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Sista sidan
I NCC-huset i Kista har marknadsavdelningen för Afrika/Mellanöstern nyligen inlett ett omvälvande projekt med att prova ett nytt och
annorlunda arbetssätt. Ett 20-tal medarbetare arbetar tillsammans i ett enda rum. De egna sakerna förvaras i en rullhurts.
Trådlösa telefoner och bärbara PC-datorer bär man med sig till den
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Mobiltelefonsystem till Minsk
ERA har skrivit kontrakt med Commstruct International Belo russiya
BV för leverans av ett NMT 450-system till Minsk, Vitryssland. Systemet, som håller på att installeras, ska vara i full drift i april i år.
I OSS har Ericsson redan tidigare levererat ett NMT 450-system till
Moscow Cellular och basstationsutrustning till Delta Telecom i St
Petersburg.

Strax dags för PRIM
Den 24 februari är det dags för Ericssons nya produktadministrativa
system - PRIM - att starta. I PRIM finns uppgifter om Ericssons samtliga
produkter och används av konstruktion, produktion, marknad m fl.

arbetsplats man för stunden använder. Det här projektet, som är
ett experiment kring morgondagens arbetsmiljö och arbetssätt,
hoppas man ska resultera i ökad trivsel, motivation och kreativitet
- och i slutänden till en större kundtillfredsställelse. Projektet
fortgår under våren och kommer därefter att utvärderas.

Spectrum blir Ericsson
Messaging Systems Inc
Spectrum Communications & Electronics Corp,
USA har bytt namn till Ericsson Messaging
Systems Inc.
- Det ny a namnet stämmer bättre med företagets
produkter, dvs landtäckande personsökning och
"voice messaging systems" och det visar också
vår Ericsson-tillhörighet, säger Leif Holm, VD.

Inbyggt radiomodem
Ericsson har nyligen lanserat ett nytt inbyggbart
radiomodem, M 2050. Det är speciellt framtaget
för Mobitex-nätet i England.
Framtiden för mobildata bygger på att radiomodem by ggs in i PC och andra termi naler. Exempel är IBM 9075 och Huskys bärbara datorer.

EDACS till Polen
Det polska inrikesministeriet har skrivit kontrakt med
Ericsson för leverans och installation av kommunikationsradiosystemet EDACS. Ordern har i sin första
fas ett värde av 110 miljoner kronor.
EDACS-systemet ska användas av den polska polisen och brandförsvaret i Warszawa. Det ska förse arbetsgrupper och enskilda tjänstemän med radiokontakt var de än befinner sig i området.
Systemet, som kommer att installeras i Warszawa
under andra halvåret i år, innefattar mer än 3 000
handburna och mobila radiostationer. Det har digitalt
krypterat tal, kapacitet att sanda mobildata samt larmfunktion.
- För att effektivt bekämpa den stora brottsligheten,
som råder i Polen just nu behövs de mest moderna
tekniska produkterna och det har vi nu fått, säger Piotr
Szczypinski, inrikesministerns presschef.

ERA-Nyheter NR 1/93

Funderingar om
vår organisation
Vid den här tiden förra året hade vi just startat arbetet med att skapa den
organisationsstruktur, som vi har idag. En av anledningarna var att den
dåvarande affärsenheten RMOS, mobiltelefonsystem, till följd av sin
snabba tillväxt blivit en mycket omfattande och komplex verksamhet. Inom
BR har vi länge haft goda erfarenheter av indelningen i affärsenheter. Det
var därför föga sensationellt att vi snart fann att RMOS kunde delas i tre
affärsenheter, som var och en kunde stå på egna ben och ta totalansvar för
marknader, produkter och resultat. Detta ligger i linje med affärsområdets
strävan mot ökad marknadsorientering och decentralisering.
TACK VARE ATT vår omorganisation i tiden sammanföll med förändringarna på BX kunde vi tillsammans nåen överenskommelse om den AXEbaserade delen av mobiltelefoniverksamheten. Per den 1 januari -93 ligger
således även denna del på de nya affärsenheterna. Samarbetet med BX
fortsätteremellertidmen under ändrade former som regleras av ett nytt B R/
BX-avtal. Core Units för grundteknologi, systemplattformar och tillverkning inom BX är numera strategiska Core Units för våra systemaktiviteter.
På samma sätt får vår Core Unit för radioteknologi en ökad betydelse
som strategisk resurs för hela koncernen. Det är ju uppenbart att radio blir
en nyckelteknologi för allt fler av koncernens affärsenheter, exempelvis
RLL (Radio in the Local Loop) och Business Cordless.
I SAMBAND MED omorganisationen gjordes också en översyn av
lednings- och servicefunktionerna, vars omfattning och roller förtydligades.
Därmed har vi gått vidare med att ersätta våra tidigare staber med slimmade, effektiva stödfunktioner med högt kvalificerade medarbetare.
Servicefunktionernas uppgift är att erbjuda affärsenhetrna tjänster lika effektivt eller effektivare än vad någon annan part kan göra.
Ledningsfunktionerna deltar i affärsområdets ledning och strategiska utveckling. Genom att uppmuntra kvalificerade medarbetare att med några
års periodicitet växla mellan linje- och funktionsuppdrag och vice versa,
skall en dynamisk kompetensutveckling på båda håll befrämjas.
SÅ HÄR ETT ÅR SENARE tycker jag att vår strukturförändring gick
mycket bra. Vår ambition att den skulle gå fort för att förhindra besvärande
låsningar, tycker jag infriades. Reaktionerna från anställda, chefer och
fackklubbar upplever jag som övervägande positiva.
Jag anser därför att vi nu har en organisationsstruktur, som i allt väsentligt
håller för överskådlig framtid och som stämmer i koncernen efter de förändringar som skett inom andra affärsområden.
Vår fokusering är nu att gå vidare med de förbättringsaktiviteter avseende kvalitet, kapitalanvändning och kostnader, som är nödvändiga för att
vi skall behålla våra marknadspositioner och nå
framgångar. För detta är samverkan över affärs-,
enhets- och affärsområdesgränser av fundamental
betydelse. I koncernens kombinerade produkt- och
tjänsteerbjudandeliggernågra av nycklarna tillförtsatta framgångar för oss alla.
MED DEN NYA organisationen på plats, förstärkta ledningsresurser bl a genom tre nya affärsenhetsledningar,
förbättringsaktiviteter på gång i stort som smått samt med full fart på
marknaden, i våra laboratorier och i våra fabriker kan vi vara optimistiska
inför 1993.

Kurt Hellström

Belönat förslag från Mjärdevl
Thomas Walldeen,
ERA i Mjärdevi, Linköping, har fått 25 000
kronor som belöning
för ett förslag till hjälpmedel vid uttestning av
funktions-block i AXE
10.
För ungefär ett och
ett halvt år sedan lämnade Thomas in sitt förslag till "förslagslådan" i Mjärdevi. Förslaget var i form av en kravspecifikation på en testanalysator.
Testanalysatorns uppgift är att analysera de testinstruktioner, Basic Test
Instructions (BTI), som styr själva
testningen. Analysen sker bl a med
avseende på syntaxen, semantiken,
variabelnamn, signalnamn, MMIkommandon,
interpreterkommandon, pekarkvalifikationeretc.
Ett stort problem hittills har nämligen varit att många tester har a vbruti ts,

inte på grund av fel i
det program som ska
testas, utan på grund
av fel i testunderlaget
(BTI).
Enligt
ETX/TX/
DK, som ansvarar för
hjälpmedelsutvecklingen inom området,
beräknar man spara ca
tio timmar per Plexblock, som genomgår
test med hjälp av detta
hjälpmedel.
Med hänsyn till den effektivisering,
som en testanalysator innebär samt
det positiva mottagande som ett sådant hjälpmedel rönt, har ETX/TX utvecklat en testanalysator, som bygger
på Thomas krav-specifikation. Denna
testanalysator har nyligen introducerats som standardhjälpmedel i
APSTOOLS 9.0.
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Lennart Conning

Den första januari bytte
Radiosystem Sweden AB
namn till Ericsson Radio
Access AB. En av årets
allra första arbetsdagar invigdes det nya namnet i
närvaro av Lars Ramqvist,
Jan Stenberg och CW Ros
från Ericssons verkställande ledning.
Ulf Mimer, VD för RSA (den gamla
internbeteckningen gäller trots namnbytet) hälsade 20-talet inbjudna gäster
välkomna och ga v en kort historik över
företaget. Han gick sedan över till att
tala om Ericsson Radio Access och
framtiden, som ser mycket positiv ut.
- Det nya namnet visar att vi är ett
företag inom Ericssonkoncernen och
det känns helt rätt, sa han. Ericssonnamnet är till stor nytta vid externa
kundkontakter och kan ge oss fler nya
kunder. Speciellt gäller det satsningarna inom RLL, Radio in the Local
Loop dvs fast telefoni via radio. Det är
inom detta område som RS A tagi t fram
sin nya produkt, RAS 1000, som man
tror och hoppas mycket på.
Henrik Olesen, marknadschef på

Lars-Goran Hansson presenterade några av produkterna. Fr v Ulf
Mimer, Lars Ramqvist och Jan Stenberg.

RSA, berättade om de unika möjligheter som detta "instant phone system"
ger och de nya marknader som kan
öppnas tillsammans med andra
Ericssonbolag ute i världen.

Filter
Ijuni förra året bildade RSAenspeciell
affärsenhet för filter, combiners och
multikopplare. Dessa har ända sedan
företaget startade 1978 tillhört ursprungsprodukterna. Ingemar Blomqvist, som är chef för enheten, berättade att dessa produkter ingår i så gott

som alla mobiltelefonsystem. Förutom intern försäljning kommer man
aktivt att bearbeta externa kunder.
Invigningen avslutades med ett kort
besök på utvecklingsavdelningen, där
Lars-Göran Hansson, utvecklingschef, demonstrerade några av produkterna.
Lars Ramqvist önskade Ericsson
Radio Access lycka till och gladdes
över de stora möjligheter till samarbete över Ericssons affärsområden
som kommer att finnas.
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"Bro" Lund - Kumla med ny organisation
Införandet av GSM och den nya digitala tekniken skapar en ny marknadssituation för mobiltelefoner. För att
få en starkare marknadsstyrning samt öka decentraliseringen och flexibiliteten har ECS/RMOT omorganiserats.
- Vårt mål är att innan -94 vara en av
världens tre största terminalleverantörer. För att klara det måste vi ha en
bra bas att arbeta från och det har vi
skapat genom vår nya organisation.
Det säger Kaj Nielsen, chef för
RMOT International på ECS.
Kumlafabriken står inför en gigantisk uppgift. I år ska man tillverka upp mot dubbelt så många terminaler som under -92. För att klara
det ändras flödena ifabriken ochdet
blir två produktionslinjer. Samtidigt måste kvaliteten höjas och till-

Chefredaktör: Gunilla Tamm, tfn 08-757 20 38
Redaktion Kista: Gunilla Tamm, Helena Andersson,
tfn 08-757 05 2 1 ,
Fax: 08-752 08 09 Ericsson Radio Systems AB,
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Lokalredaktörer:
Gävlefabriken: Barbro Albrektsson, tfn 026-15 60 89,
Kumlafabriken: Ivar Magnusson, tfn 019-842 59,
Linköpingsfabriken: Stefan Johansson, tfn 013 - 28 71 40

verkningskostnaderna sänkas.
Nya modeller och olika varianter av
terminaler kommer att avlösa varandra på marknaden. För att klara de
snabbaförändringarnabehövsmycket
nära samarbete mellan Lund och
Kumla.

Europamarknad
-Med vårnyaorganisationhar vi byggt
en bro mellan Lund och Kumla. Speciellt viktigt är detta för design, inköp
och utbildning av personalen, förklarar Kaj.

Det finns en enorm potientiell
marknad för GSM, där Tyskland,
Frankrike och England är störst.
Från att tidigare ha varit inriktade
på Norden och Asien är fokus nu på
Europa. För att stärka försäljning
och marknadsföring har dessa två
funktioner som tidigare båda låg
på Kjell Johansson delats upp.
Kjell är nu försäljningschef och
Jan Ahrenbring marknadschef.
Jan, blir även produktansvarig.
Projekt- och produktansvarigas
roll förstärks i den nya organisationen.En annan viktig förändring
är att logistiken, som tidigare tillhörde fabriken, flyttats till marknad.

Linköping, Mjärdevi: Lars Wallin, tfn 013-28 73 11,
Lund: Anders Grynge, tfn 046-18 14 72,
Ericsson Radio Access AB: 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
RSS: Anette Norberg, tfn 08-764 14 27
Foto om ej annat anges Björn Seger
Ansvarig utgivare: Nils Ingvar Lundin
Tryckt hos: Aftonbladet, Göteborg 1993
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Preliminära bokslutet för -92

Stora försäljnings!ramgångar och
ett bra steg mot god lönsamhet
Ericssonkoncernens
preliminära bokslut för 92 har nyligen offentliggjorts. BRs ekonomidirektör Sten Fornell
redogör här för hur det
gick för affärsområde
Radiokommunikation.
- Utvecklingen under -92 har i stort
varit i enlighet med den prognos, som
vi gav för ett år sedan. Den kraftfulla
satsningen på utvecklingen av ny teknik har resulterat i att vi har förstärkt
vår position på flera marknader. Att
kundernas förtroende för oss förstärkts kan man avläsai orderingången
som ökat med 35 procent.
Det är få, om ens några andra företag, som kan uppvisa motsvarande utveckling i en tid präglad av en internationell lågkonjunktur.
Instabila
konstruktioner
och
produktionsproblem i samband med
inkörning av nya produkter hämmade
leveransvolymerna under en stor del
av året. Tack vare en kraftfull slutspurt
lyckades vi ändå oka faktureringen
med 22 procent. Ökade volymer i
kombination med trimning av organisation och kostnader har bidragit till en
rätt ordentlig resultatförbättring.
Det är dock fortfarande en bra bit
kvartill en lönsamhetsnivå, som berättigar och tryggar vår framtida expansion.
Det förändringsarbete som påbörjades under -92 med inriktning på kortare ledtider, bättre kvalitet och ökad
produktivitet genom kostnads- och
kapitalrationalisering håller nu på att
etableras både på bredden och djupet i
verksamheten.
Målsättningen för detta förändringsarbete är att säkerställa att vi
snabbt tar oss tillbaka till de goda
lönsamhetsnivåer som präglade vår
verksamhet under merparten av åttiotalet.
Hur gick det för våra mobiltelefonsystem under-92?
- GSM håller verkligen påatt utvecklas
mot det som det står för dvs Global
i System for Mobile Communications.
Under förra året kom vi in på flera nya
marknader som t ex Portugal, Irland,
Australien och Hong Kong. PCN, Personal Communications Network, i
England, är ett annat viktigt uppdrag,
där leveranser nu sker.
A v de länder som utsett GSM-leverantör har inte mindre än 16 valt Ericsson. En viktig referens är Mannesmanns D2-nät i Tyskland som idag har
100 000 abonnenter. Det är verkligen
bevis på att systemet fungerar. Över
huvudtaget har vi en bra position i förhållande till konkurrenterna.
Vilken framtid har våra analoga

Göran Berntson
ny chef för Mobildataenheten
Tack, bara bra. Jag har nyligen efterträtt Anders Torstensson, som
från den 25 januari flyttat över till
RTP, North Carolina, USA, där
han blivit chef för affärenheten för
mobiltelefoner.

De analoga mobiltelefonsystemen har på intet sätt spelat ut sin roll. TACS-marknaden hade förra året
en bra utveckling och Kina är ett av de länder där utökningar skett. Foto: Toivo Steen

system?
-Deharpåintetsättspelatutsinroll.På
TACS-marknaderna har vi haft bra
utveckling med utökningar i bl a Kina,
Italien, Malaysiaoch Singapore. Även
för NMT går det bra på ny a marknader
och med nya tillämpningar som RLL
(Radio in the Local Loop). Detta är ett
område, där Ericsson Radio Access,
RSA, har stora möjligheter. RSA kan
för övrigt se tillbaka på ett mycket bra
-92.
Även för ADC, American Digital
Cellular, blev förra året bra. I slutet av
-92 togs ADC i drift, om än i mindre
skala, i Toronto, Florida och på Nya
Zeeland. När det gäller AMPS fortsatte den fina utvecklingen med
utökningar i bla Nord- och Sydamerika, Taiwan och Oceanien.
I Japan gjorde vi -92 ett ordentligt
genombrott med tre kontrakt.
Sammanfattnigsvis blev -92 ett rekordårnärdetgällerorderingångenför
mobiltelefonsystem, som ökade med
58 procent. Framför allt är det Asien
med Japan och Kina i spetsen som har
bidragit till denna utveckling. Därmed
harvi fått en bättre balans mellan Amerika, Europa och Asien.
Hur gick det för våra mobiltelefoner förra året?
- Telefonerna är den del av vår verksamhet som är mest konkurrensutsatt
med stora krav på snabbhet, hög kvali-

tet och låga kostnader. Produktmässigt
har vi en bra position med marknadens
minsta digitala ficktelefoner om man
beaktar både vikt och taltid. Volymmässigt är vi fortfarande alltför små
jämfört med de störstakonkurrenterna.
1993 kommer att präglas av en oerhörd
efterfrågan på digitala ficktelefoner
och därmed enjätteutmaning för oss att
hantera stora volymer med fullgod
kvalitet.
Hur såg 1992 ut för land mobil
radio?
- Strategin att koncentrera verksamheten till en produktfamilj, det digitala
trunkade systemet EDACS och i huvudsak ett marknadssegment, polissystem, har fullföljts med viss framgång. Efteren ganska trög start i Nordamerika tog efterfrågan fart i slutet av
året i takt med att konjunkturuppgången blev stadigare.
Av egen kraft har vi också sålt
EDACS till flera marknader i Europa.
Dit hör t ex Holland, Italien, Sverige,
Norge och Polen.
Har mobil data kommit in på
några nya marknader?
- Under förra året beställde Australien
och flera viktiga länder i Europa
Mobitex-sy stem. Samarbetet med programvaruhus och hårdvaruleverantörer fortsatte och speciellt elektronisk
post sk E-mail med Mobidem och

Mobitex har fått stor uppmärksamhet
i USA. Lönsamheten och framtidsutsikterna ser bra ut för mobil data.
Hur har det gått för försvarskommunikation?
- Verksamheten är lönsam även om
orderingången var ganska svag förra
året. Leveranserna av truppradio
8000 sker enligt plan.
Paging, dvs personsökning,
hade redan för ett år sedan
drabbats av lågkonjunkturen.
Hur ser-93 ut?
- 1992 blev ett ganska tufft år och det
har skett en nödvändig nedtrappning
av kostnaderna till den lägre
försäljningsvolymen. Positivt är att
det i år kommer att lanseras flera nya
produkter.
Hur ser den närmaste framtiden ut för BR?
- Den utomordentligt goda orderingången under 1992, som dessutom ser
ut att fortsätta i år, ger oss de bästa
förutsättningar. Samtidigt ställs det
stora krav på oss att snabbt åstadkomma de förbättringar och förenklingar som ärnödvändiga för att vi ska
uppnå våra övergripande målsättningar nöjda kunder och god lönsamhet.
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"Jaha, är det så här
ni producerar?"
Då och då åker konstruktörer av
Mobitex till Kumlafabriken för att
knyta kontakteroch lära sig mer om hur
produktionen fungerar. Man åker i små
grupper om två eller tre personer och
går igenom produktionsflödet i fabriken, vilka teknikersom används samtidigt som man träffar de i fabriken som
jobbar med de egna produkterna.
- Det här är ett bra sätt att minska
Fr v Cazzola Igino och Tommy
Ravaska som under en dag följer
arbetet i Kumlafabriken. Här är
det Patrik Nilsson (mitten),som
visar sitt arbete.
Foto: Ivar Magnusson

glappet och öka förståelsen mellan
konstruktörernas arbete och produktionens. Det säger Björn Karlsen, som
varit besöksansvarig vid Kumlabesöken.
En som nyligen varit på besök är
Tommy Ravaska, till vardags konstruktör av radiokort till Mobitex.
- Jag ska framöver tänka på att hålla
nere antalet komponenter, med hänsyn till vad som ryms i plockmaskinerna, berättar Tommy. Några
nya kontakter hann han också knyta.
ECS mobiltelefon-konstruktörer har
tidigare haft samma besöksprogram.

Du arbetade inom
Mobitdata
också innan, vad gjorde du då?
Då arbetade jag som produktchef.
Jag har arbetat inom mobildata
ända sedan starten för sju år sedan.
Med undantag av fyra år på dåvarande Ericsson Information
Systems, har jag sedan 1980 arbetat inom affärsområde Radiokommunikation. Då hette bolaget
SRA Communications AB.
ECS har tillsammans med Ericsson Radio Systems Sverige AB
tecknat
samarbetsavtal
med
Enator. Vad kommer det att betyda?
Enator hör till ett av nordens
största datakonsultföretag. Deras
kunder inom dagligvaruindustrin, väktarbolag, SAS m fl är sådana där ECS och Enator utgör ett
bra komplement till varandra med
ECS stora radiokunnande och
Enators breda kompetens kring
programvarukonstruktion. Det är
ett strategiskt viktigt samarbete
inom den snabbt växande marknaden för trådlös datakommunikation
I först hand gäller samarbetet
Sverige, men kommer att omfatta
även övriga Norden.
Vad blir viktigast i vår?
En viktig uppgift blir att få igång
abbonenttillväxten på framförallt
USA-marknaden. Vi är bra på att
sälja idéer, nu måste vi få in
abonnenterna också. Nya grepp
vad gäller abonnentutrustning och
annat ska hjälpa till att sätta fart.
I Europa fortsätter planerna på ett
gemensamt frekvensband för ett
stort antal länder som kommer att
ge mobildatans motsvarighet till
mobiltelefonins GSM.
Flera nya Mobitex-nät kommer att
byggas i Europa under 1993. Vi
förväntar oss att mobildatalicenser i år kommer att kungöras i
Frankrike, Holland och Tyskland.
Vad gör du på fritiden ?
Genom
mitt tidigare
stora
dykarintresse har jag kommit att
bli alltmer båtintresserad . Jag är
dessutom intresserad av historia
och läser gärna historieböcker.

HA
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Hårt tryck i Gävle
inför JDC-start
"Het höst för produktionen" var en rubrik som
ERA Nyheter hade i augusti förra året. Hösten
blev verkligen het och även i vår har fabrikerna
hård press på sig. Speciellt gäller det Gävle, där
tillverkningen av basstationer till det japanska
digitala mobiltelefonsystemet, JDC, nu förbereds.
- Gävlefabriken har haft ett
kämpigt år med tekniska svårigheter både för GSM och ADC. På
ett fantastiskt sätt klarade Gävle
volymerna och även om många
problem är lösta finns en del kvar,
säger Björn Boström, BRs
produktionsdirektör.
Ett område som måste förbättras är gränssnittet mellan konstruktion och produktion, där produktionens synpunkter hittills
inte alltid hörsammats. Konstruktionen å sin sida har efterlyst

mer statistiskt underlag från fabrikerna och det kommer nu att tas
fram.
- Det är också viktigt att vi får
större robusthet i konstruktionerna, betonar Björn. Ett sätt är att
välja stabilare komponenter.
Konstruktionens ansvar ska
inte ta slut förrän en viss takt och
kvalitet uppnåtts i tillverkningen.
Produktionen av basstationer är
komplicerad och i vissa fall krävs
en del manuellt arbete som det är
nödvändigt att få ned.
Under hösten har Gävlefabriken gjort en del förändringar bl a
har teknikavdelningen omorganiserats och kvalitetsarbetet delats upp. Målet har varit att få en
slagkraftig organisation som ska
klara de volymflöden som JDCuppdraget kräver.
Även KARG-projektet, KapitalRationalisering i Gävlefabriken, som bl a ska korta ledtiderna
och öka leveransprecisionen,
måste drivas utifrån en stark organisation, som man nu skapat i
Gävle.

ADC i Lynchburg
Efter en hel del inkörningsproblem blev basstationerna för
ADC, American Digital Cellular,
under hösten en stabil produkt.
Det gör det möjligt att under
oktober flytta över merparten av
ADC-ti 11 verkningen från Gävle
till EGE-fabriken i Lynchburg.
Genom detta lättar man på
trycket för att klara JDC-uppdra-
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Så blev mobiltelefonin digital
"Digitala" årtal
1982 GSM startar. Samarbete ERA - Televerket
1984
ERA demonstrerar
FDMA
1985 Frankrike och Tyskland
bildar fyra konsortier
1986 GSM-tester i Paris
1987 TDMA väljs som standard. USA börjar tänka på
digitalt system
1988 DUX-projektet
1989 Beslut i USA och Japan
1991 GSM och ADC går
igång
1992 Ficktelefoner för GSM
och ADC på marknaden.

get. De problem som funnits med
produktionen av GSM-basstationerna har man nu i stort klarat
av.
- I år är det viktigt att få ned
kostnaderna för tillverkningen av
GSM. Det finns ett speciellt program för detta, berättar Björn.

Kumla
Även Kumlafabriken har haft en
arbetssam höst och klarade sina
stora åtaganden till bl a Tyskland
genom en fin insats innan jul. Förutom en volymökning av
GSM
pocket-telefoner
kommer Kumla att få flera
nya produkter under året. I
vår börjar man tillverka
terminaler till RLL, (Radio in the Local Loop) dvs
fast telefoni via radio. I
höst kommer produktion
av den trådlösa kontorstelefonen Freeset att starta
i Kumla. Gemensamt för
alla produkter som tillverkas i fabriken är att de är tekniskt lika och
tillverkas i stora volymer.
För mönsterkortfabriken i
Kumlablev-92 ett mycket fint år
med bra kvalitet och den högsta
volymen någonsin.

Gunilla Tamm

Tre kontrakt på landstäckande
personsökning till Kina
Ericsson Magnetic har fått sammanlagt tre kontrakt på landstäckande personsökning till provinsernaChengdu, Jinan och Taiyan
i Kina. Kund är provinsernas respektive televerk. Ericsson Magnetic
har enligt kontrakten totalansvar för leverans, installation och driftsättning av systemen. Systemen ska inledningsvis täcka respektive
städer och tas i kommersiell drift under första och andra kvartalet
1993. Systemet i provinsen Chengdu kommer att ha kapacitet för
150 000 abonnenter, systemet i Jinan plats för 30 000 och Taiyan för
150 000 abonnenter.

Röda tråden
i Japan kick-off

Bilden är från 1 9 8 6 när man
arbetade inför GSM-testerna i
Paris. Fr v Ralph Löfdahl (idag
på LMC, Kanada), Gustav
Larsson (RCUR), Jan-Erik
Stjernvatl (RMOA), Sven
Ekemark (RIMOG), Torbjörn
Mattson (RMOG), Krister Raith
(RTP, USA), Bo Hedberg
(RCUR), Leif Bertholdson
(RCUR), Thomas Bäckström
(RMOA), Per Vollmer (RMOD)
och stående Jan Uddenfeldt.

Linköping
I Linköpingsfabriken är trenden
att den civila produktionen ökar
och den militära minskar, speciellt gäller det för radiolänk. Förutom basstationer till NMT och
RLL tillverkas basstationer för
wide area paging (landstäckande
personsökning) i Linköping.
Ericsson Radio Access, RSAs
produktion i Kista, har hög beläggning på filter och combiner,
somju ingår i allatyper av basstationer. Dessa produkter blir allt
viktigare samtidigt som allt mer
av NMT-till verkningen flyttas till
Linköping.
Utan tvekan lär våren bli lika
"het" för BRs fabriker som den
gångna hösten varit.
- Speciellt viktigt är det att
Gävlefabriken klarar sina stora
volymer. Under kort tid har man
där startat tillverkning av två nya
produkter, GSM och ADC. Båda
gångerna har man klarat det men
med mycket och slitsamt arbete.
Nu är det dags för JDC och förhoppningsvis kommer det att gå
lättare så vi kan säga tredje gången gillt, slutar Björn.

Som bevis på att ERA anser att kunden tar del i vår verksamhet
överlämnades en bit av den röda tråden av RMOJs chef Gunnar M
Eriksson till projektledaren på Tokyo Digital Phone Mr Hashino.

För åtta, nio år sedan började ERA Nyheter ha allt fler artiklar om
mobiltelefoni. Det handlade om stororder till England, snabb expansion i Nordamerika och hur mobiltelefoni bröt in på marknader i Fjärran Östern. Då gällde
det analoga system. Idag handlar artiklarna fortfarande om stora mobiltelefonibeställningar och inbrytningar på nya jättemarknader men nu gäller det digitala
system.
W
Jan Uddenfeldt, teknisk direktör på affärsområde Radiokommunikation berättar här hur mobiltelefonin blev digital. Historien handlar bl a om stora fransk/
tyska industrisatsningar, tekniska hearings och handelspolitik mellan USA och
Japan. Det handlar också i högsta grad om Ericssons roll i det hela.
^
Ericsson är i dag det enda företag
som utvecklar system för de
digitala standarderna, GSM,
ADC och JDC. Även på terminalsidan går Ericsson i bräschen
med dehittillsminstadigi talatelefonerna för GSM och ADC.
Bakom detta ligger enorma prestationer speciellt om man betänker att Ericsson lyckats bevara sin
starka ställning på analoga system. Många av våra konkurrenter
har ju sett digital mobiltelefoni
som sin stora chans att tränga undan Ericssons dominans.
Dagens framgångar har sina
rötter i sena -70-talet, då dåvarande chefen för utvecklingsavdelningen Sven-Olov Öhrvik insåg att digital mobiltelefoni skulle
ge bättre spektrumeffektivitet än
analog FM-överföring.
Ericsson och Televerket startade ett samarbete 1982. Samma
år bildade också CEPT (nuvarande ETSI), de europeiska postoch teleförvaltningarnas organisation, sin GSM-kommitté.
1984 hade ERA sitt första experimentsystem för digital mobiltelefoni framme. Systemet använde 16 kbit/s talkodare med
måttlig kvalitet men visade att digital teknik kan ge mer kapacitet

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

FDMA blev TDMA
Vid samma tidpunkt hade ERA,
dock redan tagit fram sitt första
digitala experimentsystem. Det
var baserat på FDMA och vi höll
på att vidareutveckla detta till ett
smalbandigt
TDMA-system.
ERA och Televerket ansåg att
TDMA hade avgörande fördelar

kanalbredd. Den fransk-tyska industrisatsningen hade koncentrerats till ett starkt konsortium bestående av Alcatel, SEL, AEG m fl,
som hade lanserat ett bredbandigt
TDMA system med 2 MHz kanalPredd. Det var detta system som
Tyskland och Frankrike röstade
på.
Situationen var låst och löstes så
småningom genom en sluten teksk hearing i vilken bl a Ericsson
:h Alcatel deltog.
På våren -87 hade ETSI enats
när det gällde kapacitet och möjom
ett smalbandigt TDMA sysligheter att erbjuda mikroceller
tem med 200
genom bl a
kHz
kanalfrekvensbredd
och
unhopp
och
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hade
300 minsta mobiltelefon från 1 9 9 2 .
kHz bandUSA rädd bli efter
bredd och fungerade mycket bra i
Under -87 började operatörerna i
testerna.
USA inse att Europa skulle "gå"
I början på 1987 röstade alla
digitalt
och att USA skulle komma
länder i Europa utom Tyskland
på efterkälken. Den amerikanska
och Frankrike för ett smalbandigt
cellular
operatörsföreningen
TDMA system med 200-300 kHz

CTIA började därför bearbeta de
tre, fyra stora leverantörerna,
däribland Ericsson, att göra experiment och få fram en standard.
Situationen i USA var dock
mycket annorlunda än i Europa,
speciellt genom att inget nytt frekvensband kunde upplåtas fördigitalt. Följden var att ett digitalt system måste integreras i samma system som det befintliga analoga
AMPS-systemet.
Ericsson föreslog ett TDMA
system med 30 KHz kanalbredd,
dvs samma som det analoga. En
viktig faktor framför andra var
kapacitet. Med det digitala
TDMA ryms tre samtal på 30 kHz
i stället för ett samtal med AMPS.
Detta kräver avancerad talkodning med 8 kbit/s.
Våra stora konkurrenter AT&T
samt Motorola föreslog båda
FDM A-teknik med liknande krav
på talkodningsteknik.

Test i LA
Under 1988 tog ERA fram ett demonstrationssystem, DUX, som
sattes upp i Los Angeles. Testen
var mycket lyckosamma och bl a
kunde direkta kvalitetsjämförelser med analog AMPS göras.
I början av -89 ordnade det amerikanska standardiseringsorganet
TIA i Denver en duell mellan
FDMA och TDMA i bästa presidentsvalsstil. Resultatet blev att
TDMA valdes som TIA standard.
TIA arbetade sedan fram en
specifikation baserad på Ericssons systemkoncept och i början
på -90 accepterades standarden av
TIA. Under -91 levererade ERA
sitt första ADC- system till USA.
Idag har vi system (CMS88) i
gång på många platser i Nordame-

rika. Vi är också klart före våra
konkurrenter även på ficktelefoner.

Japan
Under tiden hade Japan avvaktat
händelseförloppet. Med hänsyn
bl a till den handelspolitiska situationen mellan USA och Japan
hade man bestämt sig för att välja
samma teknik som USA.
Det japanska televerket NTT,
var inriktat på ett FDMA-system
men då det amerikanska beslutet
blev TDMA uppstod en del problem. USA drev dock igenom
TDMA och i mitten av -89 beslöt
det japanska telekommunikationsministeriet att välja TDMA
som japansk standard.
Standardiseringsarbetet leddes
av NTT och de beslöt sig också för
teknikupphandling av ett digitalt
system.
I början av -90 fick Ericsson ett
kontrakt med NTT och det blev
startskottet för vår utveckling av
JDC.
De första leveranserna till NTT
skedde -92 och i april -94 ska ett
helt system (CMS 30) vara i drift i
Tokyo hos NTTs konkurrent
TDP, Tokyo Digital Phone.

Bevarat försprång
Historien visar att Ericsson varit
mycket lyckosamma både med att
utveckla tekniken och bli först på
marknaden. Det svåraste återstår
dock. Att bevara vårt försprång då
digital mobiltelefoni nu växer till
en massmarknad. Våra konkurrenter kommer att bli mycket
aggresiva i sin jakt på marknader
och det krävs stora insatser för att
vi ska behålla vår position.

Jan Uddenfeldt

Strax före jul var det kick-off förStockholmsdelen
av det stora Japan-projektet, C M S 3 0 . Efter presentationer av de olika delprojekteten kunde de
drygt 1 7 0 deltagarna följa hela projektet med
hjälp av den röda tråd som var utlagd på golvet.
En tråd som bl a löpte från kontraktet fram till en
container med basstation.
tid som gått och vad man hunnit
med.
- Vi fick en verklig rivstart och
den första utmaningen var att
skapa en fungerande organisation, sa han. Det har vi klarat bra
och alla har snabbt funnit sina roller. Trots det stora geografiska
avståndet till Japan har vi inte haft
några bekymmer med samarbetet.

- Den 31 mars -94 är tidpunkten
med stort T för oss. Det är nämligen då som systemet ska vara
accepterat för kommersiell draft
av kunden Tokyo Digital Phone,
sa Mats Köhlmark, som är huvudprojektledare. Att utveckla ett
system från specifikation ända
fram till kundacceptans är ett
mycket stort åtagande och Japanprojektet är ett av ERAs viktigaste uppdrag under det närmaste
året.
Mats berättade att de förutsättningar man har mycket liknar de
för GSM-projektet.
- Men, betonade han, nu gäller
det leveranser som är tio gånger
så stora och på extremt kort tid.
För att klara det är det viktigt att
arbeta parallellt. När ett jobb är
klart lämna det genast vidare
vänta inte på att någon ska fråga
efter det. Lika viktigt som tiden är
kvalitet. Det finns helt enkelt inte
tidsutrymme för produkter med
dålig kvalitet, som sedan måste
rättas till.

Container
Med en trumpetfanfar inbjöds
deltagarna på kick-offen att följa
den röda tråd som låg på golvet.
Denna symboliserade spårbarheten mellan kundens krav och den
produkt som ERA ska leverera.
Tråden gick från kontraktet och ut
i en container med en basstation
dvs så långt som projekt NOVA
då kommit i sin utveckling av
JDC-basstationen.
Med på kick-offen var kundens,
Tokyo Digital Phones, projektledare Mr Hashino. Som ett bevis
på att ERA anser att kunden tar
del i verksamheten fick han mottaga en bit av den röda tråden.
Mr Hashino tackade och sa att
han ser fram mot den 31 mars

Rivstart
Påkick-offensummeradeGunnar
M Eriksson, chef för RMOJ, den

1994.

Gunilla Tamm

Bättre och bättre
I de senaste numren av ERA Nyheter har det funnits reportage om
det förbättringsarbete, Det Andra
Steget, som pågår inom affärsområdet. Den här gången handlar artikeln, om att spara pengar genom
robusta konstruktioner.
Vår personaltidning är en del i
BRs verksamhet och ska därför
omfattas av förbättringsarbetet.
Vi ska inte bara i ord beskriva
olika förbättringsåtgärder utan
också driva ett eget projekt för att
göra tidningen bättre och bättre.
Läsvärdesundersökningar är ett
bra sätt att få tidningen betygssatt.
För tvåår sedan gjordesen mycket
omfattande sådan av ERA Nyheter i form av en uppsats vid Uppsala Universitet.

Under två år har det hunnit
hända en hel del både med tidningen och vårt affärsområde och
därför är det dags för en ny undersökning. Den här gången kommer
ett fåtal personer att bli "utfrågade" men i stället ska vi undersöka tre nummer i följd och vi börjar med det här numret.
Vi, det är jag, Helena och tidningens lokalredaktörer som
kommer att höra av oss till några
av er för att få svar på ett antal
frågor. Naturligtvis behöver man
inte delta i någon undersökning
för att "tycka till" om ERA Nyheter. Spontana reaktioner är alltid
välkomna vare sig vi gör läsvärdesundesökningar eller inte.

Gunilla
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Snabb ADC-installation
på Nya Zeeland
Pä kort tid har ADC,
American Digital Cellular,
installerats och driftsatts
i Wellington, Nya Zeelands
huvudstad. Installationsarbetet fortsätter och i
februari ska systemet tas
i drift i Auckland, största
staden i landet.

Åke Svensson (närmast), Ulla Holmgren och Anders Norin hörde till pilotgruppen som genomgick
utbildningen Robust el. En utbildning i PC som ska ge kunskap om vikten av robusta konstruktioner.

Konstruera "robust"
- annars blir det dyrt
I en PC-baserad utbildning, framtagen i Gävlefabriken,
lär sig tekniker och konstruktörer att mer aktivt tänka i
termer "robust konstruktion".
Här berättar projektansvarige Bengt Undén om utbildningen, som visar vikten av att man i hela kedjan konstruktion, produktion, leverans arbetar pä rätt sätt.
Inom BRs förändringsarbete "Det

konstruktion inom elektronikområ-

Andra Steget" har enheten CUP
hanterat frågor kring robust
konstruktion.
- Dagens mycket snabba teknikutveckling kombinerat med höga krav
på volymuppdragningar gör att nya
produkter måste vara "robusta" och
verifierade innan produktionsstarten.
För att motivera berörd personal,
som utöver tekniker och konstruktörer, också omfattar chefer m fl har en
PC-baserad utbildning tagits fram i
Gävlefabriken.
Utbildningen, Robust el, är uppbyggd som en tävling med sig själv
eller mot någon annan, där en robust

det skall utföras. Deltagarna skall
konstruera, producera och mot ett
kundkontrakt leverera ett antal produkter. Man har möjlighet att välja
olika byggsätt, komponenttyper och
värden enligt en standarduppsättning.
- Naturligtvis testas produkten för
att se att den såväl fungerar som att den
lever upp till kundens kontraktskrav.

Omkonstruktion kostar
Omkonstruktion med t ex byte av
komponenter kan göras - men det
kostar pengar. Tekniker som
parameterbestämning, toleranssättning, försöksplanering och

simulering ingår.

Välja fabrik
Då deltagaren anser att produkten är
verifierad och godkänd fåren av flera
farbriker väljas enligt olika förutsättningar. Vald fabrik kommersedan
att produceramed förutsättningar vad
avser yielder (kvalitetsmått) etc.
Är konstruktionen verifierad och
"robust" produceras nästan bara riktiga enheter.
Därefter kan en felanalys utföras
för att hämta kunskap om varför vissa
enheter blev underkända.
Under hela processen presenteras
kontinuerligt konstruktions-, tillverknings- och felkostnader. Det går
hela tiden att avbryta tillverkningen
och börja om - men det blir dyrt!

- Pedagogiskt bra
Då kundorden är levererad och fakturerad presenteras det totala ekonomiska resultatet enligt ERAs redovis-

Tack vare fantastiska arbetsinsatser kunde alla "deadline" hållas.
Efter en kort testperiod var systemet
klart att ta i kommersiell drift den 14
december. Det skedde i Wellington,
där kommunikationsminister Maurice Williamson, ringde det första
samtalet. Samtidigt lanserade Ericsson Cellular Limited DH 197
(TDMA Digital), som hittills är den
enda digitala mobiltelefonen som
finns på Nya Zeeland.
Uppgraderingen till ADC fortsätter och i slutet av året ska systemet
täcka alla stora befolkningscentra.
- Det är tillfredsställande att notera ytterligare en framgång för den
konkurrenskraftiga TDMA-tekniken, säger Jan Wäreby, marknadschef på RMOA.

Att tala om "success story" är inte
fel när det gäller ADC-projektet på
Nya Zeeland. Uppgraderingen av
analoga nät med amerikansk
standard (AMPS) startade något
tidigare under-92 i USA och Kanada
och därefter kom Hong Kong och
Nya Zeeland i tät följd.
Att digitalisera ett analogt AMPS
nät enligt Ericssons
koncept går mycket
snabbt och kräver
små investeringar
jämfört med vad
konkurrenter ti II Ericsson kan erbjuda.
Digitaliseringen på
ovannämnda marknader har genomförts enl tidplan
trots
hårda
resursprioriteringar.
-Vi har fått fin
hjälp från Ericssonbolagen i Sverige,
Kanada, USA och
Australien, ensamma hade vi aldrig
klarat det, berättar
Jim Gill, chef för Ericsson
Commu- Fr v Torbjörn Smith, Ericsson Cellular Ltd,
Jim Gill, Ericsson Radio Systems Division,
nications Ltd, Radio John
Giibertson, Ericsson Communications
Systems Division, Ltd och kommunikationsminister Maurice
Nya Zeeland.
Williamson.

ningssystem.
Hittills har drygt 30 personer genomfört utbildningen. En av dem är
Åke Svensson. Tidigare produktionschef för Gävlefabikens mekaniska
produktionen, idag biträdande projektledare för kapitalrationaliseringsprojektet KARG.
- Utbildningen var pedagogiskt

mycket bra upplagd. Kraftfulla
simuleringsverktygärett måste för att
eliminera misstag och sänka kostnader då vi ska åstadkomma konkurrenskraftiga produkter. För tekniker
och konstruktörer kan jag tänka mig
att den gav många bra synpunkter och
nyttiga erfarenheter, säger Åke.

HA

Systemmätningar och slalomtävling i Schweiz
cutover den 9 mars. Efter mötet ringer
en Ascom-kille som vill ha hjälp med
några basstationer som ligger och larmar i växeln. Jag skickar iväg Patrik
Kindlund med lite reservdelar och
några kartor. Efter lunch gör vi upp
metoderna för denna veckas systemmätningar i Lausanne (i den franska
delen av Schweiz). Åker hem kl
17.45.

Patrikoch Kenneth åker och gör stand
alone-mätningar. Det gör vi alltid för
att verifiera att GSM-stativet har full
funktionalitet. Själv åker jag med
Bertil för att fortsätta med
mätningarna i Zurich. Ordnar en
Volvo åt vår nye kollega, men han
vill hellre ha en Porche. Ringer till
Portugal för överläggningar.

Torsdag 2 8 januari
Tisdag 2 6 januari

Bengt Nilsson arbetar
som driftsättningskoordinator för RBS 2 0 0 i
Schweiz. Han har skrivit
dagbok under sista
veckan i januari.
Måndag 2 5 januari
Kommer till kontoret 7.45. Skickar
fax till BSC:n (Base Station
Controller) i Ollen om vilka GSMbasstationer som kan tas i drift i
början av veckan.
Går igenom förra veckans system
och handover-testet i Lugano, i den
italienska delenav Schweiz. K19.00
har vi måndagsmöte, där vi går igenomdeproblemsomäratt lösa innan

På morgonen går jag igenom kartor
och färdrutter för systemmätningar i
Basel-regionen. PTT i Schweiz har
under Generaldirektion PTT, 17 st så
kallade FD (Fernmeldedirektion PTT)
som var för sig ansvarar för ett
geografiskt område. Dessa FD
fungerar som små televerk och
koordineringen mellan dessa har varit
ett av de större bekymren, men det
går bättre och bättre.
Före lunch hämtar vi en kille på
flygplatsen som skall hjälpa oss under
en tid.
Efter lunch åker jag och Bertil runt
i Zurich och gör ett antal mätningar.
Tillbaka på kontoret ringer cellplaneringskillarna från Lugano, och
vill låna en antenn. Inga probem, de
fick låna en antenn för GSM.

Onsdag 2 7 januari
Gör upp ett arbetsschema för dagen.

Ringer vår projektledare hemma i
Sverige för att få ner packmaterial till
överblivna men mycket värdefulla
kort. Ordnar så att Patrik och Kenneth
tar sig iväg till Bern för att göra test på
en container. PTT har dessa som

några gamla restpunkter och felkoder. Ringer igenom några celler
och konstaterar att vår testutrustning
går väldigt stabilt och bra. Thank
God!

Fredag 2 9 januari
På morgonen försöker jag förbättra
min urusla tyska och gör mina små
framsteg. På kontoret har jag och min
svenska kol lega ett 1 i tet överläggande
och ett logistik/marknadsproblem.
Ringer Kista för att få reda pä om
senaste releasen är släppt av Operation
& Maintenance CME 201. Ringer
Ascom för attt via telefon dra igång
två nya basstationer i Basel - inga
problem.
Börjar få problem att ta mig in på
kontoret! Dags att skri va reparationsorder... - genast mycket bättre!!
Åker hem och möts av min sons
jätteflin och blir genast på bättre humör. Jag och några kollegor har blivit
inbjudna till Ascom-mästerskap i utförsåkning imorgon, men åker redan
ikväll.

Lördag 3 0 januari
"emergency-containrar" vid t ex
vägbyggen, större olyckor, mässor
osv.
Kollar med BSC:n i Lausanne att
han är beredd när killarna kommer till
Bern. Under eftermiddagen fixar jag

Miirren (2 620 m över havet) är orten
där mästerskapet äger rum. Otroligt
vackert landskap, snö och vackert
väder. Efter en stadig frukost drar vi
upp till näst högsta toppen där vi
hämtar våra nummerlappar. Jag får nr

111 och är anmäld i tävlingsklassen.
Åker och besiktigar banan
(storslalom) och visst är man lite
nervös. För min del gick tävlingen
ut på att ha roligt och bryta den
flerfaldiga Ascom-mästarens
segersvit, vilket också lyckades.
Men reglerna var sådana att
vandrings-priset ej får gå till
utomstående personer.
På eftermiddagen sitter tjejerna
och solar och vi andra åker off-pist
och njuterav solen. Äter väldigt gott
på kvällen.

Söndag 3 1 januari
Idag är det jag som får ta hand om
Tobias, 13 månader, medan de andra
åker skidor. Även idag är det
kanonväder. Jag och lillen tar det
väldigt lugnt på morgonen och
checkar inte ut förrän kl 12.
Åker till Bern där jag träffar den
slagne mästaren. Han har precis blivit pappa och är så stolt över sin lilla
dotter, så gårdagen är glömd i ett
nafs. Tittar lite på gamla semesterbilder medan Tobias springer runt
och undersöker allt. Eftersom vädret är så fint tar vi en långpromenad
i Berns utkant. Åker sedan mot
Ziirich och efter Autobahn plockar
jaguppfrugan.Påkvällenharviinga
som helst problem att somna.

Bengt Nilsson
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Dee Shopland, sekreterare på ETL i Guildford:

"lag har mycket gemensamt
med kollegerna i Sverige "
- Trots de geografiska
avstånden tror jag inte att
det är så stor skillnad på
att vara sekreterare på
Ericsson i Sverige, England eller något annat
land. Däremot var det
mycket annorlunda för
mig att komma från ett
engelskt företag till
Ericsson. Det säger Dee
Shopland, divisionssekreterare på Cellular
Systems & Special
Networks, Ericsson Ltd,
ETL i Guildford.
Dee började på ETL hösten -89, som
sekreterare till Bengt Forssberg,
samma år som divisionen bildades.
Hon har sett verksamheten växa från
några få anställda till dagens ca 280.
- Under de två första månaderna
pendlade jag från Guildford till
Brighton, där divisionen då låg. Nu
promenerar jag till arbetet för jag bor
"just down the road", berättar hon.
Ericsson är det första utländska
företag som Dee arbetar på. Innan var
hon på en revisionsbyrå i centrala
London. Att arbeta som sekreterare på
ett brittiskt företag är annorlunda mot
att vara sekreterare på Ericsson.
Främst är det kontakterna med Skandinavien, som hon tycker är intressanta och som var helt nya för henne.
Inom Ericssonkoncernen finns en
företagskultur som Dee upplever som
mycket positiv.
- Sekreterarnas arbetsuppgifter på
Ericsson är rätt lika oberoende av geografiskt avstånd. Det märker jag, när
jag pratar med mina kolleger på ERA
i Kista, säger hon.
Dees arbetsdag börjar med att hon
och JanEdhäll, som efterträdde Bengt
Forssberg som divisionschef för ungefär ett år sedan, går igenom alma-

Mekaniken flyttar
från ERA i Kista
Den 1 januari flyttades ledningsansvaret för mekanik-tillverkningen i Kista över från ERA till ETX,
Telefonplan. Under första kvartalet
flyttar berörd personal till Telefonplan. Kvar på ERA i Kista blir då en
prototypverkstad med 20 medarbetare.

ERA-Korta
Nyheter
Per-Olof Kjellvard, ERA, är stationerad i Kina. Anders Birkedal, Bo
Jeansson och Lars Thyr, alla tre från
ERA, har flyttat till Japan. I Malaysia
arbetar Anders Mattsson, ERA. Thomas Bylund, ERA, är stationerad i
Portugal.
Till Singapore har Herbert Lindgren, ERA, flyttat. Gunnar J Persson,
ERA, arbetar nu i Schweiz. 1 Taiwan
är Martin Sadie, ERA, stationerad.
Jim Rasmusson, ECS och Patrik
Svensson, ERA, finns nu i USA.
Till Venezuela har Roland Svensson, ERA, flyttat.

Stockholm värd
för VTC 1994

På Ericsson finns en företagskultur, som jag tycker är mycket positiv, säger Dee Shopland.

nackan. Sedan börjar telefonen ringa
och det blir många samtal till Sverige
varje dag. Även om det bara är en timmes tidskillnad mellan England och
Sverige så märks det och speciellt om
den person Dee söker i Sverige tar
tidig lunch.
- Då är jag bara inne på morgonens
andra kopp kaffe, berättar hon.
Dee trivs med sitt arbete som är
mycket självständigt. Speciellt roligt
tycker hon det är att ordna och "fixa"
olika arrangemang, som t ex den traditionellajulfesten. Nu senast hölls den
i ett stort party-tält.
För ett tag sedan besökte Dee ERA
i Kista och träffade då sina svenska

Partena Security övertar
bevakning

kolleger.
- Det var bra att få se de personer
som jag pratar med i telefon så ofta.
Jobbet blir mycket lättare om man vet
hur olika sekreterare arbetar ihop och
känner till var t ex faxapparatema är
placerade, tycker hon.

Trädgårdsarbete
Dee är gift med en frilansande
sportfotograf och till familjen hör en
West Highland White Terrier.
Att engelsmän tycker om trädgårdsarbete kanske inte alltid är sant
men när det gäller Dee stämmer det.
Till huset i Guildford hören trädgård,
där hon gärna planterar blommor och

rensar ogräs.
Förutom trädgårdsarbete finns det
en annan favotitsysselsättning.
- ljust love shopping, skrattar hon.

Gunilla Tamm
Cellular Systems & Special
Networks tillhör det engelska
företaget ETL, som är ett major
local company. Divisionen är
ansvarig för alla BR-aktiviteter i
England. Den består av tre
sektorer en för Vodafone, en för
Mercury Personal Communicationssamtenfördesign. Vidare
finns ekonomi, personal och
kvalitet.
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Kvinna i ny tid...

Partena Security är från den 1 mars det nya vaktbolaget för ERA, ECS,
RSA och ERE i Kista. Inom BR omfattas ett tiotal adresser av bevakningen. Arbets- och bevakningsuppgifter blir precis desamma som för
tidigare bolag, med en vakt i receptionen i huvudbyggnaden, en som går
rond och en som bevakar larm. Tänk på att bära din identitetsbricka väl
synlig, då det nya bolaget inte kan förväntas känna igen dig.

Eva-Carin blev bronsmedaljör
Den 6-7 februari arrangerades KCM i slalom i Vemdalen. Herrarnas
slalom och storslalom vanns av Kurt Carlson på ERE i Kista. I damernas
slalom knep Eva-Carin Thuresson, LO/LL, ERA, bronsmedaljen. Grattis
Eva-Carin. Detta är de största alpina framgångarna hittills för Ericsson
Kista SK.

HotLine med i Vasaloppet
Ericssons ficktelefon NH 97 finns med som kommunikations-hjälpmedel vid
vinterns tre stora skidevenemang. Det gäller dels det passerade SM, VM i Falun
den 18-28 februari samt Vasaloppet söndagen den 7 mars.

var rubriken på Ericsdotters första
föreläsning i år. Ett 50-tal medlemmar
kom för att lyssna på Eva Sternberg
den 27 januari. Eva har startat egna
rörelser för kvinnor, handelshuset
EWA och hon är också iniativtagare
till den stora mässan Kvinnor Kan.
Det blev ett både inspirerande och
intressant anförande med många
igenkännande skratt.
Under våren arrangerar Ericsdotter ytterligare två föredragskvällar.
Nästa gång blir den 17 mars, då
Ericssonkoncernens personaldirektör Britt Reigo kommer. Säkert finns
det många frågor att ställa till henne.
Den 28 april blir det en föredragskväll med optimistkonsulten Ingalill
Enbom.
Ericsdotter är ett nätverk, som riktar sig ti 11 alla kvinnor inom ERA och
ECS. Det startade sin verksamhet
hösten -91 och idag har det 170 medlemmar. Karin Ahlström, tfn 73252
och Cecilia Hedin tfn 410 96 berättar
gärna mer om Ericsdotter.

Catarina i
receptionen
Independenthuseti Kista, där närmare
400 ERA- och ECS-medarbetare
huserar har fått en egen receptionist.
Catarina Knutsson heter hon. En del
av er kanske känner igen henne från
presentshopen, där hon tidigare
arbetat. Catarina kommer att
registrera och hänvisa beökare,
beställa taxi och budbilar. Hon
kommer dessutom att ha hand öm
konferensrumsbokning för Independent-huset och om nycklar till
utbildningslokalerna i Borgarfjord. Så
småningom kommer även fax att
finnas på plats hos Catarina.

IEEE
Vehicular
Technology
Conference, VTC, är en årligt återkommande konferens för bilelektronik och mobiltelefoni. 1 juni 1994
kommer VTC för första gången att
anordnas utanför USA och då blir det
Sverige och Stockholm som står värd.
Trots att det ännu är långt mer än ett
år kvar är man i Sverige mitt uppe i
förberedelserna.
Det är en underavdelning till den
världsomfattande organisationen Institute of Electrical and Electronic
Engineers (IEEE) med namnet
Vehicular Technology
Society
(VTS) som anordnar konferensen.
Ericsson bär huvudbördan för arrangemanget. Konferensen samordnas med de nordiska televerkens
konferens DMR VI, som hålls veckan
efter i samma lokaler, Stockholmsmässan.

"Call for Papers"
Personal från Ericsson Radio leder
verksamheten i organisations- och
programkommittén för konferensen.
Televerket, Volvo och Saab deltar
också i dessa kommittéer. Man håller
nu på att skicka ut ett s k Cal 1 for Papers
där utkast till konferensbidragen efterfrågas.
En sammanfattning av det bidrag
man tänkt lämna skall vara insänt till
ERA senast den 15 september -93.
Därefter kommer programkommittén att göra en granskning och vetenskaplig bedömning av de inkomna
bidragen. Den slutliga texten skall
varainsändden 1 mars 1994. Därefter
samlas allt konferensunderlag i en
volym som finns färdig till konferensen som går av stapeln den 7-11 juni
1994.
Kontaktperson för konferensen på
ERA är ERA/TT Thomas Sidenbladh.

BRs bibliotek
heter fromden 1 januari -93 Library
& Information Service. Internadressen är KI/ERA/T/K.

Tävla och döp
Independent
Varmed och tävla om ett nytt och mer
passande namn för det s k
Independent-huset i Kista. Namnbytet
har blivit aktuellt då det nu endast är
Ericsson-personal i huset. Ditt förslag
skickar du senast den 1 mars till Lena
Häger YM/R eller på Memoid:
ECSEAK. Vinnande förslag
presenteras i nästa nummer av ERA
Nyheter.

Returadress:

NYHETER

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB
BR/KN
1 6 4 8 0 STOCKHOLM

Framtidens kontor
på prov i Kista

MHETER
FRÅGAR
När hade du planeringssamtal senast?
Arne Lindelöf, ECS, Linköping
Detvarförungefär ett år sedan.
Jag har haft regelbundna planeringssamtal
med min chef
sedan jag började här 1990.
Det fungerar mycket bra jämfört
med mitt tidigare jobb.

Pauline Blomberg, ERM,
Bromma
Jag har faktiskt
aldrig haft något planeringssamtal, trots att
jag jobbat häri
tre år. Men jag
har tagit upp
det med min
chef och tror att det är på gång när
som helst.

På ERAs marknadsenhet för Afrika/Mellanöstern pågår just nu ett
unikt projekt kring arbetsmiljö och arbetssätt. Borta är det egna
rummet - här är det trådlösa telefoner, specialanpassade möbler och
gemensamt arbetsrum som gäller.

Rikard
Kista

Ett 20-tal medarbetare på ERA har lämnat sina
kontorsrum och arbetar tillsammans i ett enda
rum. De bär trådlösa telefoner och förvarar sina
pärmar och papper i en rullhurts.
Ett pilotprojekt med omvälvande idéer kring "morgondagens" arbetsmetoder och miljö har nyligen
startat i Kista.
På plan 4 i NCC-huset har stora
förändringar skett. Väggar och
korridorer har rivits ned för att ge
plats åt ett 20-tal marknadsförare
som inlett ett pilotprojekt med att
prova ett nytt och annorlunda arbetssätt. Förutom marknadsförare för Afrika/Mellanöstern
ryms här även logistik och projektledare
för
samma marknad.
Borta är det
egna krypinnet,
istället ersatt av
ett stort öppet
rum med flexibla
arbetsplatser. De
fasta telefonerna är utbytta mot
trådlösa Ericsson Freeset. Pausutrymmet är integrerat i arbetslokalen och chefs- och sekreterarrum är även de borttagna.

är verksamma i det s k C-projektet
(Competence Culture Change).
Ett projekt som syftar till att utveckla och genomdriva nya arbetsformer inom koncernen.
ERA-gängetblirpionjärer,men
även andra affärsområden är på
väg att utforma liknande arbetsmiljöer.
Kanske kan det
kännas osäkert att
lämna den egna,
trygga vrån för att
kastas ut i det
okända.
Peter Olsson har
varit projektledare för "Framtidskontoret" och ärtillikachef för
avdelningen. Han vill tillsammans med Elisabeth Ramel, som
också ingått i projektledningen,
betona vikten av att låta personalen tidigt involveras i planernaoch
aktivt delta i utformningen av den
egna arbetsmiljön. Det skapar
delaktighet och ökar därmed
också motivationen för arbetet.
- Attityderna har blivit allt mer
positiva ju längre vi har kommit i
planeringen, säger Elisabeth.

Ska ge ökad
trivsel
och motivation

Stora möjligheter
- Som ett av världens ledande
kommunikationsföretag är det
egentligen självklart att vi arbetar
med de tekniska hjälpmedel vi
själva är med och skapar. Att vi
deltar i den arbetsmässiga revolution som dagens kommunikationsmöjligheter ger handlar
ocksåom trovärdighet. Det menar
Bo Widén
och Vivianne
Wennersten, som inom Ericsson

Kreativiteten ökar
Bo och Vivianne har tagit del av
resultat från undersökningar som

Små vrår att dra sig tillbaka till vid möten, genomgångar eller
privata samtal är viktiga att ha, då allt annat sker i ett enda
rum. Här är det Gunnar Bergstedt, Elisabeth Ramel och Lena
Olsson som samlats.

gjorts bland företag med liknande
omställningar i arbetsmiljö och
arbetssätt.
Dessa har visat att de anställda
mångagånger tyckt att arbetet blivit roligare, att kreativiteten ökat
och att informationsutbytet förbättrats då man jobbar så intimt
tillsammans. Dessutom har det
gått snabbare att lösa problem och
gett ett mer informellt arbetsklimat.
- Efter att ha vant sig vid det nya
arbetssättet är det nästan ingen
som vill gå tillbaka till det gamla.

Kunden i fokus
Att ge de anställda en flexibel och
kreativ arbetsmiljö är naturligtvis
inte ett mål i sig. Målet handlar om
en så optimal kundtillfredsställelse som möjligt, och där spelar de anstäl Idas engagemang och
trivsel i det egna arbetet en avgörande roll.
Dessutom bl iren arbetsmi ljö av
den här sorten kostnadsbesparande. I pilotprojektet delar man
på 16 arbetsplatser, hyran kan där-

för minskas, liksom elförbrukning med mera. Övriga fördelar
gällerden ökade tillgängligheten,
samarbetet och informationsutbytet.
Förutom hos marknadsfohtet i
NCC håller man på utbildningssidan och inom två utvecklingsprojekt (varav ett på RSA) att planera för liknande arbetsreförmer.
Det är naturligtvis viktigt att ta
hänsyn till det specifika arbetsinnehållet för att kunna skräddarsy utformningen av de nya arbetsplatserna. Man har gjort en
"mini-OPUS" för att mäta attityder och uppfattningar innan projektet startade i NCC. När projektet avslutas framåt sommaren
kommer man att göra en till.
- Vi har haft förmånen att experimentera och prova oss fram.
Resultatet från den senare utvärderingen kommer vi att ta tillvara
och förädla inför planeringen av
vår framtida arbetsmiljö, säger
Elisabeth.

Helena Andersson

Reineck,

RSS,

Jag kommer
inte ihåg exakt
när det var,
men jag hade
planeringssamtal under
förra året. Jag
har bara jobbat
här i ett och ett halvt år så det har
inte blivit fler än en gång.

Palli
Kristmundsson,
ERA, Kista
Detvarfaktiskt
inteförsålänge
sedan. Jaghade
planeringssamtal strax
innan jul, i december. Men
då hade det
hunnit gå tre år sedan förra
gången. Omorganisationer och
chefsbyte har väl bidragit till att
det inte blivit oftare.

Lola
Karlsson,
Kumla

ECS,

Hela ekonomiavdelningen
där jag jobbar
hade planeringssamtal i
november
ifjol. Det fungerar bra hos
oss, med planeringssamtal varje
o

ar.

