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Kungen och presidenten
På förmiddagen den 14 april besökte Sveriges kung och Finlands
president Martti Ahtisaari Ericsson Radio Systems i Kista. På programmet stod bl a demonstrationer av mobiltelefoni, mobildata och
multimedia. Dessutom demonstrerades automatisk översättning
från engelska till svenska.
Bland värdfolket fanns bl a C W Ros från Ericssons koncernledning
och Jan-Mikael von Schantz från Oy LM Ericsson Ab i Jorvas, Finland.

Grattis Anna
Anna Bogren, ekonom på Ericsson Radio Access och duktig
orienterare kom på andra plats i
klassisk distans vid den första tävlingen i Världscupen. Tävlingarna hölls nordväst om Auckland, Nya Zeeland.
I höstas hade Anna stora framgångar i orienterings-VM, då hon
vann guld på kortdistansen. I
Kumlafabriken finns en annan
orienteringsflicka i guldklass,
Marlena Jansson, som hjälpte till
att ta hem guldmedaljen i stafett i
höstas.

GSM-premiär i Budapest
Den 31 mars firades det officiella öppnandet av Westel 900:s GSMnät i Ungern. I december förra året genomfördes tekniska prov med
GSM-nätet och sedan mars i år har det varit i drift med full täckning
i Budapest. I första skedet har systemet en kapacitet på 22 000 abonnenter men man räknar med att det redan i slutet av året ska ha ca 70 000
abonnenter. Före semestrarna kommer täckningen att omfatta Balatonsjön och de stora motorvägarna Ml och M7.
Operatören Westel 900 bildades hösten -93 av Matåv med 51 procent
och US West med 49 procent. Det var i november -93 som Westel 900
skrev avtal med Ericsson Technika Kft om ett GSM-system.
I samband med det officiella öppnandet av GSM-systemet hölls en
presskonferens. Med på denna var Ungerns utrikesminister, som på en
GSM-telefon ringde till USAs handelsminister Ron Brown, som just
då var på tillfäligt besök i Moskva.
Ericsson etablerade sig i Ungern första gången 1911.
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"Go eastyoung man
and woman "

F

örra året skedde en kraftig tillväxt på marknaden för mobil
telefoni och man kan fråga sig om detta kommer att fortsätta.
Svaret blir ja och tillväxten kommer ytterligare att stimuleras.
Det beror inte så mycket på nya marknader, utan mer på att "gamla"
marknader med nya operatörer dvs nya kunder, tillkommer. Så kommer att ske i Europa i bl a Italien, Spanien, Frankrike och Holland.
Även i Sydamerika och Asien ser vi samma utveckling och också i
Taiwan är det aktuellt med en andra operatör. Mycket intressant är
USA, där PCS, Personal Communications Services, är högaktuellt.
Tillväxten på mobiltelefonimarknaden ligger helt i linje med våra
prognoser fram till år 2 000. Det finns faktiskt fog för att tillväxten
kan bli ännu större än vad vi räknar med.
I takt med att operatörerna blir globala och konsortier bildas
ändras också vår roll. Från att ha varit en ren leverantör betraktas vi
allt mer som partner. En partner som har kompetens och ställer upp
med den.
På en mogen marknad är det inte priset på utrustningen som blir
mest avgörande utan den kompetens operatören kan få hjälp med.
Viktigast för operatören är att näten fungerar så kunderna dvs
mobiltelefonabonnenterna kan få bra service. Det är inte bara de nät
som Ericsson levererat som operatörerna vill kunna utnyttja på bästa
sätt utan även system från andra leverantörer och även till detta vill
man ha vår hjälp. Priset på utrustning t ex basstationer och växlar
sjunker och detta ska vi kompensera genom att sälja tjänster.
Kompetens blir därför allt viktigare och ett av målen för vårt
förbättringsarbete är att höja kompetensen. Under året kommer antalet anställda att öka. Det är
nödvändigt att våra nya medarbetare får möjlighet att bygga upp sin kompetens men det är
också viktigt att de som arbetat några år kan satsa
på sin egen utveckling. Alla ska känna att de är
med i utvecklingen av, inte bara vår verksamhet,
utan också av våra medarbetare.
Som jag skrev i början av denna ledarkommentar finns det stora möjligheter för
oss även i framtiden. Just nu är Kina en marknad
där vi har nästan obegränsade möjligheter till affärer. Det som
begränsar oss är att vi inte har tillräckligt många duktiga medarbetare stationerade i landet. Kina är ett land som är mitt uppe i en
spännande utveckling, som det borde vara fascinerande att få ta del
av. Min uppmaning "go east young man and woman" tror jag skulle
kunna vara positivt både för företaget och enskilda medarbetare.

Kurt Hellström

_

På bilden fr v byggansvarlge Trygve Åhlstad, arkitekten Lars
Westerberg, utvecklingsenheten LT/Ps chef Mats Peterström och
enhetens sekreterare, Birgitta Åkerlund.

Teknikerflytt till flexkontor
För några veckor sedan var det dags för de första teknikerna att flytta
in i ett s k flexkontor i Kista. Det gällde utvecklingsavdelningen LT/
P som flyttade till Kistagången 19. Tidigare har marknads- och
utbildningsenheter med personal som ofta är på rörlig fot flyttat till
liknande kontorsmiljöer.
- Här är personalen 100 procent på kontoret, vilket ställt en hel del
nya krav, berättar arkitekten Lars Westerberg, som tillsammans med
CharlieGullströmformgett flexkontoret här,menocksåpåandrahåll
inom Ericsson. Det projektstyrda arbetet har fått ge form åt kontoret,
där mindre "sviter" rymmer de 6-7 personer som ingår i ett team.

WHETER

Gänget bakom samarbetsavtalet. Fr v Ole Pehron försäljningschef Niros, Bernt Harritsö, VD Niros,
marknadschef Sören Skov Olesén, Ericsson Mobile Coomunications divisionschef Bengt Bergvall,
affärschef landmobilradio Bo Andersson, produktchef Bengt Fogelberg samt Sten Lindblad, konstruktör.

Ericsson Mobile Communications i danskt samarbetsavtal

"En kick för landmobilradio"
Ericsson Mobile Communications har tecknat avtal
med danska Niros Telecommunications om köp av
bärbara radioterminaler anpassade till Ericssons
MRS-system.
- Samarbetet ger oss en avancerad, mycket konkurrenskraftig produkt för vårt landmobila MRSsystem säger affärsenhetschef Bo Andersson.
Efter exakt ett års förhandlingar
slöts för en tid sedan samarbetsavtalet mellan Ericsson Mobile
Communications S-division (fd
RSS) och danska Niros Telecommunications. I enlighet med avtalet ska Niros leverera sina små,
flexibla handstationer anpassade
till Ericssons MRS-system från
hösten 1994.
- Vi har under drygt ett års tid
noggrannt kartlagt så gott som
hela terminalmarknaden innan vi
fastnade för Niros mycket kompetenta, prisvärda produkt, säger Bo
Andersson.
Det är för att svara mot marknadens ökande efterfrågan på små,
bärbara radiostationer som Ericsson valt en samarbetspartner.
Att samarbeta med andra leve-

rantörer av radioutrustning innebär en ny strategi för Ericsson.
- Vi blir, som tidigare, en
mycket kompetent
systemleverantör - nu också med möjlighet att erbjuda det bästa marknaden har av terminaler.
Niros - ett litet företag med 60
anställda i trakten av Köpenhamn är ett flexibelt företag som snabbt
klarar att omsätta nya trender i
praktiken. Samarbetsavtalet innebär att Ericsson blir exklusiv återförsäljare av Niros bärbara terminaler i Norden, som i Ericssons
sortiment kommer att heta P 500.

Lönsam verksamhet
S-divisionens landmobilradioverksamhet, speciellt MRS-systemen, är idag en mycket lönsam

verksamhet som gav ett rejält resultat förra året.
Med Ericsson MRS-system och
Niros terminaler förväntas nu
dörren öppnas mot nya stora kundgrupper, bl a inom industri, bevakningsbolag, kommuner och
räddningstjänsten
Och även om den huvudsakliga
marknaden blir Norden räknar
man med att sälja även till andra
marknader, främst i Mellersta Östern och Östeuropa.

En kick
Samarbetet har också gett en ordentlig kick för den nybildade Sdivisionen som under slutet av
RSS-perioden haft några tuffa år.
- Det har stärkt självförtroendet
och ökat framtidstron för vår verksamhet, menar Bo.
Niros har också fått vind i
seglen tack vare avtalet som bl a
resulterat i nyanställningar. Man
uttrycker stor glädje över att ett så
internationellt, välrenommerat
storföretag, som Ericsson, valt att
samarbeta med dem.

Helena Andersson

Japan-inspirerat
på Harrys i Kista
Den 6 april var det sig inte riktigt likt utanför Harrys Bar på
ERA i Kista. Med japansk kampsport, japansk musik och
Jjapan-inspirerad mat firades att Ericssons första digitala
mobiltelefonsystem i Japan togs i kommersiell drift den
första april.
Sex medlemmar från Sollentuna Jiujit'su-klubb demonstrerade sin sport och i matsalen kunde den som ville bl a välja
grillspett a la Japan.
TDPs, Tokyo Digital Phones, system täcker Tokyo-området och kan betjäna 150 000 abonnenter. Senare i vår tas
Ericssons två övriga system i i Japan i drift, det i Osaka i maj
och det i Nagoya en månad senare.
Jiujit'su

Redaktör: Gunilla Tamm, tfn 08-757 20 38
Redaktion Kista: Gunilla Tamm, 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: Stefan Johansson, tfn 013 - 28 71 40

utanför Harrys Bar i Kista

Linköping, Mjärdevi: Lars Wallin, tfn 013-28 73 11,
Lund: Katarina Smide, 046-18 14 48.
Ericsson Radio Access AB: Birgitta Öberg, tfn 08-757 15 19,
Ericsson Radio Messaging: Lieselott Claydon, tfn 08-757 59 65,
Mobiltelefoner 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

ERA-Nyheter Mars/94

3

Specialister bygger nätverk
-Ett bra initiativ, som jag tror många med mig uppskattar. Det är en av kommentarerna till den första nätverksträffen för specialister som nyligen hölls
på ERA i Kista. Ett 50-tal av affärsområdets 75 specialister hade hörsammat
inbjudan.

behov av? Det är en fråga som cheferna bör ställa sig när de definierar vilken nyckelkompetens som
behövs för verksamheten. De specialister som inte redan finns i organisationen, måste rekryteras
utifrån, på samma sätt som gäller
andra befattningar. På min enhet
har vi idag fyra vakanta specialisttjänster. Det berättade Rolf
Ranvert, som är ansvarig för utveckling av basstationer på affärsenheten Mobiltelefonsystem
europeisk standard.
- Specialisternamåstefåmöjlighet att inte bara lära andra utan
också vidareutveckla sin kompetens. Som chef vet jag av egen
erfarenhet att det är svårt att leva
upp till detta, sa Rolf vidare. De
flesta specialister är så involverade i den dagliga verksamheten
att det blir liten tid över till rollen
som specialist.

Knyta kontakter

En stor del av Radiokommunikations
teknikkunnande
finns samlat hos affärsområdets
specialister. För att tillvarata
teknikkunnandet på bästa sätt behöver specialistrollen vara tydlig.
- Genom detta nätverk skapas
ett forum för diskussioner och
erfarenhetsutbyte mellan våra
specialister. Syftet är att stödja
dem i rollen som teknikspecialister. Det säger Katarina
Ljunggren, som arbetar med organisation och chefsplanering på
Radiokommunikation.
- Det är nog första gången så
många specialister från så många
olika områden träffas samtidigt,
konstaterade Radiokommunikations tekniske direktör, Jan
Uddenfeldt, när han inledde
nätverks träffen.

Tekniska teman
Förutom att vara ett forum för
erfarenhetsutbyte och diskussioner om specialistrollen ska det på
nätverksträffarna informeras om
aktuell teknik genom att man väljer olika teman. Syftet är också att
nätverket ska fungera som ett internt teknikvetenskapligt råd
inom Radiokommunikation.
"Företagets syn på specialister"
var den första punkten på programmet för nätverksträffen.
- Kompetens är vår trånga sek-

tor och därför är det viktigt att ni
delar med er av er kunskap så vi får
flera kompetenta medarbetare, be-

i miner pä nätverksträffen. Fr
Håkan Niska, Mjärdevi, Erik örnulf
Mats Holmberg, Kista.

tonade Jan. Att avsätta tid för att
utbilda andra och sprida kunskap är
en viktig del i arbetet som specialist.
Han sa också att specialisternas
tidiga medverkan i utvecklingsprojekt är absolut nödvändig.
- Höj er röst och gör er hörda när
ni upptäcker att något går åt fel hå U,
sa han och uppmanade samtidigt
specialisterna att arbeta över
affärsenhetsgränserna.
- Er kompetens tillhör företaget
inte avdelningen.
På nätverksträffen redogjorde
Katarina Ljunggren för de krav

Claes von Schéele från Lund
pratar med Boris Westerbacka
från Kumla.

v
och

företaget ställer på specialisterna och hur ofta utnämningar sker.
ErikÖrnulf, ansvarig för
Core Unit Radio Systems
och Technology, presenterade ett förslag till ledarutbildning för specialister.
- Ni ska ses som teknikledare inom företaget och
det kräver kunskap inte
bara om vår teknik och
våra produkter utan även
om Ericssonkoncernen,
Radiokommunikations affärsmål och våra kunders
önskemål, sa han.
- Vilka specialister har vi

ha minst fem till sju års erfarenhet Han eller hon ska bibehålla och förinom kompetensområdet. Som Ex- bättra sin kompetensnivå genom att
pert måste man ha minst sjutilltio års vidareutveckla sig och följa den inerfarenhet inom det aktuella ternationella teknikutvecklingen.
kompetensområdet. Man ska också Specialister på nivåerna Expert och
vara en av de främsta specialisterna Senior Expert ska ansvara för att
inom koncernen inom sitt område. deras kunskap påverkar besluten
För Senior Expert gäller att man inom stora operativa projekt.
Utnämningen till Senior Speciamåste ha doktorsgrad eller liknande
och minst tio till femton års erfaren- list sker löpande under året. Förslag
het inom sitt kompetensområde. till utnämningar ska först vara förSom Senior Expert arman affärsom- ankrat i affärsenhetsledningen eller
rådets främstespecialist ochbland de motsvarande. Sedan bedömer
främsta i världen inom sitt område. affärsområdets tekniske direktör
tillsammans med två, tre teknikchefer
förslagen.
PersonalSprida kunskap
Specialisten ska sprida kunskap och direktören fattar det formella besluExpert och Senior Expert
utbilda andra inom sin specialitet. tet.

- Jo, tack bara bra. Den 1 maj bär
det av till Hong Kong. Där väntar
en spännande utmaning med att utvidga verksamheten för personsökarsystem i den asiatiska regionen.
Du kommer närmastfrån Telis division för Radio Network System.
Din bakgrund i övrigt?
- Jag har ett långt förflutet inom
Ericsson. 1978 började jag arbeta
på Svenska Radioaktibolaget
(SRA) med personsökning. Jag
har också jobbat utomlands för
ERA och dåvarande EIS i US A och
Italien. Innan jag kom som divisionschef för Telis radionätverkssystem var jag under några år chef
för Teli Plc och dess verksamhet i
England.
Vad blir den främsta uppgiften på

Gunilla Tamm plats i Hong Kong ?

- Vi kommer att göra en kraftig
offensiv för att utöka marknaderna
i Fjärran östern - inte minst i Kina.
Idag finns cirka 7 miljoner personsökarabonnenter i Kina - ett
antal som under kommande två år
väntas stiga till drygt 15 miljoner.
För att vara offensiv på den kinesiska marknaden under denna expansiva period hoppas vi kunna
öppna kontor inne i landet. Även
andra Ericssonbolag i regionen
kommer på sikt att förstärkas med
personal på de lokala kontoren.

Fr v Jan Uddenfeldt och Katarina Ljunggren i samspråk med Freddie
Ekberg och Einar Lundblad, båda från Försvarskommunikation.

Specialist på tre nivåer
Att avancera innebär för de flesta att
få en chefsposition. För tekniker
finns det ytterligare ett sätt att göra
karriär nämligen att bli utnämnd till
specialist. Detvarförungefärfemår
sedan som specialistkarriären infördes på affärsområde Radiokommunikation.
Specialister utnämns inom
teknikområden, som är strategiskt
viktiga för Radiokommunikation.
Flera specialister kan utnämnas
inom samma område.
Det finns tre specialistnivåer: Senior Specialist, Expert och Senior
Expert.
En Senior Specialist måste vara
framstående inom sitt område och

Nätverksträffen avslutades med
att Jan Uddenfeldt redogjorde för
affärsområdets strategiska planering (ESP) och Steinar Dahlin talade om "Cellular PCS" med speciell tonvikt på basstationsutveckling.
Intresset för ett nätverk är stort
det märktes av de många frågor
och inlägg som specialisterna
själva kom med. Många saknade
bollplank och andra efterlyste en
tydligare roll för specialisterna.
Deras roll som nyckelpersoner är
viktig för att Radiokommunikation även i framtiden ska ligga
i täten när det gäller mobil kommunikation.
Per Tjernlund på BR-funktion
Teknik är sammanhållande för
framtida träffar. Nästa träff är planerad till maj-juni och i höst blir
det två träffar.

Bertil Lagerman
chef för
Wide Area Paging
i Hong Kong

Vilken betydelse kommer Ericsson
Radio Messagings övertagande
av Telis personsökarverksamhet
att få?
- I och med sammanslagningen
har Ericsson RadioMessagingblivit en komplett systemleverantör
med en mycket konkurrenskraftig
produkt. Det är nog en nödvändig
lösning med tanke på den tuffa
konkurrens som råder. Till den
största hör Motorola.

utnämns fyra gånger om året och
dessa umämningar beslutas av
Personalresurskommittén. Den består av VD för respektive Ericsson
Radio Systems, Ericsson Mobile
Communications och Ericsson GE Det lär bli mycket jobb för din del
Mobile Communications Inc samt framöver. Hur tänker du koppla
affärsområdets personaldirektör.
av?
Inom Radiokommunikation finns - Förhoppningsvis genom att
det idag tre Senior Experter, 30 Ex- spela jazz på någon klubb i Hong
perter och42 Senior Specialister. De Kong, precis som jag gör en gång i
flesta specialisterna, 64 stycken, veckan på Stampen i Gamla stan.
finns i Kista. I Mjärdevi finns fem, i Jag spelar ventilbasun i dixieLund tre, Kumla två och på Re- orkestern Savoy Jazz Men. Jag har
search Triangle Park, RTP i USA en $å smått börjat leta efter ett lämpspecialist.
ligtjazzhak i min nyahemstad. Det
GT ger mig den bästa avkopplingen.

HA
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Pä utlandskontrakt - till Sverige
Gregorio Nunez från Spanien tvekade aldrig heller till att under ett par år arbeta i
Sverige. Efter avslutad civilingenjörsexamen började Gregorio för tre år sedan på
Ericssons avdelning för forskning och utveckling i Madrid. I maj förra
året kom han till Sverige och
en nybildad avdelning som
inom GSM-standarden arbetar med systemspecificering
och mjukvaruutveckling för
ny teknologi.
Avdelningen har nyligen
flyttat från Telefonplan in i ett
så kallat flexkontor i Kista.
Här arbetar man i mindre
projektgrupper med öppna
ytor och mobila arbetsplatser.
- Skillnaden att jobba så här är nog mindre
för mig än för svenskarna som vant sig vid
egna rum. I Spanien arbetar vi ofta ett par,
tre stycken i samma rum, berättar Gregorio.

Alla är eniga om den positiva atmosfären
på respektive arbetsplats - men kring en
punkt är kritiken trestämmig:
- Kan man verkligen arbeta effektivt med
så många och så långa möten?, undrar de.
Dessutom anser de att
det ofta slarvas med
mötestider och förberedelser.
Vad är det bästa med
Sverige då?
- För mig är det människorna, naturen och
den vackra huvudstaden
där jag nu bor, säger
Gregorio.
—
Elaines blixtsnabba
svar blir:
- Toast Skagen och de svenska
aerobicsinstruktörerna.
Varken Elaine eller Gregorio hade någon
landsman att ta kontakt med före avresan,
med erfarenhet av att arbeta i Sverige. Men
i takt med att utbytet blir vanligare ställer
de nu själva upp med goda råd till dem som
är på väg.

- De bästa
med Sverige
är Toast
Skagen, anser
Elaine

Språkförbistring

Att Jobba utomlands ger mycket både för den personaliga och yrkesmässiga utvecklingen, tycker Tom Lindqvist från Ericsson I Finland, Elaine Michaud, Ericsson i Kanada och Gregorio Nunez från Ericsson i Spanien.

Att Ericssonsvenskar åker på långtidskontrakt världen över har
vi vant oss vid. Nu börjar det också bli vanligt att anställda vid
Ericssons lokalkontor utomlands kommer till Sverige. Elaine
Michaud, Gregorio Nunez och Tom Lindqvist har alla tagit chansen att under två år arbeta och bo i Sverige.
För att i Ericssons internationellasfar knyta
teknik, anställda och bolag närmare varandra blir personalutbytet allt mer utbrett.
Elaine Michaud är kanadensiska och
hade i några år arbetat på Ericsson i Montreal när hon blev tillfrågad om jobb i
Sverige.
Trots ösregn och bitande kyla vid intervjun i Kista i mars ifjol tackade Elaine utan
större tvekan ja. Hon såg det som ett steg i

den egna karriären samtidigt som hon fick
tillfälle att lära sig mer om det svenska företaget. Dessutom hade hon nyttiga erfarenheter att dela med sig av i det tänkta jobbet.
I Kanada hade hon arbetat med kundstöd
för system med AMPS-standard i Technical Assistance Centre. I Kista ville man
att Elaine skulle delta i uppbyggnaden av en
nybildad enhet med stöd för kunder med
AMPS/D-AMPS-standard världen över.

Tom Lindqvist kom i januari till Sverige
från Ericsson i Jorvas. Till skillnad från
Elaine och Gregorio har Tom fördelen att ha svenska språket i bagaget. Men att tala samma språk betyder inte att språket alltid talas på
samma sätt.
-1 Sverige frågar man hur läget är.
I Finland kan man ställa frågan - vad
vet du idag? Den gången jag råkade
säga så till en svensk tittade han lite
undrande på mig och sa - om vad
då?, skrattar Tom.
Ända sedan början av sitt tvåårskontrakt har Tom varit utlånad
från Ericsson Radio till Ellemtel i
Årsta. Där arbetar han med att spe- Gregorio trivs i den nyinvfgda arbetsmiljön - ett
cificera och konstruera signalle- flexkontor med mobila arbetsplatser och öppna
ringssystem nr sju för den japanska ytor.
Foto: Helena Edlund
marknaden.
- Jag hoppas hinna lära mig så mycket av
- Det är viktigt att vara väl förberedd. Ta
den nya tekniken som möjligt under mina år
reda på så mycket som möjligt både om
i Sverige. För tillfället är vi ganska många landet du ska till och om arbetet du ska göra,
här i Sverige från Finland just för att för- menar de.
djupa våra kunskaper inom olika områden.
Ingen av de tre skulle dock avråda någon
från att åka på kontrakt.
Mycket möten
- Tvärtom, det är en fantastisk chans Alla tre trivs bra med att arbeta och bo i både för den personliga och yrkesmässiga
Sverige. Men medan Elaine var helt oför- utvecklingen.
beredd på att bli påverkad av den långa
Helena Andersson
mörka hösten har Gregorio inte alls känt sig
besvärad av klimatet.

Comet(t)erfrån Italien och Frankrike
Just nu praktiserar två civilingenjörer på fabriken i Gävle. Båda har
läst data och elektronik i sina
hemländer, Frankrike och Italien.
Kontakterna har kommit via
Gävle-Sandvikens Högskola som
förmedlar praktikutbyte för studenter med teknisk och ekonomisk bakgrund. Även svenska
studenter kan söka Comett-stipendium för praktik i Europa.
Detta hänger samman med EESavtalet.
Benoit Crespel kommer från
Orleans som ligger cirka 10 mil
söder om Paris. Han har studerat
vid universitetet i sin hemstad.
Praktiken för hans del inleddes
redan förra sommaren, juni till
september, och nu kommer han att
vara i Gävle i fyra månader. Under praktiken förra sommaren arbetade Benoit med olika
programmeringsuppgifter, bl a
för testnätverk och för burn-in
processen för D-AMPS. Nu är han
involverad i Nova 2-projektet.
Gian Paulo Canuti kom till

Gävle 1 februari och kommer att
arbeta här i fem månader. Han har
under fem år studerat på universitetet i Genua som också är hans
hemstad. När jag besökte Gian
Paulo var han dj upt engagerad i ny
"release" för MMTI- programskalet som utvecklingen av programmen sker i.
- Vi har varit med och valt bland
en mängd sökande men Benoits
och Gian Paulos bakgrund passade bra hos oss - till gagn för båda
parter, säger Lars Johansson, Teknik. Han är deras ansvarige chef
och handledare.
- Vi är mycket nöjda med den
praktik vi får, säger "Cometterna"
i munnen på varandra. Alla är vänliga, lugna och inte alls så stressade som vi är vana vid.

Men först måste de göra sin militära plikt i tio respektive tolv månader.
-Gävle är en trevlig stad att bo i,
tycker båda. De skulle inte ha någonting emot att få jobb här.
- På kvällarna träffar vi ibland
arbetskamrater och gör trevliga
saker tillsammans. På helgerna
går vi gärna på pubar och discon.
Högskolan anordnar träffar och
Benoit presenterade sig och sitt
universitet för studenter i Gävle,
både på engelska och franska, under förra perioden.
- Jag inbjöds i somras av
svenska organisationen
för
utbytespraktikanter, VIKING, till
en sammankomst i Stockholm.
Bland annat besökte vi Drottningholm. Fantastiskt! tyckte Benoit.

Hur ser framtiden ut?

Svenska är svårt...

Det är svårt att få arbete överhuvudtaget både i Frankrike och Italien men med den här internationella praktiken tror de att förutsättningarna ökar för deras del.

Både Benoit och Gian Paulo försöker lära sig svenska. När de blir
instruerade pratar alla mycket fin
engelska med dem, men vid fikapauser och på kvällarna halkar

alla
arbetskamrater
- av
förståerliga skäl - automatiskt
över till svenska.
- Jag heter Benoit och arbetar på
Ericsson, avslutar Benoit på absolut accentfri svenska. Det är alltså
läraktiga "Cometter" vi har att
göra med.

Barbro Albrektsson

Benoit Crespel från Frankrike
(sittande) tillsammansmed Glan
Paulo Canuti från Italien. Båda
gör sin praktik i Gävlefabriken
och är så kallade Comettstipendiater. Praktiken i Gävle
ökar förhoppningsvis chansen
till jobb efter studietidens slut.
Foto: Barbro Albrektsson
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"Tredubbelt ~§7
jobb" spar tid
och pengar
Parallellt arbete, återanvändning och simulering tre ledord för de ca 250 medarbetare som arbetar
i basstationsprojektet RBS 2 000 även kallat
Aladdin. Här gäller det inte bara att utveckla en ny
basstation utan det handlar om en basstation där
radiodelen görs i tre versioner, 9 0 0 , 1800 och
1900 MHz.

T-

*

För några veckor sedan var det
"kick on" för projektet och ca 200
personer samlades till information på Electrum i Kista.
- Hela projektet drog i gång på
allvar i september förra året så någon "kick off' var det inte utan
mer en information om hur långt
vi kommit och vad de olika delrojekten arbetar med nu, förklar huvudprojektledaren Kurt
Sillen.

Förstudie
I september i fjol var projektorganisationen
« • iå plats men redan i maj hade
en
förstudie
gjorts. I denna
deltog bl a
medarbetare
från produktledningen på
affärsenheten
Mobiltelefonsystem europeisk standard, CME System LT/S,
RCUR och LR. Arbetet resulterade i en kravspecifikation på en
konkurrenskraftig
basstation,
som även är förberedd för mikrooch pikoceller. Via produktledningen hade man också varit i
fcontakt med stora mobiltelefoni"under som Mannesmann Mobilfunk i Tyskland samt Mercury
och Vodafone i England för att
förankra och få in idéer på förbättringar.
m Från början var det meningen

att radiodelen i basstationen
skulle göras i två versioner, den
ena för 900, GSM och den andra
för 1 800 MHz, PCS i Europa.
Under hösten tillkom ytterligare
en version, 1 900 MHz för PCS i
USA. Skillnaden mellan 1 800
och 1 900 MHz är rätt liten så det
betyder inte att projektgänget
fått 33 procents jobb ytterligare.

Intrimmat gäng
Att arbeta "dubbelt" har de flesta
i projektet gjort tidigare. Då
gällde det projektet BTS R2, där
man utvecklade en basstation med
radiodelen i
två versioner, 900 och
1800 MHz.
-Vårt nuvarande
uppdrag är
extremt
tidspressat
och vi har kommit en bra bit på
vägen att halvera ledtiden. Det är
en stor fördel att de flesta av oss
arbetat tillsammans tidigare. Vi
är ett väl intrimmat gäng och det
är nog en av förutsättningarna
för att klara uppdraget, säger
Kurt. Det är mycket viktigt att allt
arbete sker parallellt. RBS 2 000projektet är ett praktiskt exempel
på sk "concurrent engineering.
- Vi kommer att "återanvända"
utveckling som skett tidigare. Simulering kommer också in på ett

Mikael Hofverberg t.h. och Gunnar Andersson visar den nya radiomottagaren. På 900 MHz finns Idag
en radiomottagare, som har tillräcklig prestanda för att med god marginal koppla upp ett samtal.

tidigt stadium, tillägger han.
Gävlefabriken, som ska tillverka
RBS 2 000, har naturligtvis funnits med i projektet redan från starten.

sta halvåret -95 som gäller. 1900
MHz FOA hos kund under juni
och en månad senare detsamma

Världspremiär
på CeBIT
Den nya basstationen
RBS2000iGSM-version hade sin världspremiär på den stora
CeBIT-mässan i Hannover nu i mars, där
den väckte stor uppmärksamhet.
GSM
900 är den version av
basstationen som ska
vara klar först. I början
av april nästa år ska den
vara färdig för FOA
(First Office Application) hos kund.
Även för de andra
versionerna är det för-

Sju delprojekt

Anneli Resare är ansvarig för
det delprojekt som arbetar med
bl a Signalbehandling, Foto: KartEvert Eklund

för 1 800 MHz. GSM 900 är den
version som "plöjer vägen" för
de andra två versionerna.

ASIC
Genom att införa flera funktioner
i sk ASICs ,dvs egenkonstruerade
integrerade kretsar, kan bas-

1

Så här ser den ut den nya transceivern. Fr v Kjell Hansson, Bengt Hedlund, Per Anders Ekdahl, Sune
Wilhelms och John Victorin.

stationerna nu göras både mindre
och billigare och samtidigt kan
man få in fler funktioner.
Just nu håller man på att ta fram
den hårdvaruplattform, som ska
börja verifieras före sommaren.
En del kretskort är redan framtagna medan andra befinner sig i
CAD. Under hösten ska det första
samtalet kopplas upp och vid årsskiftet 94-95 ska full radioprestanda ha uppnåtts för att
denna del ska kunna börja verifieras.
Jan-Anders Dalenstam, marknadsdirektör på affärsområde
Radiokommunikation deltogi det
informationsmöte på Electrum
som arrangerades för ett tag sedan. Han redogjorde för dagens
marknadssituation för mobiltelefoni och tog även upp utvecklingen under den närmaste framtiden.
I RBS 2000-projektet ingår inte
mindre än sju delprojekt. Att
döma av de presentationer som
gjordes på Electrum så har projektet fått upp farten rejält. Det närmaste halvåret torde bli både
spännande och tufft men alla
tycks väl förberedda för de
utmaningar som väntar.

Gunilla Tamm

Ungefär 200 personer samlades i Electrum för en "kick on" för
b a s s t a t i o n p r o j e k t e t R B S 2 0 0 0 . Foto; Kari Evert Eklund
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Ericsson möter
Latinamerikas
it
eratörer
I början av mars hölls det tredje User Group mötet för Ericssons mobiltelefonikunder i Latinamerika. Ericssons initiativ att som leverantör samla
operatörer från samma region till gemensamma
diskussioner och föreläsningar har blivit mycket
uppskattat.
Precis som vid det första User
Group mötet förra våren var årets
första möte förlagt i anslutning
till den amerikanska CTIA-mässan. Däremellan har ett möte
hållts i Mexiko i höstas. Denna
tredje träff i San Diego samlade
ett 25-tal operatörsrepresentanter
från sju marknader i den latinamerikanska regionen. Representan-

Till ordförande for Grupo de
Operadoras Ericsson en America Latina (GOEAL) har Luiz
Alberto Garcia från den brasilianska operatören CTBC valts.

ter från Ericssonbolag på de lokala marknaderna deltar också,
liksom föreläsare inom och utanför koncernen.

Och deltagarförteckningen har
för varje möte blivit allt längre.
- Ericssons initiativ till detta forum har utan tvekan svarat mot ett
stort behov hos våra kunder, säger
Cecilia Lund, marknadskommunikatör på affärsenheten för
Mobiltelefoni amerikansk standard.

Tätare samarbete
User Group mötena syftar till att
skapa ett tätare samarbete mellan
Ericsson som leverantör och
operatörerna som kund. Genom
att regelbundet träffas två gånger
om året har Ericsson ett bra tillfälle att presentera nya produkter,
tjänster och organisatoriska förändringar för hela den latinamerikanska kundgruppen samtidigt.
Forumet fyller också en annan
mycket viktig funktion; den att
operatörerna får tillfälle att träffas
för att utbyta erfarenheter samtidigt som en viktig dialog förs med
olika nyckelpersoner inom Ericsson.
- Alltså ett utmärkt forum att
föra marknadsbehov och marknadskrav närmare de områden
inom Ericsson som inte träffar
kunderna så regelbundet, menar
Niklas Heuveldop, koordinator
för de latinamerikanska User
Group mötena.
Under mötet finns tid avsatt för

tekniska genomgångar
och diskussioner av förekommande problem och
behov. Redan från första
mötestillfället har det till
stor del varit operatörerna som påverkat inriktning och upplägg av programmet.

Utskott
Vid det första mötet utsåg operatörerna en styrelse med fyra kundrepresentanter (bl a ordföranden Luiz Alberto
Garcia
från
den
brasilianske operatören
CTBC) och två ledamöter från Ericsson. Man
beslöt också att forumet
fortsättningvis
skulle
heta Grupo de Operadoras Ericsson en America Latina, förkortat
GOEAL.
Vid det andra mötet i
Mexiko beslöt man att
bilda fyra utskott med ETT UPPSKATTAT NÄTVERK. I San Diego i början av mars arrangerades det
deltagare från både ope- tredje User Group mötet för Ericssons latinamerikanska mobiltelefonikunder.
ratörer och Ericsson Här finns gott om tid för operatörerna att diskutera med varandra och framinom områdena drift och föra synpunkter till Ericssons representanter.
underhåll, nya produkter, infrastruktur och automatisk samtliga GOEAL-medlemmar. deltar är inte bara viktigt för våra
roaming. Tanken är att utskotten På så sätt ges dessutom operatö- kunderutan också för oss. Här kan
ska skapa engagemang och sam- rerna bättre möjligheter att förbe- vi snabbt fånga upp gemensamma
arbete också utanför mötes- reda sig inför kommande möten.
önskemål och problem och tilltillfällena.
Inom affärsenheten Mobil- sammans finna lösningar, menar
telefoni amerikansk standard har Cecilia.
Fler intresserade
User Group möten redan tidigare
För den latinamerikanska
Efter förslag från det senaste mö- startats för den nordamerikanska marknaden har man redan börjat
tet i San Diego kommer Ericsson marknaden. Även i Asien och förbereda sig inför nästa möte.
inför kommande möten att ge ut
Oceanien har man visat intresse.
Det blir i höst och denna gång ^ ^ ^
ett Newsletter som garanterar att
^^
- Att bilda nätverk där både Puerto Rico värd.
all aktuell information sprids till operatörer och vi som leverantör
Helena Andersson

Instruktörer med "körkort" garanterar global kvalitet*
Brasilien är man mycket intresserad och kommer under 1994
att certifiera ett flertal egna instruktörer.

Kundutbildning blir en allt viktigare del i
affärsverksamheten. För att kunna erbjuda
hög kvalitet på utbildningen, oberoende av
utbildningscentra, har Ericsson Radio
Systems Inc (ERU) i USA börjat "certifiera"
sina instruktörer.
- För den amerikanska mobiltelefonstandarden finns det
fyra utbildningscentra i världen, i Malaysia, Mexiko, USA
och Brasilien. Genom att införa
ett certifikat d v s "körkort" för
instruktörerna garanteras samma kvalitet på utbildningen
vare sig den sker i t ex Malaysia
eller i Dallas. Det blir också
lättare att låna lärare eller som
vi kallar dem instruktörer. Det
säger Per Nygren, som ansvarar
för operatörstjänster (Value
Added Services) på affärsenheten Mobiltelefonsystem
amerikansk standard (RMOA).
- På Ericsson Radio Systems
Inc är vi femton "certifierade"
instruktörer, berättar Stephen
Gibbs, som själv är en av de
första som fick sitt certifikat.

Viktigt för framtiden

Det var under förra
året som certifikaten
började delas ut.
Utbildningen för att
få detta "körkort" sker
stegvis och på schemat
finns förutom teknik
ämnen som pedagogik
och
presentationsteknik. Även de praktiska kunskaperna testas och det sker på tre
nivåer.

Första
certifikatet

Per Nygren tillsammans med Stephen Gibbs, "certifierad" instruktör från
Ericsson Radio Systemes Inc, USA.

Förutom "körkort" för instruktörerna har man i USA gått ännu ett
steg längre och delat ut det första
certifikatet till en tekniker från
kundsidan i det här fallet från den
stora
mobiltelefonoperatören

CellularOne. Detta skedde i oktober, nu deltar många kunder i
certifieringsprogrammet.
Genom samarbete med State of
Texas Education program kan de
som blir certifierade tillgodo-

räkna sig detta i form av akademisk poäng. Det är något som
uppfattas mycket positivt av kunderna.
Även på Ericssons utbildningcentra i Malaysia, Mexiko och

Att utbilda kunderna blir allt
viktigare i takt med att
mobiltelefonsystemen blir mer
avancerade med fler och fler
funktioner.
- Instruktörerna är vårt ansikte
mot kunden och därför är det
viktigt att vi har samma kvalitet
på utbildningen oberoende av
var den sker. Ericsson Radio
Systems Inc är nog, hittills, det
enda bolag inom koncernen som
har instruktörer med "papper"
på sin utbildning. Samarbete pågår mellan affärsenheterna och
ambitionen är att även våra andra utbildningscentra för mobiltelefoni så småningom ska
kunna erbjuda kundutbildning
med certifierade instruktörer,
säger Per.

Gunilla Tamm
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På "fastighetsfronten" mycket nytt
Göran Kristoffersson, Sven Riddarström och Lennart Ericsson pekar
ut några av Radiokommunikationslokaler I Kista.

nästa fyra delplan görs en snabb
utvärdering för ev ytterligare förbättringar, säger Lennart Eriksson, som är förvaltningsansvarig i
Kista.
Samtidigt sker en större utvärdering av själva idéen med det nya
konceptet. Detta leds av Bo Widen och Wivianne Wennersten
och det förväntas bli klart till årsskiftet 94-95.

Runt om i Sverige
-

Under de senaste tre åren har de kontorsytor som
Radiokommunikation förfogar över i Kista blivit
jj»bbelt så stora. Det är inte bara i Kista som
ärsområde Radio växer, även ute i landet sker
mycket på fastighetsfronten.
Idag har Radiokommunikation i
Kista 56 000 kvm i egna lokaler,
usive garage, och till det hyr
ca 100 000 kvm.
- Vi tittar nu på förutsättningarna för fortsatt expansion, vilket
skulle varaatt bygga, pådennuvarande personalparkeringen. I maj
kommer ett inriktningsbeslut att
tas.
Det
berättar
Göran
Kristoffersson, ansvarig för Förvaltning Norr inom LM Ericsson
Fastigheter AB.

LM Ericsson Fastigheter AB
(REM) och dess dotterbolag LM
Ericsson Södra Fastighetsförvaltning AB (RRS) och LM Ericsson Norra Fastighetsförvaltning
AB (RRN) har nyligen gått samman till ett bolag, LM Ericsson
Fastigheter AB.

Många hus
Idag finns medarbetare från
Radiokommunikation på många
olika adresser i Kista. Ytterligare

en adress blir aktuell i sommar då
två plan i Åhlénshuset kommer att
hyras. Hit flyttar även Nyman &
Schultz resebyrå den första juni.
Totalt ska ca 200 personer flytta
in i Åhlénshuset. Vidare kommer
de lokaler på Gullfossgatan och
Färögatan som hyrs att utökas. Sdivisionen på Ericsson Mobile
Communications, fd RSS, kommer under året att helt lämna
Rissne för att samlas i Mobilen,
som är det nya namnet på Borgen
dvs fd Independenthuset.
Av det nya ombyggda kontoret
"Framtidens kontor", Isafjord
HK, finns nu fyra delplan klara
och inflyttade. Innan Radiokommunikation går vidare med

Det är inte bara i Kista som det
sker en del nytt på bygg- och
fastighetsfronten.
I Lund pågår en förstudie om
att bygga om och anpassa lokalerna i Ideon. Beslut kommer att
tas i maj.
I Linköping ska alla Ericssonenheter samlas i Mjärdevi, där ca
1000 anställda kommer att arbeta
om ett år. Förutom en ny fabrik på
15 000 kvm, byggs nuvarande
kontorslokalerna till med 10 000
kvm och en gemensam entré skapas, den blir färdig i september.
Fabriken beräknas klar till semestern -95.
I Kumla hyrs Engmos lokaler
för lager och distribution. En paviljong för 30 personer ska också
stå klar till semestern.
Gävlefabriken planeras att
byggas till med 10 000 kvm. Beslut tas i maj.
I Sundsvall ska tre av de fyra
Ericsson-enheter som finns i staden, samlas i ett hus.

Gunilla Tamm

Kundtjänst i Kista

Servar 3 500personer och 150 OOO kvm
För de flesta på Radiokommunikation i Kista är 72 000 ett num!fcr manringernär något gått söner eller man behöver hjälp av
t ex snickare eller elektriker.
Bakom numret 72 000 finns fyra
medarbetare på "Fastighets"
rndtjänst och varje månad tar de
_ \ o t över 4 000 samtal eller befallningar.
I takt med att antalet anställda
ökat och lokalerna vuxit har
trycket på Kundtjänst blivit allt
större. Omflyttningarna i husen i
Kista har naturligtvis också gett
Kundtjänst mer arbete.
- 1993 hade vi en medarbetare
som skötte det jobbet, idag är det
fyra, berättar Sven Riddarström,
som är ansvarig för förvaltningsområde Radiokommunikation i
Kista.
Kundtjänst finns på bottenplanet i det nybyggda huset, Isafjord,
BF plan 1. Här finns personal från

kl 8 till 16.20, efter det klockslaget kopplas 72 000-samtalen till
stora receptionen, som är bemannad dygnet runt. Det går också bra
att anmäla fel och göra beställningar till Kundtjänst via Memo
"RRN fel".

Siffror från CeBIT
Att CeBIT-mässan i Hannover
drar folk visar statistiken därifrån. Över 680 700 besökare i år
vilket är en ökning med 3 procent
från i fjol. Ericssons monter besöktes av inte mindre än 84 500
personer och det är 24 procent fler
än-93.

Värdar/värdinnor
till VTC -94
Mellan 7-10 juni arrangeras VTC
-94 på Stockholmsmässan. VTC
står för Vehicular Technology
Conference och aren årligen återkommande konferens för bilelektronik och mobiltelefoni. Det
är första gången denna konferens
hålls utanför USA och Ericsson
är en av arrangörerna.
Det är ca 1000deltagare anmälda
och det behövs ca 8 värdar och
värdinnor. Tycker du det skulle
vara roligt att ställa upp och
tycker du om att prata engelska så
kontakta Ann Bagge tfn 757 13
35.

Sv
Om stress...
handlade Ericsdotters föreläsning i mars. Vanja Moser,
företagspsykolog och stressforskare pratade om vad stress är
och hur man hanterar den. Ett aktuellt ämne för många dubbelarbetande kvinnor.
Nästa föredrag blir den 3 maj
och ska handla om EU. Föredragshållare blir Keijo Ekelund,
som är jurist i EU-rätt med
specialinriktning bolagsrätt och
internationell rätt.
Över 4 000 samtal eller beställningar I månaden får Kundtjänst ta emot. Här
Ann Rundlöf, Ingela Karlson och Maria Palm I full aktion.

Testmiljö med HP-datorer invigd

Gunnar Brlngel från Hewlett Packard och Tlit Nurmela, Ericsson Radio, Invlger nya testmiljön med HPs
arbetsstationer.

Den 16 april bildades ett nytt
memosystem från MEMOERI.
Namnet på det nya systemet är
MEMOERA. De distributionsgrupper som bildar det nya
memosystemet är ERA, ECS,
ERM och RSA. Påloggning görs
som vanligt med MERA.
För den stora "MEMO-allmänheten" innebär förändringen
egentligen ingenting utom att det
nu går snabbare när man arbetar
i MEMO.
Den som vill ha mer information kan vända sig till Datahjälpen
tfn 757 00 76, efter kl 18 är telefonnumret 726 27 00, MEMOid:
ERA.ERAADB
eller
ERA.ERAKUND.

<i

Datanät
Ericsson Fastigheter och Ericsson Data samarbetar när det gäller
datanäten i Kista. EDT/R är
"fönstret" mot användarna och
har samordningsansvaret när det
gäller felanmälningar och beställningar. Telefonnumret till
EDT helpdesk är 700 76. Samarbetet mellan REM/N och EDT/R
utvecklas vidare och ett gemensamt dokument kommer inom
kort att distribuerastillalla användare. Dokumentet ska klargöra
hur felanmälningar, beställningar, abonnemang och andra
tjänster behandlas.

Memo blir
snabbare

På utvecklingsenheten Mobiltelefoni amerikansk standard invigdes i mars en testanläggning med ett antal arbetsstationer från
Hewlett Packard (HP). Det är första gången
datorer från HP integrerats med Ericssons
unika utvecklingsmiljö.
I sex veckor kommer stationerna att finnas
tillgängliga för den som vill provköra sina
programvaror i HPs stationer.
Ökad valfrihet har varit ett tungt vägande
skäl till samarbetet med HP. Tidigare har det
bara funnits en leverantör.

- Tanken är att vid sidan av SUN komplettera med ytterligare en UMX-leverantör, säger Tiit Nurmela, ansvarig för UNIX-systemen inom utvecklingsenheten ERA/A.
Ett annat viktigt argument för samarbetet
är att HP har ett stort, kompatibelt sortiment
med kraftfulla maskiner.
Arbetsmiljön finns fram till 30 april tillgänglig 09.00-17.00, plan 2, Hornafjord,
Borgarfjordsgatan 9. Kom förbi när det passar, eller boka tid för genomgång hos Lotta
Hallberg, tel 08-764 1148. Välkomna.

Butikspremiär
i slutet av maj
Vecka 21 slås portarna upp för
Ericsson Radios butik i huvudbyggnaden i Kista.
Det är Ericssons intresseförening, som i likhet med Telefonplans butik Grottan, svarar för
driften. Alla som vill kan teckna
medlemskap i intresseföreningen, som ger förmånliga rabatter på en mängd varor - både
inom Ericsson och ute "på stan".
Avgiften är 10 kronor i inträdesavgift och 20 kronor i årsavgift.

VYHETER
Mobitex dirigerar lokaltrafiken
A vregleringar inom
lokaltrafiken har ökat
kraven på en effektiv
samordning. För Göteborgs lokaltrafik blev
lösningen Mobitex,
som idag knyter ihop
trafiken för cirka 7 0 0
fordon och som ständigt utvecklas för fler
funktioner.
- Till att börja med handlade behovet om att knyta samman våra
entreprenörer till ett samordnat
trafiksystem, men idag har användningsområdena blivit allt
mer omfattande, berättar Mats
Olofsson
driftsansvarig
för
Mobitex på Göteborgsregionens
Lokaltrafik.
Efter ett års tester bestämde sig
lokaltrafiken 1989 för att ta
Mobitex i drift och idag är
lokaltrafikens bussar, färjor och
pendeltåg införlivade i nätet.
Med hjälp av Mobitex knappar
förarna vid början av sitt pass in en
personlig kod och aktuell körsträcka. Blir en tur försenad meddelar föraren med hjälp av kortkommandon ungefärlig försening
till systemet som sedan för meddelandet vidare till berörda
anslutningsfordon. Nästa steg blir
att införa GPS (Global Positional
System), som med hjälp av satellit
och en mottagare har kontinuerlig
kontroll över fordonets position.

Larm för tågvärden
Joakim Lindahl arbetar som tågvärd på Göteborgs Lokaltrafiks
pendeltåg. Tågvärdarna är utrustade med en larmsändare som de
bär med sig under arbetspassen.
Genom att trycka på larmsändaren kopplas signalen via
Mobitex-nätet direkt till Larmcentralen.
- Under lite stökigare pass, till
exempel en fredag- eller lördagkväll, är larmsändaren en stor
trygghet, tycker Joakim.

Vilken
internutbildning
tycker du har
varit bäst?
Anna-Karin Davidsson,
ERA, Gävle
Oj, det var
svårt! Sekreterarutbildningarna var bra,
men det var ju
ganska tidigt,
på 70-talet. De
var både bra
och roliga att gå. Sedan har jag
gått ordbehandlingskurser som
jag också tyckt varit bra.
^fc

Thomas Mattsson,
ECS, Lund
Jag har nyss
gått en kurs
som anordnades av ett utländskt företag, Catena,
systematisk
IC-konstruktion. Den var jobbig men givande. Det har varit en del andra
kortare kurser också, men de har
inte varit lika bra.

Samordningen av lokaltrafiken i Göteborg har
skett via Mobitex-nätet i
cirka fem år. Till vänster
ses Kjell Jansson, chef för
ECS/S-division i Göteborg
(f d RSS). Dessa har
svarat för installation och
ansvar för service och
underhåll av Mobitexenheterna. Till höger Mats
Olofsson, driftsansvarig
för Mobitex vid Göteborgs
lokaltrafik.

Joakim Lindahl
arbetar som tagvärd
på pendeltågen för
Göteborgs lokaltrafik. En trygghet
under kvälls- och
helgpassen år de
larmsåndare tågvärdarna bår och
som via Mobitexnätet sänds direkt
till Larmcentralen vid
alarmering.

Monica Jansson, ERA,
Kista

Även larmfunktionen ska på sikt kopplas samman med GPS
så att Larmcentralen
exakt vet var fordonet som larmat
befinner sig.

Kundinformation
Variationsmöjligheterna
med
Mobitex är många och inom Göteborgs lokaltrafik finns en mängd
idéer för fler användningsområ-

den av systemet. Det handlar till
exempel om att införa streckkodning för förarna istället för
dagens manuellakodning. Vidare
handlar det om att Mobitex-sy stemet automatiskt ska meddela förseningar på perrongernas skyltar,
att flygbusstrafiken ska samord-

Just nu är jag
mitt uppe i
Dale Carnegiekursen som
bl. a. handlar
omattvågatala
inför grupp.
Kvalitetsdialogkursen i Gävle som gick för ett
par år sedan var bra. Den varvade
teori med praktik och var lite i ^ ^ .
norlunda. Vi fick bl. a. tillveiS^
varsin telefon.

nas med taxi för smidigare transport till och från flyget, med mera.
- Från första stund har vi upplevt
Mobitex flexibelt och pålitligt. I
takt med att de "interna"
förbättringarna byggs ut kommer
de "externa" funktionerna att utvecklas allt mer - såsom trafikinformation
eller
skyltannonsering vänt till resenärerna,
säger Mats.

Helena Andersson

Lars Lagevik, RSA,
Kista

SRA gav Sverige
televisionspremiär

Radioia Tetevi Television hette
SRAs första televisionssändare
från 1 9 3 S .

Svenska Radioaktiebolagets (SRA)
huvudkund under 30-talet var
marinförvaltningen. SRA utvecklade och tillverkade fartygssändare,
som vid slutet av 30-talet övergick
från kortvåg till ultrakortvåg.
SRA levererade även hydraukustiskt materiel, såsom ekolod,
hydrofoner, och perifoner (ett instrument för lokalisering av a-båtar).
År 1935 byggde SRA den första
televisionssändaren och den 20 november samma år var det dags för
Sveriges allra första televisionsvisning. Det skedde i ett slutet sällskap i samband med Svenska
Teknologföreningens stämma. Men
bara ett par veckor senare visades
televisionen för allmänheten i

depechkontor (tidningsaffärer) på
flera håll i Stockholm.
Genom SRAs initiativ fick alltså
allmänheten på ett tidigt stadium
lära känna televisionen.
Så här sa civilingenjör IngeI:son
Svedberg (far till Ericssons nuvarande ordförande Dr Björn Svedberg) vid ett föredrag på Tekniska
Högskolan efter en demonstration
av ett rundradioprogram:
- Hindrande för televisionens utvecklingar förnärvarande vissaproblem beträffande radiovågornas utbredning. Av radiotekniska skäl
måste televisionen hålla sig till
mycket låga våglängderom den inte
skall ställa till en massa elände för
rundradion.
_,

Ingvar Bevemus
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Det är inte
PEP-kursen i
alla fall! Men
vilken var bäst?
Jo, kvalitetskursen, Q-dialogen, i Älvkarleby var klart'
bäst! Den var rolig och lättsam.
Ett plus var att kursen låg så
avskilt, ingen tog s.a.s med sig
jobbet dit.

I Kerstin Johansson,
I ERA, Linköping

1

Jag har ju varit
på några olika
nu. Men 1985
anordnade Ericsson och SAF
en pedagogisk
grundkurs för
instruktörer i '
lärarhögskolans regi. Den tycker
jag var bra och nyttig för mitt arbete.

