tur lämnar
telefonen vidare ull närmaste
Postkontor.
Dessutom kan man själv bestämma vart man vill ha den lagade telefonen skickad för hämtning. Något som är praktiskt under bl a semestern då man är ute
och reser.
Med det nya avtalet har abonnenterna nu cirka tusen inlämnings- och hämtningsställen; 400
servicebutiker och bortåt 600
större Postkontor av de 2000 som
finns totalt.
Av praktiska skäl är det bara
möjligt att skicka de modernare
ficktelefonerna.

Specialblankett
Rutinen har krävt en hel del förarbete. Ericsson och Posten har för
ändamålet tillsammans tagit fram
en specialblankett, som gör hanteringen mycket enkel. Telefonen
följer med samma påse och
blankettsats under hela resan.
- Det här är första gången som vi
konstruerat en ny blankett för en
kund, säger Marianne Danils, ansvarig för storkunder på Postens
division Brev och Paket. Men vi
ser positivt på den här typen av
kundanpassad service.
- Blankettsatsen är uppbyggd
så att man river av delar av den
allteftersom och på så sätt slipper
skriva nytt varje gång. Det underlättar det administrativa arbetet
för Ericssons personal i Kumla. I
övrigt har vi utnyttjat våra
standardprodukter, skjiffy-påsar,
förslutningsanordningar etc.

Fördubblat
- För oss är avtalet ett sätt att kunna
ge våra kunder en ännu bättre
service, berättar Ulf Olson på Ericsson. Vi har nu mer än fördubblat antalet ställen där kunderna kan
lämna in trasiga telefoner.
- Vi ska kunna garantera kvalitet på våra produkter på marknaden och kunden ska kunna lämna
in sin felaktiga telefon inom rimligt avstånd och få tillbaka den
inom rimlig tid. Både lagad och
renoverad, vilket betyder att Central service också byter ut repiga
displayeroch andraslitna detaljer.
Mätprotokoll upprättas och följer
med tillbaka till kunden. Telefonen är i skick som ny.
Ericsson räknar med att drygt

Trasiga ficktelefoner kan nu lämnas in på 6 0 0 av Postens större
kontor och återfås lagade inom tre postdagar.

5000 telefoner kommer att
skickas så här per post i år, 1992.
Och bortåt 12 000 nästa år när idén
blivit mer känd.
Priset är fast. Cirka 1500 kronor, som betalas mot postförskott

vid hämtningen, varav frakten går
på drygt hundralappen. Men dåi
harman sin telefon garanterat i bra
skick. Snygg med nya batterier,
kåpor etc.
Lars Cederquist

HotLine och massor med musik
Då en av Sveriges
största blåsorkestrar,
Blåsmasters, firade 15
års jubileum sjöng hela
orkestern med hjälp av
senaste ficktelefonen
från Ericsson, N H 9 7 .
Och i kulisserna under
Schlagerfestivalen i
Malmö fanns också
HotLine tillhands, tillsammans med utlånade
personsökare från
Ericsson Paging.
Det värden 11 april som Blåsmasters firade stort 15 års jubileum
och fyllde Berwaldhallen till sista
plats. Vid framförandet av låten
Name and Number sjöng hela 48manna orkestern via Ericssons
nya ficktelefon.
- Med hjälp av en inbyggd mikrofon i skalet på mobiltelefonen
fick vi fram ett perfekt, lite burkigt
ljud. Precis som det låter när man
ringer, berrättar Joacim Sand-

ström som spelar basklarinett och
är orkesterns materi al förval tare.

Schlagerfestivalen
Inför årets Eurovision Song
Contest som den 9 maj gick av
stapeln i Malmö kom förfrågan

från Sveriges Television om att
låna kommunikationsutrustning
från Ericsson. Ericsson Mobile
Communications (ECS) ställde
upp med 15 Hotline-telefoneroch
Ericsson Paging (PRS) med 23
personsökare.
- Det var främst personalen i

kulisserna som behövde utrustningen och och i gengäld syntes
Ericssons logotype i annonseringar för festivalen och med
dekaler på de bilar som skjutsade
artisterna, berättar Tomas Berg på
ECS marknadsavdelning i Sundbyberg.

