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/ Dallas och Kista
har det första heldigitala
mobiltelefonsamtalet i
Nordamerika kopplats.
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På rätt spår framåt
Fjolåret blev ett mycketframgångsrikt år för Radio. Kommentarer till det preliminära bokslutet
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Nybygge i Lund
Ericsson Mobile Communications i Lund kommer att flytta från Ideon till nybyggda lokaler vi vattentornet i Lund Det sker under -96/97. Enligt prognos ska antalet anställda i
slutet av -96 vara ca 500 mot dagens 350 personer. Den verksamhet som det planeras för
är främst utveckling av mobiltelefoner.

Regionkontor i Fjärran Östern
I Taipei, Taiwan invigdes för ett tag sedan Ericsson Inc's första regionkontor för Privata
Radiosystem - EDACS - i Fjärran Östern.

J

D-AMPS-system till Sibirien
Den ryska mobiltelefonoperatören JW Sibchallenge har skrivit kontrakt med Ericsson
om ett D-AMPS-system till staden Krasnoyarsk i mellersta Sibirien.
Systemet, som är dimensionerat för upp till 2 000 abonnenter, planeras att tas i kommersiell drift i sommar. Krasnoyarsk är en industristad med ca en miljon invånare och
var tidigare centrum för militär produktion.
Ericsson har hittills tecknat kontrakt på sju D-AMPS/AMPS-system till OSS.

MRS 5 000-system till Tidningsbärarna
Ericsson Mobile Communications har fått beställning på det privata radiosystemet
MRS 5 000 till Tidningsbärarna i Malmö.
Företaget, som kör 3 000 mil varje natt, distribuerar 14 olika tidningar till 464 000
abonnenter i Skåne.
MRS 5 000-systemet ska täcka hela Skåne samt delar av Blekinge-Småland och
Halland.
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ERA Nyheter
en BRa tidning
För några veckor sedan träffades ERA Nyheters lokalredaktörer i
Kista. Vad vi pratade om - jo att vår interna tidning ska vara en BRa
tidning. BR står naturligtvis för affärsområde Radiokommunikation
och målet för tidningen är att på olika sätt spegla all verksamhet.
Lokalredaktörernas uppgift är att tipsa oss på redaktionen i Kista
om vad som händer ute på olika enheter och orter. Radio expanderar
mycket snabbt och det är en expansion som inte bara sker i Kista utan
lika mycket ute i landet. Här har lokalredaktörerna en viktig uppgift.
De tips som de lämnar kan bli en artikel i koncerntidnigen
Kontakten, i ERA Nyheter eller ett inslag på internTVm i Kista.
Ingen nyhet är för liten för att vara intressant. Det är inte ovanligt att
en nyhet leder fram till ytterligare nyheter.
InternTV, ja, det var ett annat ämne som vi tog upp på vår träff.
Förutom att det nu finns på ett utökat antal platser i Kista, har man
det också i vissa fabriker, som t ex i Kumla, Linköping och Gävle,
där det funnits längst.
När jag för tio år sedan var ny som redaktör för den här tidningen
efterlyste jag artikeluppslag från läsarna. Idag behövs inte det utan
jag tackar och hoppas ni fortsätter att komma med förslag på reportage och intervjuer.
Gunilla

Lokalredaktörsgänget samlat på ERA Nyheters redaktion. Stående fr v Barbro Albrektsson,
Gävlefabriken, Gunilla Långö, Linköpingsfabriken, Lars Eriksson, Kista, Lars Wallin, Mjärdevi,
Lieselotte Claydon, Ericsson Radio Messaging, Anders Larsson, Ericsson Mobile Communications
Kista, Bertil Olsson, Visbyfabriken och Ivar Magnusson, Kumlafabriken. Sittande fr v Gunilla Tamm,
Kista och Birgitta Öberg, Ericsson Radio Access.

Mästaren på cellplanering
när det gäller de första viktiga
framgångarna för mobiltelefonin.
- Ja, jag har varit med länge och
redan 1970 besökte jag dåvarande SRA på Alströmergatan, berättar Chan och tillägger att sedan
dess har det blivit många besök i
Sverige.

System till Holland

Chan Rypinsky en av världens främste cellplanerare Inom mobiltelefon!.

Chan Rypinsky är ett namn som de som läst boken
om mobilteiefonins utveckling, The Mobile Phone
Book, kanske känner igen.
Han tillhör dem som "varit med
från början" och även om han in-

te varit anställd på Ericsson har
han haft något av en nyckelroll,

Förutom mobiltelefoni har hans
uppdrag också gällt mobilradio.
När han senast besökte Ericsson
Radio Systems strax innan jul var
det mobil datakommunikation
som var aktuellt. Inom mobiltelefoni räknas han som världens
främste cellplanerare.
- Ja, utanför Bell Labs, tillägger han lite blygsamt.
Det var just hans stora kunska-

per inom cellplanering som spelade en viktig roll för en strategisk offert på ett mobiltelefonsystem till PTT i Holland i början
av 1980-talet.
SRA och Motorola var båda intresserade av uppdraget och motorola påpekade att SRA inte hade den cellplaneringskunskap
som skulle krävas för att klara ett
land med Hollands täta befolkning och topografi. På SRA förstod man att det skulle ta två år att
bygga upp egen intern kompetens. Åke Lundqvist, SRAs dåvarande VD vände sig till Chan och
bad om namnet på den bäste cellplaneraren i USA.
Eftersom det var Chan själv så
dröjde det inte många timmar innan han satt på planet över

Atlanten. Hur det gick med affären till Holland? Ja, det bör man
läsa om i boken.

Duktiga konstruktörer
Chan är imponerad av Ericsson
Radio Systems utveckling och
den stora utbyggnaden i Kista.
Han beundrar också det sätt företaget gör affärer på. I länder där
stora internationella företag går
bet tar Ericsson hem beställningar.
Framgångarna beror på skickliga affärsmän men också på duktiga konstruktörer. De senare är en
grupp som Chan tycker borde
uppmärksammas mer.
GT

"När får vi alla del av Ericssonkoncernens vinst?
I början av januari hade Dagens
Industri en artikel som handlade
om att de Volvo-anställda får del
i företagets vinst. Volvo är ett av
ungefär tjugo börsbolag, som infört stiftelser för vinstdelning.
Andra företag är t ex Astra,
Sandvik och SSAB. I år planerar
också t ex Korsnäs, Skånska och
Assidomän att införa vinstdelning.
Jag har kolleger som arbetar på
andra
affärsområden
inom
Ericsson och som får del av vinsten
genom
resultatpremie.
Förutsättningen är att det finns
definierade mål för grupper eller
individer och att budgeten inom

respektive enhet eller division
överträffas.
Ericsson Radio Systems går
bra, mycket bra och vi har väl alla bidragit till det fina resultatet.
Idag är det bara de högsta cheferna på Radiokommunikation, som
får bonus på sin lön, när de gör
ett extra bra jobb.

Som du påpekar så har många
företag valt en modell med vinst-

Besviken ERA-are
Bäste "besviken ERA-are"
Ja, jag håller helt med dig. Vi har
alla bidragit till den framgång
som vi nu alla har inom affärsområdet Radio.
Om vi ska ha vinstdelning eller
bonus är en helt annan sak.

WHETER

delning för att bl a kunna balansera lönekostnader mellan goda och
mindre goda år. Volvo har haft
vinstdelning under många år med
vad jag förstår både bra och dåliga erfarenheter. Bl a stod det i
pressen för några år sedan om
krav på kompensation för utebli-
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ven vinstdelning.
Det finns inga planer på att införa vinstdelning vid Ericsson. Vi
koncentrerar oss på att ha en konkurrenskraftig
löneutveckling,
vilket vi har lyckats med under
de senaste åren även om skillnaderna numera inte kan räknas i
tioprocentiga tal.
Inget affärsområde har under
1995 ett generellt vinstdelningssystem, däremot finns det enheter, yrkes- eller avtalsgrupper,
som har olika löneformer som inkluderar bonus, resultatlön, premielön, provisioner etc. T ex kan
vissa projekt ha en tidsbegränsad
engångsbonus kopplat till resul-
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tatet.
Vi kommer antagligen att ha
flera nya löneformer i framtiden
för att kunna vara anpassade till
arbetsmarknadens krav och behov. Dessa olikheter kan naturligtvis ge upphov till en känsla av
orättvisa men i slutändan brukar
ingen grupp vara mer gynnad än
en annan bortsett från att vi har
olika löner.
Jag hoppas att du snart kommer
över din besvikelse över vad vi
inte har och kan känna tillfredsställelse över vad vi har istället.
Hälsningar
Lars Åkeson
Personaldirektör

Visbyfabriken: Bertil Olsson, tfn 0498-26 03 21
Lund: Anna Thuresson, tfn 046-18 12 59
Ericsson Radio Access AB: Birgitta Öberg, tfn 08-757 15 19
Ericsson Radio Messaging: Lieselotte Claydon, tfn 08-757 59 65
Mobiltelefoner Norden: Anders Larsson, tfn 08-764 14 95
ECS/S-divisionen: Anette Norberg, tfn 08-764 14 27
Lynchburg, USA: Jack Radgowski, tfn 009-1-804-528 74 51
Foto om ej annat anges: Björn Seger
Ansvarig utgivare: Nils Ingvar Lundin
Tryckt hos: Aftonbladet, Göteborg 1995
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HMÅR
Fortsatt positiv utveckling
DET

TILL?

1994 blev ett mycket
framgångsrikt år för
Radiokommunikation,
där faktureringen för
mobiltelefons ökade
med 73 procent. Sten
Fornell, affärsområdets
ekonomidirektör kommenterar i denna intervju framgångarna.
1994 var ett lite speciellt år för
Radiokommunikation, som kunde fira sitt 75-årsjubileum och
samtidigt blev Ericssonkoncernens största affärsområde.
"Radio" står idag för hälften av
Ericssons omsättning.
- Koncernens affärsområden
bildades för 12 år sedan och under dessa år har vi i genomsnitt
haft en årlig faktureringsökning
på 34 procent. Under samma tid
har antalet anställda vuxit från
4 000 till dagens 21 000, berättar
Sten. Med undantag för de tunga
åren -91 och -92, då vi hade
mycket stora kostnader för teknikutveckling och investeringar i
bl a produktionsutrustning, har
vi varit lönsamma hela perioden.
1993 kan ses som ett återhämtningens år och under -94 gav våra utvecklings- och investeringssatsningar ordentlig utdelning.
- Mobiltelefoni, dvs system
och telefoner, är kärnan i vår
verksamhet och står för 86 procent. Av detta svarar system för
66 och telefoner för 20 procent.
Vår tillväxt inom mobiltelefoni
på 73 procent ligger väl i nivå
med våra stora konkurrenter,
Motorola och Nokia.
Vilka är Radiokommunikations största marknader?
- Nordamerika dvs USA och
Kanada är vår viktigaste marknad. I år kommer Nordamerika
att vara i fokus när PCS, Personal
Communications Services, ska
introduceras där. För oss är det
viktigt att vara med från början.
Vi har en stark position men
mycket kan hända p g a politiska
beslut.
- Det är inte bara för mobiltelefonsystem och mobiltelefoner
som USA är en stor marknad
utan även för våra andra produkter som privata radiosystem, mobildata och landstäckande personsökarsystem.

Mona Degerman
Ny personalchef
i Gävlefabriken

Nordamerika är Radiokommunikations viktigaste marknad och är i år i fokus när PCS, Personal
Communications Services ska introduceras där.

- Japan har med tio procent av
faktureringen blivit vår näst största marknad och det har skett på
väldigt kort tid. Där har våra system framgång, både tekniskt,
kommersiellt och ekonomiskt.
Kina är vår tredje största marknad följt av Tyskland. Sydafrika
är ett land som nu finns med
bland våra 20 största marknader
och som troligen kommer att få
allt större betydelse.
Hur gick det för de digitala mobiltelefonsystemen?
- Fjolåret blev ett genombrottsår och mer än tio procent
av världens alla mobiltelefonabonnenter finns nu i de digitala
näten. I GSM-systemen finns
nästan fem miljoner abonnenter,
i D-AMPS-systemen 650 000
och i PDC (fd JDC) ca 500 000
abonnenter. Samtidigt skedde en
ordentlig tillväxt i de analoga
systemen. Totalt ökade antalet
abonnenter från 32 till 53 miljoner i världen.
Hur blev 1994 för Ericssons
mobiltelefoner?
- Sammantaget dvs för de analoga och digitala telefonerna
skedde en fördubbling så att vi
kom upp i två miljoner telefoner.

Marknaden har haft brist på telefoner och det har hållit priset uppe. I dag har vi åtta procent av
världsmarknaden och det gör oss
till trea efter Motorola och
Nokia. När det gäller digitala
ficktelefoner torde Ericsson vara
världsledande.
Hur gick det för affärsenheten
privata radiosystem?
- Privata radiosystem, där
EDACS är den dominerande
verksamheten, svarar för sju procent av Radiokommunikations
omsättning. Fjolåret blev ett bra
år med flera stora beställningar
från USA, Korea, Brasilien,
Estland och Ryssland. Till detta
kom också en mycket stor order
på ett landstäckande EDACSsystem till Taiwan.
Hur klarade mobildata och
landstäckande
personsökarsystem, fjolåret?
- Mobildata gjorde en viktig
inbrytning i Tyskland och Belgien är en annan ny marknad.
När det gäller tillväxten av abonnenter har den ännu inte tagit
riktig fart.
- För landstäckande personsökarsystem var förvärvet av en del
av Teli betydelsefullt. Flera län-

der i Europa har valt Ericsson
som leverantör av system enligt
europastandarden ERMES.
Blir även 1995 ett framgångsrikt år?
- Vårt område, mobil kommunkation och då speciellt mobiltelefoni är ett av de områden som expanderar allra mest och det finns
inga tecken som tyder på någon
avmattning. Naturligtvis kan saker i omvärlden inträffa som påverkar som t ex jordbävning i
Japan, ekonomisk kris i Mexiko
och ledarbyte i Kina. Det är något vi inte kan påverka. Vår egen
situation kan vi däremot påverka
och det gör vi genom att fortsätta
att satsa på teknikutveckling,
samtidigt som vi tar vara på de
möjligheter som finns.
- Framtiden ser mycket positiv
ut. En av utmaningarna för oss är
att hitta medarbetare, arbetslokaler och att ta hand om alla nyanställda som vi behöver för att klara den snabba expansionen. Det
är också viktigt att vi inte blir
blasé och tar våra framgångar
för givna.
Gunilla Tamm

Första transceivern från Visby
Visbyfabriken monterar nu hela transceivern för det analoga mobiltelefonsystemet.
- För närvarande tillverkar vi ca 800 transceivrar i veckan, berättar
Dick Dahlström, som är produktionsledare för avdelning V 978. Vi
har också börjat att montera stativ till basstationen Basek II, där vi
ska producera ca 70 stativ i veckan. De första 40 stativen lämnade
fabriken enligt den uppgjorda planen vecka 5.
Det var den första januari i år som Ericssons fabrik i Visby gick
över från affärsområde Publik Telekom till Radiokommunikation.
Visbyfabriken startades 1961.
Text och foto: Bertil Olsson
Arthur Nyström och Thomas Malmqvist exportpackar de första
transceivrama, som lämnade Visbyfabriken i december -94. De levereras till Frostalagret i Gävle för vidare transport till kunder över hela världen.

- Jo tack, det är uppåt. Vi håller
på att rekrytera för fullt. Det är
viktigt att få in rätt kompetens
för framtiden. Men eftersom det
är en viss teknikerbrist just nu
gör vi speciella rekryteringsdriver tillsammans med arbetsförmedlingen, till exempel bland
militärerna i Arvidsjaur.
Totalt är vi 1330 anställda i
Gävlefabriken idag. Förra året
ökade vi antalet anställda med
200 personer och vi planerar att
anställa ungefär lika många under 1995. Det rör sig om tjänster både på produktion och
tjänstemannasidan.
När började du i Gävlefabriken
och vilka är dina tidigare erfarenheter?
- Jag började i oktober förra året
men jag har faktiskt arbetat på
Ericsson tidigare, närmare bestämt Ericsson Telecom i
Söderhamn. De senaste två åren
har jag däremot tillbringat som
personaldirektör på Lantmäteriverket i Gävle.
Men den unika Ericsson-andan finns kvar i mitt hjärta så
därför har jag sökt mig tillbaka.
Vad gör personalavdelningen
för personalen ?
-Vi är en resurs framförallt för
linjecheferna som kan använda
oss som specialister och bollplank när det gäller personalfrågor. Sedan är det chefen som
faktiskt är ledare och ansvarig
för sin personal.
Förutom mig arbetar här några personalmän och så har vi ett
lönekontor som fixar rätt lön i
rätt tid. Vi hjälper även till med
strategier vid omorganisationer
och tar fram program för ledarutveckling och andra interna utvecklingsfrågor.
Vad gör du på fritiden ?
- Det är ju så att man lever för
jobbet i början, men den tid som
blir över tillbringar jag med
min sambo. Vi bor i en härlig
herrgård som är ombyggd till
bostadsrätter. Den ligger i närheten av Forsbacka strax utanför
Gävle. Mina egna barn är vuxna
nu men flera somrar i rad har vi
varit fadderföräldrar åt två ryska
pojkar.
Lars Eriksson
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Totalt digitalt i Nordamerika
I januari togs det andra steget i arbetet att göra den
amerikanska mobiltelefonstandarden D-AMPS fullständigt digital. Det första samtalet kopplade
Ericsson upp tillsammans med operatören McCaw
Cellular Communications i Dallas.
Varje radiokanal mellan basstationen och mobiltelefonen består
dels av en kontrollkanal som
kopplar upp och kontrollerar
samtalet och dels av en talkanal.
Talkanalen är sedan tidigare digital men det nya är att även kontrollkanalen nu är digital. I praktiken innebär det att mobiltelefonen även kommer att kunna användas bland annat för personsökning och överföring av kortare
textmeddelanden.
Digitala kanaler ger också möjligheter till kryptering av samtal
och dessutom krävs det mindre
ström av telefonen när den inte
används, vilket medför att batteriet räcker längre.

annat framtagningen av den nya
radiobasstationen RBS 884 där
själva radion (transceivern) är en
tiondel så stor som sin föregångare och därmed mycket konkurrenskraftig, säger Kenneth Berg
som tillsammans med Roger
Hultén leder den svenska delen
av konstruktionsprojektet.

Synliga mål
I Kista har man byggt en modell i
form av en slags barometer som
med hjälp av byggklossar ska
illustrera hur projektets delmål
uppfylls vartefter.
- Vi vill på detta sätt visualisera
det stora tekniklyft som gjorts nu
när vi har lyckats koppla upp de
första samtalen både här på labbet

Sätter standard
Det som ligger till grund
för det hela är den senaste versionen av den
teknik
som
kallas
TDMA (Time Division
Multiple Access) enligt
interimsstandarden IS136.
- Tack vare att vi har
representanter som är
med och tar fram den
här standarden kan vi
börja utvecklingsarbetet
redan innan den är offi- Magnus Malmborg och Hanna Maurer
testar den nya digitala radiokanalen.
ciell och på så sätt min- Man samarbetar även med Nokia för att
ska ledtiderna, säger säkerhetsställa att andra mobiltelefoKenneth Berg på affärs- ner fungerar I systemet.
enheten
mobiltelefonsystem amerikansk standard.
i Kista och på fältprovet i Dallas,
säger Lars-Olof Sundeli som är
Kallas B-paketet
projektledare för provningen i
Allt arbete drivs i projektform Sverige.
under namnet B-paketet, som i
Det är alltså ett stort tack som
Sverige är uppdelat i ett konstruk- riktas till alla som hittills deltagit
tionsprojekt som kallas för Bravo i detta arbete.
Design och ett provningsprojekt
- Vi ser fram emot en framsom heter Corv 1. Sammanlagt rör gångsrik slutfas av projeketet
det sig om fler än tusen personer i med provning och kundintroduksex länder som arbetar i projek- tion till sommaren, säger Larsten.
Olof hoppfullt.
Lars Eriksson
- I projektet Bravo ingår bland

Mot högre mål. Lars-Olof Sundell bygger vidare på den amerikanskinspirerade projektmodellen
bakom ryggen på Roger Hultén och Kenneth Berg. Tillsammans driver de den svenska delen av
projektet B-paketet.

Certifikat för global kvalitet

Stående I mitten Jan Söderblom och runt honom serviceteknikerna
med sina chefer och sina certlflkat. Stående fr v Hong Pham, John
Denton, Nick Yoannidis, Joe Walker, Jaime Perez, Carlos Soto.
Sittande fr v Ramon Galvan, Larry Hlx, David Robtedo, Trung Vu
och Steve Treulleb.
Samma kvalitet över hela världen på service av basstationer till mobiltelefonsystem av amerikansk standard.
Det kan Ericssons fyra servicecenter i världen garantera
sedan den första gruppen servicetekniker där f å t t certifi-

kat på sina kunskaper.

- För våra mobiltelefonsystem
AMPS och D-AMPS finns fyra
servicecenter och de ligger i
USA, Mexiko, Australien och
Sverige, berättar Jan Söderblom,
som är ansvarig för samordningen av dessa.
Det i USA är störst och finns i
Richardson, Texas, medan det
minsta finns i Gävle.
Varje center har hand om en
viss
region.
USA
servar
Nordamerika och en del av
Sydamerika, Mexiko sköter
Centralamerika medan Australien har hand om Asien. Repair
Center i Gävlefabriken sköter
Pakistan och Ryssland. Vidare
finns tre lokala service center, i
Kanada, på Nya Zeeland och i
Taiwan.
- Vi har många globala kunder
dvs operatörer som har mobilte-

lefonsystem på olika håll i världen. Dessa kräver och det med all
rätt, att det ska vara samma kvalitet oberoende av vilket servicecenter som utför arbetet, betonar
Jan.

Sex veckors utbildning
I slutet av hösten blev de elva första serviceteknikerna certifierade
sedan de gått en sex veckor lång
intern utbildning. Den har genomförts på Ericsson Inc i Texas
med interna lärare och har bestått
av två veckors teori och fyra
veckors praktik.
Hittills har det gällt RBS 882
men certifiering på andra RBS
(radiobas)-produkter kommer att
genomföras under -95.
De första certifierade serviceteknikerna kommer från USA,
Mexiko och Australien. Även al-

la servicecentra kommer att certifieras.

Viktigt med kundsupport
Kundsupport blir allt viktigare i
takt med att telekommarknaden
avmonopoliseras och många nya
operatörer tillkommer. Dessa behöver hjälp och stöd för att kunna
använda och utveckla sina system på bästa sätt. Att sälja tjänster blir en allt viktigare del i systemförsäljningen.
- Marknadssidan ska sälja tjänsterna och vi ska skapa förutsättningarna för dessa tjänster. En
del i det hela är att visa att vår
kvalitet håller samma höga standard i hela världen och det gör vi
genom att certifiera både våra
servicetekniker och våra servicecentra, avslutar Jan.
Gunilla Tamm
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I startgroparna i Fukuoka
Ericsson Toshibas första mobiltelefonsystem till japanska landsbygden
Ett stenkast från kunden, mobiltelefonoperatören Digital Tu-Ka
Kyushu, ligger Ericsson
Toshibas kontor i
Fukuoka. Här förbereder
man nu för fullt de installationsarbeten av
mobiltelefonsystmet
som ska påbörjas i vår.

ska leverera mobilväxlar, radiobasstationer och driftstödssystem. Det ingår många nya funktioner i systemet som t ex roaming till NEC's MSC-växlar.
Installationerna börjar i april och
den jobbigaste tiden blir i sommar. I slutet av -95 ska "cut over"
ske vilket betyder att kunden ska
kunna ringa i sitt system.
Kontor att växa i
Ericsson Toshibas kontor ligger i
ett nybyggt hus med utsikt över
hamnen i Fukuoka. Kunden har
sitt kontor på promenadavstånd.
- Hyrorna har sjunkit här i
Japan och de här nybyggda lokalerna har vi kunna hyra till rimligt
pris. Det finns utrymme för oss

kunna ha ett mindre lager här
också.
Idag har kontoret tolv anställda
och majoriteten av dessa är lokalanställda japaner. Förutom Henrik var Joakim Widström, som är
marknadschef, en av de första på
plats i Fukuoka. Joakim har, precis om Henrik, tidigare arbetat på
Ericsson i Kina. Roger Mårtensson, chef för operations, flyttade
till Fukuoka i november. Tidigare
hade han samma arbete i Osaka.

- Vi har lovat kunden att överlämFrån Kina
na systemet i mars nästa år och
Henrik började arbeta för
det ska vi också hålla, säger
Ericsson -89 i Kina och är väl förHenrik Puustinen, chef för
trogen med hur man gör affärer i
Ericsson Toshibas regionkontor i
både norra och södra Kina, skillFukuoka.
naden är nämligen stor. Hösten Det var i slutet av september
93 flyttade han till Japan,
förra året som operatören
där förhandlingarna hade
Digital Tu-Ka Kyushu bebörjat i september.
ställde ett mobiltelefon- Det går absolut inte att
system till ett värde av ca
jämföra Kina och Japan, det
630 miljoner kronor från
är två helt olika kulturer, säEricsson. Digital Tu-Ka är
ger han. När man väl förett nytt operatörsbolag
handlat klart i Kina sätter arsom huvudsakligen ägs av
betet snabbt igång men här i
Nissan Motors tillsamJapan gör man upp detaljemans med Japan Telecom.
rade tidplaner tillsammans
Digital Tu-Ka Kyushu är
med kunden och dessa är
gruppens första regionala
det viktigt att hålla.
operatörsbolag.
- Även om sättet att göra
- Vi är stolta över att ha
affärer är olika har jag ofta
fått uppdraget att leverera
stor nytta av de erfarenheter
mobiltelefonutrustningen
jag fick under åren i Kina,
och vi fick ordern i konkurrens med NEC, säger Henrik Puustinen med sin sekreterare Chiyuki tillägger han och fortsätter:
Yamane
- Här i södra Japan är invåHenrik.
Kunden har själv gjort cellpla- att växa, säger Henrik, när han vi- narna lättare att lära känna och lineringen och Ericsson Toshiba sar runt. I början kommer vi att te mer avspända än i övriga lan-

det. En bra jämförelse är nog södra Europa, som i länderna runt
Medelhavet.

svenska ögon knappast kan betraktas som landsbygd. Ericssons
övriga mobiltelefonikunder i
Japan, TDP, KDP och CDP, har
alla sina system i storstadsområLandsbygd
Avståndet till Ericsson Toshibas den. Det system som Ericsson
huvudkontor i Shin-Yokohama Toshiba i Fukuoka ska leverera är
kan verka långt på kartan, ca 100 dels till en ny operatör och dels i
mil, men med flyg eller snabbtå- ett nytt område i Japan. Det gör
get Shinkansen går det snabbt. uppdraget till en viktig referens
Med lite överdrift kan man säga för kommande affärer på den jaatt det ibland kan vara lättare att panska landsbygden. Det betyder
ta sig från Tokyo till Fukuoka än att mobiltelefonigänget i Fukuofrån huvudstaden till Yokohama ka kommer att få en både jobbig
eftersom trafiken är så otroligt tät och spännande tid framöver.
i området runt Tokyo.
Operatören
Digital
Tu-Ka
Gunilla Tamm
Kyushu betraktar Kyushu som en
"rural area" även om det med

Kort om Fukuoka
Fukuoka ligger på ön Kyushu i sydvästra Japan. På
Kyushu, som är den tredje största av Japans fyra
/
huvudöar, finns både industri och jordbruk. Ön
är som ett Japan i miniatyr. På östra Kyushu
finns varma källor och dessa är omtyckta turistmål. Fukuoka, som har drygt ca 1,3 miljoner invånare,är en av Japans viktigaste
exporthamnar. Utanför staden ligger
många fina sandstränder.
I Fukuoka finns västerländska bostäder även
om det inte är så vanliga.
Hyrorna är lägre än i Tokyoområdet. Det finns en amerikansk skola och det är gott om utländska studenter. Med
flyg är det nära till övriga Asien och det finns direktflyg till t ex
Bangkok.

fr

Demoanläggnlng invigd

Transmission i fokus
Med varsin sax klippte Kurt
Hellström, chef för affärsområde
Radiokommunikation och Michael J. Birck, VD för Tellabs
International Inc, bandet och förklarade demoanläggningen för
transmission invigd. Det skedde
strax innan jul och ett 20-tal personer var inbjudna, bland dessa
fanns flera av affärsenhetscheferna inom Radiokommunikation.
Tsviatko Ganev, ansvarig för
enheten "Cellular Transmission

Systems" på Ericsson Radio
Access, hälsade välkomna och
redogjorde kort för transmissionsverksamheten innan det var
dags att använda demoanläggningen för första gången "på riktigt". Allt fungerade perfekt och
premiärgästerna kunde på den
stora bildskärmen se hur olika
meddelanden väljer vägar. Demoanläggningen, som fungerar
som en miniatyrisering av verkligheten, ska användas för de-

monstration för både interna och
externa kunder. Den används
även för utbildning.
I höstas slöt Ericsson Radio
Access ett avtal med Tellabs/Martis om samarbete för utveckling och leverans av transmissionsutrustning för mobiltelefonsystem. Det finska företaget
Martis ingår sedan drygt ett år i
det amerikanska Tellabs International.
GT

Framför den just invigda demoanläggningen för transmission står
fr v Michael J. Birck, VD för Tellabs international, Tsviatko Ganev,
chef för "Cellular Transmission Systems", Kurt Hellström, chef för
Radiokommunikation och Ulf Mimer, VD för Ericsson Radio Acces.
Foto: Kart-Evert Eklund
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- Många känner inte till vilka AXE-hjalpmedel som finns därför anordnade vi en
heldagsdemonstration av 2 1 verktyg
samt metoder för konstruktion och provning, säger Anders Claesson (ovan) på
enheten för mobiltelefon! för Japan.
Ett verktyg som visades var DEX-tool, ett
mindre känt men mycket användbart och
tidsbesparande provningsverktyg, här demonstrerat av Leif Stenberg, ETX (tv).

Måste behärska verktygen
- Det kostar oerhört
mycket i bade pengar, t i d
och kvalitet om vi inte
använder våra verktyg
och metoder på bästa
sätt, säger Anders
Claesson, som i slutet av
januari var med om att
for ERA i Kista arrangera
en heldags-demonstration av 2 1 olika hjälpmedel samt nya metoder
för konstruktion och
provning av AXE-produkter.
Cirka 200 konstruktörer och provare av mobiltelefoni besökte i

slutet av januari en sk roadshow
for APS-tools 11.1. I klartext ett
öppet hus där man i föreläsningar
och genom demonstrationer presenterade den nya versionen av
olika AXE-hjälpmedel samt nya
metoder för konstruktion och
provning av AXE-produkter.
- Bakgrunden är att många inte
känner till vilka hjälpmedel och
metoder som finns. Och även om
man känner till dem så vet man
kanske inte hur de utnyttjas bäst,
förklarar Anders Claesson (mobiltelefoni Japan), som tillsammans med Erika Klinger (ETX)
och Päivi Saarela (LMF Finland)
svarat för huvuddelen av arrangemanget.
Målet var att presentera hjälpmedlen och metoderna, men ock-

så att undersöka intresset för ett
par nya verktyg som eventuellt
kommer att ingå i APStools längre fram. Det som visades på roadshowen var annars APS-tools
11.1, som kommer att releasas nu
i mars.
Besökarna kunde också få träffa flera av konstruktörerna av
verktygen samt själva få prova på
hur hjälpmedlen fungerade.

Kvalitet från början
Den som behärskar verktygen tjänar framför allt tid och kvalitet.
Vilket betyder att kunden får bättre produkter på kortare tid.
- Det är svårt att mäta kunskap i
pengar, men en uppskattning är
att hela "roadshowen" har kostat
mindre än tio felrapporter och

kommer att spara minst det dubbla räknat i produktivitet, tid och
kvalitet, säger Anders Claesson.
Även om roadshowen innehöll en
övervägande del provningshjälpmedel så är huvudsyftet att kunna
konstruera in kvalitet från början.
Fokus ligger alltså på designsidan. En föreläsning handlade om
sk Cleanroom, som går ut på att
man i tidig fas konkretiserar kraven på systemet och sedan successivt under konstruktionsfasen
granskar och verifierar att man är
på rätt väg. Provningen blir då
mer kvalitetskontroll än att man
letar fel.
Provningen ska också integreras i designfasen så att man redan
i förstudien hjälper konstruktörerna göra rätt utifrån provnings-

perspektiv. Så att man vet att det
som ska implementeras också går
att prova.

Gräsrotsnivå
Hela demonstrationen är ett led i
en allmän satsning på förbättringsåtgärder.
Affärsområdets
strategi handlar inte bara om mål
på hög nivå utan lika mycket om
lokala strategier och mål på
"gräsrotsnivå".
Till sist vill Anders Claesson
tacka systemadministratören Ali
Ghodsian som räddade hela showen när det blev kaos på servern
som alla demo-stationerna var
uppkopplade mot!
Lars Cederquist
Foto: Björn Seger

Felaktiga gissningar Mannen som slutade röka och
Är dagens prognoser om det nya informationssamhället lika felaktiga
som gissningarna om mobiltelefonins framtid var för tio år sen? Ingen
kunde ju då ana mobiltelefonins gigantiska tillväxt.
- Man borde undersöka varför prognoserna var så felaktiga den gång- Oh, så förvånad han blev, Peter Sengkey på
en, menade Åke Lundqvist från Ericsson, en av talarna på KTHs ve- Ericsson Radio Systems i Kista, när han kom
till jobbet en vanlig måndagmorgon nyligen
tenskapsseminarium "Från Mobiltelefoni till Multimedia".
Östen Mäkitalo, forskningschef på Telia Mobitel, var tveksam till och fick en cykel. Det var priset för att han
möjligheterna att se mer än högst fem år framåt i tiden medan Professor slutade röka i oktober förra året.
I samband med den riksomfattande antirökBjörn Pehrsson, KTH Electrum, trodde att man kan vidga horisonten
genom tvärvetenskaplig forskning där man bl a lyssnar på den unga ge- kampanjen ordnade Företagshälsovården på
Ericsson i Kista en egen kampanj. 149 personerationens tankar och önskemål.
Professor Gerald Maguire talade om framtiden då man kan konverte- ner anmälde sig och efter tre månader var det
ra mellan olika media, från text till tal, till E-mail, till olika språk osv. 55 som var rökfria. Ett bra resultat tycker
Företagshälsovården, som delat ut plåster och
Allt efter stundens behov. Mobilitet, inte radio, är kärnan.
Systemet håller reda på var man är. Mobiltelefonerna är för begrän- tuggummi och ställt upp som stöd. Alla som
sade, de kommer att försvinna . Bilder växer i betydelse, liksom video klarat av att vara rökfria tre månader deltog i
ett lotteri, där första pris var en cykel. Andra
och data. Vi närmar oss en universal-terminal för ljud, CD, TV etc.
Flaskhalsen är förstås att detta kräver väldig bandbredd, dvs överfö- och tredje pris var festmiddag på en lyxrestaurang.
ringskapacitet.
- Arbetskamraterna stöttade mig verkligen,
Den stora frågan är kanske ändå att allt är tekniskt möjligt - men till
vilket pris? När är det marknadsmässigt? Och kan verkligen data och säger Peter, som är glad att han slutade röka
och tycker att han mår bättre. När våren kom- Annica Almqvist och Lena Wllmo-Johansson på Förebild ersätta talet - människans naturliga sätt att kommunicera?
Lars Cederquist mer blir det turer på den nya cykeln.Om han tagshälsovården överlämnade cykeln till en glad och
överraskad icke-rökare Peter Senkey.
ska cykla till jobbet? Ja, kanske i sommar.

vann en cykel
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"Intressant
arbeta i två
kulturer"

Läsvärt för
projektfolk
Om att lyckas - "Lite tur behövs också" är titeln på en bok
för de som arbetar i utvecklingsprojekt. Den är skriven av
Jack Järkvik och Lars Kylberg,
som båda själva arbetar i stora
basstationsprojekt på Ericsson
Radio Systems.
På ett trevligt och lättillgängligt sätt beskrivs det arbetssätt
som använts i några utvecklingsprojekt. Någon handbok är
det inte utan den är tänkt att ge
inspiration till de som arbetar i
utvecklingsprojekt. Det handlar bl a om systemakut, styrgrupper, problemlösning och
kommunikation och det ges
också porträtt av projektledare.
Den som vill ha ett ex av boken kan vända sig till Berith
Harrysson, memo: ERABEH.

tycker Fumiko Asano, VDsekreterare i Japan
-1 början var jag lite konfunderad eftersom det
svenska sättet att arbeta skiljer sig rätt mycket
från det amerikanska.
Det berättar Fumiko
Asano, som sedan två
och ett halvt år är VD-sekreterare på Ericsson
Toshiba i Shin-Yokohama. Fumiko har tidigare arbetet på amerikanska företag i Japan.
Under första halvåret -92 bildades samarbetsbolaget Ericsson
Toshiba och i september samma
år fick Fumiko tjänsten som sekreterare åt Lars Edvardsson, som
då var VD. Hon hade tidigare arbetat på ett amerikanskt finansföretag.
Fumiko som studerat i Japan,
menar att det är genom sina arbeten på utländska företag som
hon skaffat sig de goda kunskaperna i engelska.
- Jag trivs mycket bra på
Ericsson Toshiba men i början
var jag lite överraskad över att
det är så stor skillnad mot ett
amerikanskt företag, säger hon.
Det är nog lite speciellt att arbeta
på ett samarbetsbolag. Här är det
två kulturer som råder, den svenska och den japanska och båda är
mycket olika den amerikanska.
Det gör arbetet intressant.

- Jag upplever att svenskar och
japaner är rätt lika. Vi är lite tillbakadragna och lite blyga och inte så "rakt på sak" som amerikaner, fortsätter hon. Detta avspeglas också på arbetssättet och kulturen i företaget.

Sena eftermiddagar

Innan Fumiko Asano kom till Ericsson Toshiba som VD-sekreterare
finansföretag.

Fumiko åker tåg ca en timme för arbetade hon på ett amerikanskt
att komma till jobbet. För japanska förhållanden är det rätt kort svarar hon. Morgonen börjar
resväg. Hon kommer till kontoret med att jag tillsammans med
vid 8-tiden och slutar kl 17 men Tomas Hillås, som efterträdde
ofta blir det senare. Den stora Lars Edvardsson som VD i höstidsskillnaden till Sverige, 8 tim- tas, går igenom möten, resor och
mar på vintern, ger inte mycket de fax och memon som kommit
gemensam arbetstid.
- När vi går
hem har ni just
kommit till arbetet, skrattar
hon och berättar
att hon har
mycket kontakter med Sverige.
Hon har frekventa telefonsamtal med personer i Kista Mycket av Fumiko Asanos kontakter med Sverige
och främst då sker med fax och memo.
med Gunnel Alkestrand, sekreterare till Gunnar under natten. Jag tillbringar
M Eriksson, chef för affärsenhe- mycket stor del av dagen att
kommunicera med andra persoten Mobiltelefonsystem PDC.
Hur ser en vanlig arbetsdag ut ner både inom och utom bolaget.
för Fumiko?
- Den skiljer sig nog inte så Jul i Seattle
mycket från andra sekreterares, Fumiko, som är ogift, tycker om

att läsa västerländska böcker, se
engelska och amerikanska filmer. Hon går och simmar två, tre
gånger under arbetsveckan och
även under veckosluten blir det
simning. Hon gillar att resa och
har varit i Europa flera gånger på
semester. Bästa väninnan bor i
Seattle och där firade hon jul.
Den japanska traditionen är
mycket stark, när det gäller gifta
kvinnor och yrkesverksamhet.
Så fort en kvinna gifter sig slutar
hon arbeta och det även om hon
har en lång akademisk utbildning. De kvinnor som trots äktenskap vill behålla sitt yrke söker sig till utländska företag i landet. Överhuvudtaget är det
många duktiga sekreterare med
bra kunskaper i engelska, som arbetar på utländska bolag. Det är
något som både Ericsson Toshiba
i Shin-Yokohama och i de olika
regionkontoren runt om i Japan
har glädje och nytta av.
Gunilla Tamm

Tips inför Vasaloppet
Om snökristaller ,belag, glidvallning och paraffiner,
handlade det då skidsektionen vid Ericsson Kista
Sportklubb för ett tag sedan ordnade en skidkväll. Ett
25-tal personer fanns på plats för att lyssna och lära.
Bo Eriksson, skidtränare och vallningsexpert från det schweiziska företaget Toko gick igenom teorin bakom olika vallor och han gav också en praktisk demonstration. Det blev många värdefulla tips för blivande Vasaloppsåkare, som det fanns en hel del av bland åhörarna.
När det gäller Vasaloppet deltar också
Ericsson genom att
låna ut ett antal mobiltelefoner till bl a funktionärerna.
Längs spåret finns
också koncernens logo
på varje kilometerskylt, 89 stycken. Det
är skyltar som verkligen uppskattas av
åkarna.
Patrik Jinghall, ledare
för skidsektionen,
pratade skidor med
Bo Eriksson från
Toko.
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KORTA WHITER
Hugo Löjdquist arbetar nu i
Argentina.
Anders Liljegren har flyttat
till Australien.
Arne Holmberg är stationerad i Kina.
Leif Westberg har flyttat till
Colombia.
Peter Heintz arbetar i
Frankrike.
Patrick Rehn är stationerad i
Malaysia.
Mathias Persson arbetar nu i
Thailand.
Sune Gustafsson har flyttat
till Venezuela.

Hela ICL-huset
LM Ericsson
Fastighetsförvaltning har skrivit avtal
om att hyra hela ICL-huset
vid Kista Centrum, både höghuset och låghusdelen. Tusen
personer på Radiokommunikation kommer om ca ett år
att ha sin arbetsplats här.
Redan idag hyr Ericsson de
fem övre planen i höghuset.
De ICL-anställda som idag
finns i ICL-huset kommer att
byta arbetslokaler med de
ERA-medarbetare som finns i
Helgafjäll, Torshamnsg.30.

Efterlysning
Eva Helleblad leder antl-gympan I Kista.

Anthgympa minskar stressen
Stressad och spänd? Då kan antigympa vara något att pröva på. Det är
ett sätt att låta kroppen själv justera de muskelspänningar som många
har. Antigympa är avspänning i rörelse till lugn musik. De flesta övnigar gör man liggande på en matta på golvet. Eva Helleblad ger gärna mer information. Eva har memo ERABLAD.

Sverigemästare på Radio
Radioklubben vid Ericsson i Kista har vunnit svenska mästerskapet för klubbstationer. Ungefär hundra klubbar deltog vid 40 deltävlingar under förra året.En kväll i veckan har det tävlats om hur
duktig varje klubb är på att kontakta andra radiostationer runt om i
världen. Ju längre bort, desto fler poäng. Radioklubben i Kista har
ca 150 medlemmar.

LM Ericsson Fastigheter söker kontakt med labb-ansvariga i Kista, som är intresserade
av att abonnera på en 10 MHz
referenssignal. Fastighet avser
att distribuera denna signal via
befintliga fibernät, som går till
de fastigheter som LM
Ericsson Fastigheter förvaltar.
Källan för signalen är
ETX/I som finns i Kista och
är ackrediterade på denna frekvens. De kan ställa upp med
10 MHz signal med en bra stabilitet, som dessutom är spårbar.
Intresseanmälan på memo
till REM.REMEBN med rubrik "10 MHz".
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TQM för dig?
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Christer Swärd,
Ericsson Mobile ComI munications, Lund

Med EDACS har polisen i Seoul fått ett modernt skräddarsytt kommunikationssystem, som täcker huvudstaden med omnejd.

EDACS hjälper polisen i Seoul
- Med EDACS-systemet har vi fått ett kommunikationssystem som vi kan lita pé och täckningsgraden för var radiokommunikation har ökat med 98
procent säger överste Park Nae Won. I egenskap
av överintendent vid Seouls nationella polisorganisation, är han ytterst ansvarig för polisens kommunkationslösningar i Seoul med omnejd, där det
bor över tio miljoner invånare.
Det var förra året, som polisen i
Seoul, tog sitt digitala privata radiosystem EDACS i drift. Innan
dess hade överste Park och hans
kolleger endast ett konventionellt radiosystem att tillgå och
där de inte alls var nöjda med tillförlitligheten.
- Tillgången på radiofrekvenser är extremt begränsad i Korea
och vårt konventionella system
på 150 MHz-bandet konkurrerade om utrymmet med många andra användare. Det viktigaste för
oss är ostörd överföring av radiotrafiken, säger överste Park och
fortsätter:
- Seoul är en mycket tätbefolkad stad med många "döda zoner", där det tidigare var svårt att
upprätthålla full radiotäckning.
Vi hade också behov av att kunna
formera separata talgrupper som
kan kommunicera direkt med varandra eller vara en del av en
större grupp eller organisation.
Utan möjlighet att göra flexibla
omgrupperingar försvåras samarbetet inom polisen.

Stora områden
Överste Park satte upp ett antal
kriterier som det nya kommunikationssystemet skulle uppfylla
innan han bestämde sig för vilken leverantör han skulle välja.

Systemet skulle klara av säker
kommunikation över stora geografiska områden. Det skulle tilllåta användare att snabbt och enkelt kunna välja att tala med varandra inom separata grupper el-

motsvarar alla de krav som
överste
Park
ställde
på
Seoulpolisens nya kommunikationssystem.
I systemet ingår över 13 000
bärbara radioterminaler, som
opererar på 75 kanaler.
Systemet har också kopplats
ihop med Ericssons företagsväxel MD110 och det publika telenätet. På så sätt kan man ringa
från det publika nätet till varje individ eller grupp inom Seoulpolisens nätverk.
EDACS-systemet är också
ihopkopplat med Ericsson Data
Gateway (EDG). Det är en hög-

nya kommunikationssystem är
Automatic Vehicle Location
(AVL). Det innebär att data från
satellitbaserade GPS (Geographical Positioning System) automatiskt vidarebefordras via de
bärbara radioterminalerna till en
sambandscentral. Där kan operatörerna lokalisera och följa polisbilar och eventuella VIP-eskorter
via en karta på en dataskärm.
En av de avancerade funktioner som den koreanska polisen
krävde var att systemet skulle
klara digital talkodning. Det innebär att det analoga talet förvandlas till en digital signal vilket gör avlyssning svårare.

Utökningar

På en dataskärm I polisens sambandscentral kan operatören lokalisera och följa polisbilarna och eventuella VIP-eskorter.

ler över hela nätverket. Systemet
skulle också uppfylla obegränsade möjligheter till samarbete
mellan grupper och sambandscentraler. Det skulle vidare klara
av att överföra både tal och data
på samma kanal och det skulle
också uppfylla mycket högt ställda krav på tillförlitlighet.
Ericssons
EDACS-system

hastighetsprocessor, som kopplar
ihop EDACS-nätverket med privata eller publika datanätverk.
Detta ger varje radioanvändare
inom EDACS-nätet tillgång till
dataöverföring.

GPS
En annan applikation som polisen i Seoul har kopplat till sitt

Överste Park berättar att man redan nu planerar att utöka systemet till att omfatta 100 kanaler.
Ytterligare 12 000 bärbara radioterminaler ska levereras före slutet av nästa år.Utbyggnad planeras nu också till andra större städer i Korea.
Med EDACS har polisstyrkorna i Seoul fått ett system som inte
bara gör deras arbete säkrare och
effektivare utan också indirekt
ökar säkerheten och tryggheten
för de människor som bor i Seoul
med omgivningar.

Kort om Korea
Korea är ett vackert bergigt
land som omges av Gula havet
och Japanska sjön. Både
Japan och Kina har haft stort
inflytande på Koreas historia.
På 1950-talet delades landet i
Nord- och Sydkorea. Seoul,
Sydkoreas huvudstad grundades på 1300-talet.

Låt era nyheter bli vara nyheter - tipsa redaktionen

TQM är för
| mig att lära
sig av misstagen, hela tiden fråga sig
hur detta kan
göras annorlunda och få
andra engagerade i förbättringsarbetet.

V

Sonya Gustafsson,
Mönsterkortsfabriken
Kumla
För mig innebär det att få
en nöjd kund.
En del av
mitt arbete
går ut på att
följa
upp
kvalitetsnivån på de mönsterkort som vi
levererar.

Stefan Hasselgren,
Ericsson Mobile
Communications,
Kista
TQM betyder ständigt förbättringsarbete.
Jag har nyligen deltagit i
det chefsse- {**^
minarium
som arrangeras av Ericssons kvalii—•')
tetsinstitut och som handlar om
olika planeringsverktyg, målnedbrytning och effektiv mötesteknik.

^1

Roland Jansson,
Visbyfabriken
För mig är TQM uppbyggt på
fyra hörnstenar, arbete I
med processer, basera B ii
på fakta, allas medverkan
och
ständigt förbättringsarbete. Detta med utgångspunkt
från våra kunders behov.

