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Johan Siberg, VD på Ericsson Mobile Communications och ansvarig för affärsenheten Mobiltelefoner har anledning att vara glad. Fjolåret var ett bra år för

Ericssons mobiltelefoner. Produktionen steg två och en halv gånger och faktureringen fördubblades. Foto: Anders Anjou

Smått i stora mängder
Tre fabriker går för högtryck för att tillverka mobiltelefoner. 3
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Över 10 500 på Radio
Den sista februari var det totalt 10 560 anställda på affärsområde Radiokommunikation.
Det största antalet medarbetare, 4447, finns i Kista. Näst flest finns i Kumla, 2 004 och
på tredje plats kommer Gävle med 1 359 anställda. Ericsson Radio Systems är det största bolaget med 6 819 anställda, Ericsson Mobile Communications har 2 521 och
Ericsson Radio Access 841 anställda.

AXE-växel i Gävle för leveranstester
I Gävlefabriken har man just installerat en AXE-växel i en container. Under våren ska
den börja användas för att leveranstesta RBS 310, som är en ny basstation för utomhusbruk för den japanska marknden.
- Vi kommer nu att kunna flytta delar av installationstesterna från fält till fabriken och
spar då både tid och pengar, berättar Daniel Rosén, som är ansvarig för AXE-växeln.
Det första samtalet genom växeln till en basstation har redan ringts.

Var femte har mobiltelefon
I Sundsvall och Luleå har var femte invånare mobiltelefon idag. Det betyder att de båda
norrlandsstäderna kommer på delad fjärde plats i världen, när det gäller antal mobiltelefoner per invånare. NMT 450 och 900 är vanligast men GSM kommer allt mer.
(Ur Telia Mobitels tidning Calling, nr 1 -95)
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Mobildata och Mobiltelefoner

Utvecklar produkter i "gränslandet"
Vill Sverige ha Ericsson?

F

ör ett tag sedan presenterade Ericsson ett mycket fint preliminärt bokslut för -94. Koncernen går bra och speciellt bra går
det för vårt affärsområde Radiokommunikation. Visserligen
verkar vi inom den expansiva mobilkommunikationsbranschen men
jämför man med våra stora system- och telefonkonkurrenter som
Motorola och Nokia så har vi vuxit snabbare än motsvarande verksamheter inom dessa företag och kan samtidigt uppvisa bättre vinstmarginal. Under förra året skapade Radiokommunikation ca 2 000
nya jobb i Sverige och nästan lika många i utlandet.
Det är tråkigt att se hur lite av allt det positiva, som Ericsson står
för, som tas upp av externa media. I samband med bokslutsrapporten
fokuserades nästan allt intresse runt koncernchefens lön i stället för
att beskriva vad Ericsson uträttat.
1995 har alla förutsättningar att bli ett bra år för Ericsson.
Radiokommunikation fortsätter att växa och vi kommer att bli ännu
bättre inom vårt område, mobil kommunikation. För att klara detta
måste vi investera i byggnader, utveckling och produktion. Våra
satsningar kommer att leda till fler nya jobb, något som Sverige behöver.
Personligen känner jag oro inför framtiden
och hur politikerna ska klara vårt land ur den
ekonomiska kris, som vi befinner oss i.
Företag som kan skapa arbetstillfällen borde
uppmuntras att satsa i Sverige. Några sådana
tongångar hörs inte från våra politiker. Vill de
behålla Ericsson i Sverige eller hur funderar
de?
Om intresset för Ericsson från svenska politiker är svalt så är det
desto större i utlandet. Länder som t ex Tyskland, Kanada och Nya
Zeeland är mycket intresserade av att vi lägger utveckling och produktion hos dem. Mindre än tio procent av vår omsättning gäller försäljning i Sverige varför då satsa mer än hälften av våra investeringar i Sverige. Nej, satsa i stället, där de stora marknaderna finns, är de
uppmaningar vi får från utlandet. Ska vi kanske följa dessa råd och
börja satsa mer utanför Sverige?
Det blev en något annorlunda ledarkommentar denna gång men
som ordspråket något förvanskat lyder "varav huvudet är fullt, därom talar munnen".
Kurt Hellström

Tipsa om

förbättringsarbete

Vinjetten här intill kommer att dyka upp lite då och då i ERA !För6ättrinqsar5ete
Nyheter. Med den vill vi visa på
det förbättringsarbete, som sker
runt om i vårt affärsområde. Under förra året handlade inte mindre än
23 artiklar just om hur vi kan förbättra vårt arbete. Med en vinjett
tror vi att det kan komma in ännu fler tips på förbättringsarbete.
Redaktionen

I takt med att mobiltelefonerna får allt fler funktioner blir kopplingen till
dataområdet allt viktigare. Det är också en av anledningarna till den gemensamma satsning på
teknikutveckling, som nu
sker mellan de två affärsenheterna Mobil data
och Mobiltelefoner. Ett
50-tal tekniker håller på
att anställas i Kista för
att arbeta med gemensamma projekt.
- Vi har byggt upp en gedigen
kunskap inom mobildata och det
är kunskap som kan komma andra områden inom Ericsson till- Fr v Bengt Carlström, ansvarig för teknikutveckling inom Mobil dagodo, främst nu på mobiltelefon- ta tillsammans med Göran Berntson, chef för affärsenheten Mobil
sidan. Det finns många koppling- data. Foton: Anders Anjou
ar mellan mobiltelefoni och mo- intresse. Många av de som svarat bete med Lund kommer man ockbil datakommunikation, säger på annonserna har tidigare arbe- så att arbeta med projekt som är
Göran Berntson, chef för affärs- tat inom dataindustrin. En hand- kopplade till RTP i North
enheten Mobil data.
full tekniker av de ca 50, som ska Carolina. Utbyte av tekniker därTillsammans med affärsenhe- anställas, är redan klara. Det be- ifrån kommer att ske och redan
ten mobiltelefonsystem ameri- rättar Bengt Carlström, som är finns en kvinnlig tekniker på väg
kansk standard har man nyligen ansvarig för teknikutveckling in- till Kista från RTP.
startat ett gemensamt utveck- om Mobil data. Själv kommer
lingsprojekt, CDPD, som står för Bengt från affärsområde BusiEntusiasm
Cellular Digital Packet Data.
ness Networks, där han arbetade - Det finns en stor entusiasm hos
- Det som är intressant är områmedarbetarna och arbetet har fått
det mellan mobil data och telefoen bra start. Vi har fått in många
ni och de produkter som kan växa
förslag på hur enheten kan fungefram i gränslandet däremellan,
ra och det ska vi nu ge feed back
förklarar Göran. Utvecklingen av
på, fortsätter Bengt. Det har
nya applikationer inom detta omblommat upp en naturlig TQMråde går snabbt och vi har kunatmosfär, som vi absolut ska ta
skap som kan tas tillvara och vitillvara.
dareutvecklas. Överhuvudtaget
Redan nu finns fyra stora protror jag att samarbetet mellan olijekt, som gruppen ska arbeta med
ka affärsenheter inom Radio- - Det finns redan flera stora prooch dessa ska vara avslutade unkommunikation kommer att öka i jekt , säger Göran Bemtson
der -96 och -97.
takt med att våra produkter allt med utveckling av fiberoptiska
- Vissa delar ska vara klara att
mer "går in i varandra".
sensorer.
ha med på höstens stora mässa i
Organisationen för den nya ut- Geneve, Telecom 95. Det betyder
Externt intresse
vecklingsenheten är klar och lo- att vår nya utvecklingsgrupp fått
- På de externa annonser vi haft kaler finns i Mobilen i Kista. en flygande start, säger Göran.
Gunilla Tamm
har vi fått ett stort antal sökande Någon uppdelning av medarbetamed rätt bakgrund. Ett flertal re i mobil data eller mobiltelefokvinnliga tekniker har visat sitt ner ska inte ske. Förutom samar-

Drömmen om personalen, projektet och framtiden
Jag har en dröm om att VI är en
grupp - en enhet som jobbar i bästa samförstånd och solidaritet
med den självklara målsättningen
att erhålla ett resultat, som överträffar kundens förväntningar.
Linjechefen, som har det formella ansvaret för projektet ser
till att gruppen har tillräckligt
kompetent innehåll i fråga om
personal och utrustning. Chefen
klarar av att bära att han inte kan
leda det tekniska utvecklingsarbetet utan att det är delegerat till

IMNT
den mest kompetenta delen av
gruppen.
Även jag som liten myra bland
alla elektroniska snillen får som
alla andra del av all information,
som är av betydelse för projektet.
Det är ett sätt att visa att även min
medverkan är uppskattad och be-

WHITER

tydelsefull. Jag känner mitt ansvar för att hålla tidplaner och
kvalitet och att medverka till ett
fint samarbete.
Jag får information om vidarutbildning och redogörelser för
kurser och möten som mina chefer och kamrater har gått på. Alla
medlemmar i gruppen är olika
med olika kunskap och det kan vi
dra nytta av till projektets bästa.
Planeringssamtal ska genomföras minst en gång varje år och
där ska man i enrum med chefen

Redaktör: Gunilla Tamm, tfn 08-757 20 38 Memo: ERAGT
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Fax: 08-752 08 09 Ericsson Radio Systems AB,
164 80 Stockholm
Lokalredaktörer:

Gävlefabriken: Barbro Albrektsson, tfn 026-15 60 89
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diskutera och planera allt som är
viktigt för arbetet. Det gäller t ex
trivsel, motivation, information,
problem, förbättringar och vad
som väntar framöver.
Stärkt av gruppens fina gemenskap deltar jag i Compass-enkäten och kan på ett sant sätt bekräfta att min enhet är en enhet, som
fungerar på ett föredömligt sätt...
Ja, så vaknar jag upp ur min
dröm, för en dröm är just vad det
är.
Visst följer jag inte alltid alla

formella regler och gör allt på
bästa sätt men jag vill ändå medverka till att min dröm kan landa
på jorden för att förstärka det som
är min verklighet. Den ser ut så
här: projektet kommer i första
hand - det är Ericssons framtid
och här har JAG Ericssons framtid i mina händer. Eller hur, det är
väl så?
Tore Wolff

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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Små telefoner i stora volymer
Tid, kostnad och kvalitet är tre ord som Johan Siberg,
VD pä Ericsson Mobile Communications, betonar när
han blir intervjuad om mobiltelefonverksamheten.
Stora tillverkningsvolymer i de tre telefonfabrikerna
och samarbete över Atlanten är andra områden som
han också tar upp.

I år investeras i alla tre
"telefonfabrikerna"
Fjolåret var ett bra år för Ericssons mobiltelefoner. Produktionen steg två och en
halv gånger, faktureringen fördubblades
och för fabriken i Lynchburg, USA, blev
det en pånyttfödelse. Den lilla GSM-telefonen GH337 blev utan tvekan fjolårets
populäraste GSM-telefon.
- Den kom ut på marknaden i rätt tid.
Det var brist på GSM-telefoner i världen
och det gav en bra prisbild, förklarar
Johan och fortsätter:
- Ericssons mobiltelefoner står för kvalitet och det ska vi fortsätta att göra.
Tidigare lansering med Hot Line har ersatts av namnet Ericsson. Det är ju också
de små ficktelefonerna som blivit ett kännetecken, en symbol för hela koncernen.
Vi håller nu på att
worldwide lansera
våra mobiltelefoner under namnet
Ericsson. Här har
den stora konkurrenten Motorola
ett försprång, eftersom man länge
satsat på sitt namn
som varumärke.
Tid och kostnad
är begrepp som
Johan tar upp. Att
hålla tider är vik- Den mycket populära
GH337.
tigt, både internt
och mot kunderna. Tid handlar mycket
om att ha ett fungerande lagarbete. För att
överleva är det nödvändigt att
hålla kostnaderna nere.

Priskänsliga

ett bättre "smort lokomotiv" för att lansera nya produkter på marknaden. Vi
har haft fokus inställt på
kvalitet och volymer, nu är
det dags att lägga mer krut
på marknadsföringen, menar han.

HK i Kista
På frågan om vad som
hänt sedan februari förra
året, då Johan blev ansvarig för mobiltelefonverksamheten, svarar han att
det hänt en hel del.
- Nu har vi en global
ledningsgrupp, som har
funnit sin form för samarbete. Det har faktiskt
gått lättare att samarbeta över Atlanten, än vad
jag trodde för ett år sedan, tycker Johan. Vi
har också skapat en ny
region,
Sydostasien
med kontor i Singapore
- Vi har etablerat ett
mindre huvudkontor,
med marknad, inköp
och viss produktledning här i Kista. Det är
knappt ett 20-tal personer och det är ungefär så
många som vi ska vara.
Den tekniska
utvecklingen
De små ficktelefonerna har blivit en symbol för hela Ericssonkoncernen, säger Johan Siberg.
kommer att ligga
i Lund.
Viss utveckling kommer dock behöva investera i alla tre anläggningarna. Kumla, plast från Ericsson Telecoms faUnder 1996 kan det brik i Kristianstad och komponenter från
att startas i Kista genom det
sannolikt bli aktuellt Ericsson Components, berättar Johan.
samarbete som affärsenhe
Fortsatt produktionsökning, etablering
att studera förutsättten Mobiltelefoner inlett med affär
ningarna för en pro- på nya marknader och ökade säljansträngsenheten Mobil data. (Läs även arti
auktionsanläggning i ningar blir några av årets stora utmaningkeln på sidan 2).
ar.
Sydostasien.
- Det är på det sättet vi ska stärka vår
-Vi
tillverkar
kvaStora volymer
konkurrens,
slutar Johan.
lificerad
konsumentI de tre fabrikerna, Kumla,
Lynchburg och nu senast Linköping, till- elektronik och även om det är ett relativt
Text: Gunilla Tamm
verkas stora volymer. För Lynchburg har nytt område för Ericsson, så påverkar vi
andra
enheter
inom
koncernen.
Vi
köper
Foto: Anders Anjou
tillverkningen av mobiltelefoner fått fabriken att leva upp. I år kommer man att mönsterkort från Mönsterkortsfabriken i

"Be small
but think
big"

Mobiltelefonmarknaden
är
mycket konkurrensutsatt och
kunderna är priskänsliga. För
att hänga med i konkurrensen och överleva är låga tillverkningskostnader a och o.
Tidigare har det riktats kritik mot att det
tog för lång tid för Ericsson att komma ut
med nya modeller. Där har det skett en
förbättring under det senaste året, tycker
Johan. Både när det gäller utveckling och
industrialisering av nya modeller går det
nu betydigt fortare.
- Däremot har både Motorola och Nokia

"Mer krut på
marknadsföringen"

Kick-off i Vasa-miljö

Poserar framför Vasa gör fr v Arne Andersson, Anna-Karin Larsson, Bengt
Gestner, Stefan Lind och Peter Modin.

- Att bygga regalskeppet Vasa var ett stort projekt mellan 1626-28 och hur det gick för det
stolta fartyget vet ju alla. Förhoppningsvis går
det bättre för ert projekt. Det sa Vasavarvets
chef Klas Helmerson, då han inledde den kickoff för basstationen RBS 884 Macro, som nyligen hölls på Vasamuseet.
Även om verifiering och test i dagens mening
var ovanligt på 1600-talet gjordes ett krängningstest på Vasa. Ca 30 man sprang över på
ena sidan men skeppet krängde så mycket att
testet måste avbrytas.
Efter en genomgång av Vasa som projekt var
det dags för ett modernt projekt och Torbjörn
Andersson och Mats Ljunggren, projektledare
för RBS 884 Macro tog över och fungerade som

"programledare". Flera delprojektledare redogjorde för hur långt arbetet kommit.
Det blev också en kommersiell presentation
av den nya basstationen. Bengt Waxberg från
Market Operation på affärsenheten Mobiltelefonsystem amerikansk standard, berättade
om den "road show" som man gjort hos olika
dotterbolag och om det stora intresse som finns
för den nya basstationen.
Affärsenhetschefen Sven-Christer Nilsson
och Mats Köhlmark, chef för Radio Systems
Development deltog också och gav projektet
"ett ord på vägen." De ca 150 deltagarna i denna
kick-off kom förutom från Ericsson Radio
Systems och Ericsson Radio Access i Kista,
från Gävlefabriken och Erisoft i Luleå.
QT
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"Mobil" fabrik

Att lära lite
varje dag

i Linköping

Nya former för kompetensutveckling provas inom
systemutveckling för GSM. Kompetensutveckling
ska ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet
och helst på plats i kontoret. Inlärningen blir då effektivare, känns mer motiverande och blir mindre
kostsam.
På Ericsson Radio Systems i Kista finns en enhet som har till huvuduppgift att bygga upp kompetens och resurser för att kunna utveckla
den första kommersiella GSM-produkten baserad på den nya AXEtekniken. Enheten startade 1993 och idag är de ungefär 80 personer.
- Vi har i längden inte råd att skicka folk på månadslånga AXE-kurser utan vi måste hitta alternativa, nya sätt att bygga upp kompetens,
säger Mats Peterström som är chef för kompetenscentrat.
Därför samarbetar de med Ellemtel om att bygga in kompetensutveckling som en naturlig del i det dagliga arbetet. Det kan betyda kortare utbildningspass i direkt anslutning till arbetsuppgifterna och helst
på plats i kontoret. Det gäller alltså att planera projekt eller annat linjearbete så att det finns tid och möjlighet till utbildning.

Lära sig själv

Full aktivitet mitt i natten när tldnlngsbllarna lastas. Foto: Lars Åström

Skräddarsytt radiosystem
Made in Linköping. GSM-telefoner växer fram i snabb takt när Catrin Olsson samordnar arbetet på produktionslinan Tor.

Sedan oktober förra året tillverkar även Linköpingsfabriken
mobiltelefoner. Det rör sig om den lilla GSM-telefonen som
kallas för Sofia-Jane men som egentligen heter GH 337.
Telefonen är en av varianterna på den modell som har sålts i
fler än en miljon exemplar. Och efterfrågan ökar.
Man arbetar dygnet runt i fem
skift i Linköpingsfabriken, även
lördag och söndag, och spottar ut
tusentals telefoner i veckan.
Fabrikschefen Ajiders Samuelsson tycker att det är en mycket
positiv utveckling.
- Den här expansionen innebär
att vi måste investera i ny utrustning och utbilda den personal
som får nya produkter att tillverka, säger han.
- Dessutom måste vi rekrytera
mer personal. Under förra året
anställde vi ungefär 150 personer
och vi planerar att anställa nästan
lika många till i år. Totalt är vi
strax över 600 personer på fabriken i dag.

Maskinell ytmontering
Mönsterkorten köps färdiga men
ytmonteringen görs i fabriken.
Det finns idag tre stycken så kallade monteringslinor,
SMD
(Surface Mounted Device), med
maskiner som lägger på lödpasta,
placerar ut komponenterna och
slutligen värmer kortet så att
komponenterna löds fast. Med
anledning av expansionen av mobiltelefoner kommer man att
skaffa två linor till.
- Vi ligger på 90 procent
"yield", det vill säga av 100 mönsterkort som läggs i linan kommer det ut 90 monterade och felfria kort. De andra korten måste
vi först felsöka. Detta säger produktionschefen Anders Björsund

med stolthet i rösten. Det är tydligen ett mycket bra värde på kvaliteten.
Det är bra kvalitet på personalen också tycker han.
- Ett fantastiskt jobb har genomförts med att utbilda alla nyanställda. Till och med utbildningen har gått i skift.

Inte bara telefoner
En lustig effekt av att tillverka telefoner är att ingen på fabriken
får använda egna mobiltelefoner.
De (telefonerna alltså) stör nämligen de känsliga tester som alla
nyproducerade telefoner går igenom.
Mobiltelefoner är bara ett av de
tre benen på Linköpingsfabrikens
produktpall.
Det andra benet består av basstationer för NMT och RAS 1000
som gör det möjligt att ha radioförbindelser i det fasta telefonnätet.
Det tredje benet är basstationer
för personsökning. Man har länge
tillverkat militära produkter, till
exempel radiolänk, men dessa
kommer successivt att överföras
till Boråsfabriken.
Flyttar till Mjardevi
Till sommaren kommer hela fabriken att flyttas från Hackefors
till nybyggda lokaler i Mjardevi,
på andra sidan Linköping.
I Mjardevi ligger redan en annan
Ericssonenhet så det blir flera

praktiska fördelar genom att de
bland annat kan ha gemensam reception, växel och matsal. Annars är den stora anledningen till
flytten att lokalerna i Hackefors
inte lämpar sig för att göra de
snabba omställningar som behövs när verksamheten förändras.
- Det blir lite knepigt att flytta
hela fabriken och ändå inte tappa
i produktion, men genom att planera noggrant och flytta några delar i taget kommer det att gå bra.
Dessutom tror jag att de flesta ser
fram emot att få komma till nya
lokaler, säger Anders Samuelsson.
Lars Eriksson

Gör Tidningsbärarna effektivare
Tid är pengar - ett ordspråk som betyder mycket för distributionsföretaget Tidningsbärarna. För att kunna arbeta
sä rationellt och effektivt som möjligt har företaget beställt det privata radiosystem MRS 5 OOO från Ericsson
Mobile Communications. Det blir en viktig länk i kedjan
från tryckpress till brevlåda hos 420 000 abonnenter i hela Skåne.
- Något heltäckande radionät har vi
inte haft tidigare utan det har varit tio
olika nät som inte kunnat ha kontakt
sin emellan. Det har helt enkelt varit
ett lapptäcke, berättar Stefan
Stenberg, som är transportchef på
Tidningsbärarna, ett företag som ägs
av sju lokala tidningar i Skåne.
- Vi ställer stora krav på vårt nya
radiosystem och vi gick ut med offertförfrågan till flera leverantörer,
fortsätter han. Valet föll på Ericsson,
den enda leverantören som åtog sig
att ta totalansvar.
- Kontraktet är på 2,25 miljoner
med option på ytterligare ett hundratal
mobiler,
säger
Lennart
Pettersson, på S-divisionen på
Ericsson Mobile Communications
och säljansvarig för västra och södra
Sverige.
I beställningen ingår nio basstationer, en radioväxel TC 549 och
knappt hundra terminaler som ska
monteras i bilar. Installationerna
som startar i början av april sköts till
största delen av Ericsson Mobile
Communications
i
Malmö.
Tidningsbärarna kommer också att
testa den nya bärbara terminalen
P500.

Kör 3 000 mil varje natt

Nöjd fabrikschef. Anders
Samuelsson I Linköping.

Tidningsbärarna sköter distributionen av 18 olika tidningar i hela
Skåne. Det är både stora dagstidningar som Sydsvenska Dagbladet,
Svenska Dagbladet och Dagens
Nyheter och många skånska lokal-

tidningar. Distributionen är uppdelad i åtta regioner, som självständigt
sköter tidningsutdelningen i sitt område. Det gäller både utkörning till
tidningsbud på olika avlämningsplatser och utdelning direkt till pre-

idag. Det går också att koppla systemet till det egna datornätet.

Rusch på natten
När ERA Nyheters utsända besöker
Tidningsbärarna på Norra Vallgatan
i Malmö, är det tyst och tomt både i
packsalen och "radiorummet" där alla bildskärmar är släckta.
- Här ligger nattens jobb, säger
Stefan Stenberg och pekar på en halv
meter hög bunt med adresser, som
ska sättas på tidningsbuntarna.
Mellan midnatt till klockan fem på
morgonen är det allt annat än lugnt.
Då ska tidningarna ut och
bilarna måste passa sina
tider. Trafiken är organiserad som ett linjenät. Det
innebär att om en tidning
blir försenad från sitt
tryckeri påverkas andra
bilar i kedjan

Kompetensutveckling behöver inte betyda kurs på annan ort utan snarare egna studier i form av att läsa böcker, titta på videokurser eller
genom datorbaserad inlärning (CBT). Därför finns det ett speciellt
studierum (Learning Centre) där man kan sitta ostört och lära sig i sin
egen takt med de hjälpmedel som passar bäst.
- Vi öppnade det här studierummet i februari i år och håller nu på att
fylla det med utbildningsmateriel och multimediautrustning, säger
Mats.
På enheten finns även en person som är specialist på kompetensfrågor. Det är en amerikan vid namn Robert Gupton och följaktligen blir
hans titel "Learning Consultant". Hans uppgift är bland annat att kart-

det finns en optimism
här som märks genom
intresset för att investera i bl a nya kommunikationssystem. Det
gäller både hos kommuner och åkerier, säger Lennart. Som exempel nämner han
Höörs kommun, som
nyligen köpt ett MRS
5 000-system för drygt
en miljon
kronor.
Cliffton, ett större åkeri i Skåne med kontor port och effektivt måste det gå när tidningarna
på fem platser där, är ska distribueras. Nattfotograf: Lars Åström
ett annat företag som
investerar i ny utrustning för sin ror på Sveriges medlemskap i EU
radiokommunikation.
och bron till Danmark.
Den optimism som finns i södra
Gunilla Tamm
Sverige tror Lennart till viss del be-

Det våras för privata radiosystem

Skräddarsytt
- Vi har anpassat MRS
5 000-systemet precis efter Tidningsbärarnas behov och använder nu radiLennart Pettersson och Stefan Stenberg
ofrekvenserna betydligt efnumeranterna. Företaget har ca 150 fqlttivare än i de gamla systemen,
egna bilar plus ett antal inhyrda åka- förflarar Lennart Pettersson.
I systemet finns möjlighet till
re som totalt varje natt kör ca 3 000
mil. 1 700 tidningsbud ser till att lä- larm, något som tidningsbuden, som
arbetar i "stökiga" bostadsområden
sarna får sin tidning i tid.
Tiden är mycket viktig och förse- kommer att få tillgång till. Andra finingar blir dyrbara. Normalt kostar nesser som Lennart nämner är att det
det ca 1,75 kr att distribuera en tid- i växeln finns en funktion, som omning men en reklamerad tidning vandlar radioanrop till telefonnummer på det vanliga publika telenätet.
kostar 40 kronor.
Med det nya radionätet kan man En operatör kommer att kunna konhela
radionätet.
följa alla bilar och få in rapporter om trollera
när bilarna är färdiglastade och när Operatörsplatserna kan styras om
de har levererat tidningsbuntarna till mellan olika platser, t ex från Malmö
avlämningplatserna. Det innebär att till Lund.
man från centralt håll kommer att - Från att det tidigare varit dåliga afkunna kontrollera distributionen be- färsmöjligheter i södra Sverige har
tydligt effektivare än vad man kan det nu skett en markant vänding och

- Fjolåret blev mycket bra för vår
verksamhet och detta år har också
börjat bra, säger Bo Andersson, ansvarig för området Privata radiosystem på Ericsson Mobile
Communications S-division.
- Att påstå att det våras för de privata radiosystemen är ingen överdrift. Det finns två orsaker till det
växande intresset, förklarar Bosse.
Konjunkturen har svängt, våra
kunder som t ex åkerier får allt fler
uppdrag och vågar investera. För
det andra så har många företag som
använt mobiltelefoner i stället för
ett eget radionät upptäckt att driftkostnaderna blir mycket höga. När
nu affärerna börjar ta fart igen
tycker man det är bättre att satsa på
ett eget radiosystem, där det blir en
stor engångskostnad men låga
driftkostnader. Ett radiosystem ger
dessutom fler funktioner än vad

man får med mobiltelefon.
Bosse tillägger också att den nya
bärbara radion P500 har viss betydelse för intresset för MRS -systemen.
Det är inte bara i Sverige som efterfrågan på privata radiosystem
ökat utan det finns också en global
marknad. I dagarna har ett distributionsavtal för MRS-system skrivits med Tjeckien. Ryssland är ett
annat intressant land och detsamma
gäller för Syrien. Dit har det under
flera år levererats ett flertal system.
Nyligen överlämnades en mycket
stor offert till syriska polisen. Även
Saudi är en intressant marknad.
På en fråga om konkurrens mellan MRS-systemen och EDACS
svarar Bosse att de två systemen inte konkurrerar utan i stället kompletterar varandra.
GT

Studlerum är en naturlig del av kompetenscentrum. Robert Gupton
och Mats Peterström tycker att självstudier är en viktig del I den lärande organisationen.

lägga det behov av kompetens som finns, antingen för hela grupper
eller individuellt. Han letar även reda på utbildningsmaterial, eller anlitar experter som kan hålla lokalanpassade kurser eller föredrag.
Ju närmare utbildningen är kopplad till arbetet desto troligare är det
att man är motiverad att lära sig och att man lär sig sådant som verkligen behövs. Ett annat sätt att minska utbildningstiderna är att ställa
högre krav på arbetsredskapen. Det kan vara i form av att de egna
programmen är lättare att använda och om man kör fast så finns det
hjälp att få direkt på skärmen.
- Målet är att hitta en balans mellan att lära sig, utveckla ny teknik
och samtidigt producera. Då får vi en effektiv, lärande organisation,
menar Mats Peterström.
Lars Eriksson

Vad händer hos dig?
Tipsa ERA Nyheter!
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Full kontroll över
installationen
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- Att ha full Kontroll över Installationsarbetet blir allt viktigare när mobiltelefonin går
över mot persontelefon! med betydligt fler basstationer som snabbt ska installeras,

När det I ett mobiltelefonsystem handlar om att installera tusentals siter med basstationer och annan
utrustning och varje site kräver 20 - 30 olika aktiviteter behövs det ett mycket kraftfullt hjälpmedel
för att planera arbetet och hålla reda på hur installationen fortskrider. PIRS är ett sådant verktyg, det
har gjort stor succé i Tyskland och finns nu i windowsversion.
Installationen av ett större mobiltelefonsystem kan bestå av hundratusentals olika aktiviteter fördelade på flera tusen siter, dvs
platser. De flesta aktiviteterna är
av det slaget att de går mycket
snabbt att utföra.
En större installation är också
ett synnerligen levande projekt
där planerna ständigt förändras
pga förseningar mm. Många led
är beroende av varandra, leveranserna måste kunna koordineras
och med kort varsel dirigeras till
den plats som just då är lämpligast för den installationen.
Ett bra planerings- och uppföljningssystem är därför nödvändigt.

Effektivt
- Vårt databaserade PIRS-system
(Project Implementation Repor-

ting System) har visat sig mycket
effektivt,
berättar
Matz
Andersson, ansvarig för implementation på Ericsson Radio
Systems. Med PIRS struktureras
och standardiseras rapporteringen, alla kan lära sig att använda
systemet och få fram information
och där framgår det klart och tydligt vem som är ansvarig för vad.
Bäst kommer PIRS till sin rätt
när det gäller stora kundprojekt
där likartat arbete ska utföras på
många platser. Systemet har som
minsta byggstenar statusrapportering av olika aktiviteter, som
allt ifrån den första undersökningen av var siten ska ligga till
det sista testet av basstationen
och betalning.
PIRS användes för första gången i Förenade Arabemiraten,
1988, men det egentliga genom-

säger Matz Andersson och demonstrerar det nya kraftfulla verktyget PIRS som gjort
succé i Tyskland. Foto: Anders Anjou

brottet kom i maj 1991 när man
började installera GSM-nätet för
Mannesmann i Tyskland.

Hierarkiskt
PIRS är hierarkiskt uppbyggt, anpassat till den organisation som
kunden och installatörerna har. I
Tyskland är landet indelat i åtta
olika regioner, som svarar för installationen mot respektive kund.
Varje region har sin databas som
veckovis tar emot statusrapporter
och timtidsrapporter från arbetet
ute i fält. Dessa rapporter utmynnar sen i lägesrapporter till den
lokala kunden.
Det som planeras och rapporteras i PIRS är statusen (det aktuella läget för olika aktiviteter) inom
varje site eller länk (förbindelsen
mellan två siter).
För att underlätta det systematiska rapporterandet har siterna
och länkarna försetts med individuella karaktäristika: vilken typ

av basstation, vilket frekvensband, vilket antennarrangemang
etc.
Redovisningen sker också månadsvis till huvudkontoret i
Diisseldorf och varannan vecka
hålls kundmöten på huvudkontoret där man berättar om läget inom varje region, aktuella planer
etc.

planering och diskussioner med
kund.
Trots att PIRS visat sig effektivt har det förbättrats och gjorts
om ett tiotal gånger. Bland annat
har man velat minska på mängden rapporter, men där har resultatet i stället blivit att allt fler aktiviteter rapporteras.

Aldrig färdig
Tillförlitligt
- Kunderna har kommit att helt lita på våra rapporter, säger Matz
Andersson.Till en början ville de
nog gärna kontrollera våra uppgifter, men slutade med det när
det gång på gång visade sig att vi
hade rätt.
PIRS ger svart på vitt var flaskhalsarna finns. Det kan t ex avslöjas att arbetet tagit sex dagar
men att det sen tagit ytterligare
tio dagar innan papperet undertecknats. Kurvor, diagram och utfall kan enkelt tas fram och stödja

förbättringsarbete

De som arbetat med installationer
vet att arbetet aldrig blir klart.
Det förekommer ständiga utökningar och förtätningar av nätet,
antalet abonnenter inom ett område ökar och man behöver förstärka med en ny basstation, uppgradera växeln etc.
- Kunden har fått ett enormt
förtroende för vår "operationsavdelning" i Tyskland, säger
Matz Andersson. Vi har substantierat läget på siterna, kunden kan
i grafer se vilka siter som är aktuella och han vet att när vi säger att
ett arbete är klart så är det klart.
Installatörerna i Tyskland
kommer också att använda PIRS
för installation av det landstäckande Mobitexnätet.

Lars Cederqulst
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Landslaget i badminton
slår ett slag för Ericsson
Ericsson sponsrar badmintonlandslaget med
bland annat träningskläder och mobiltelefoner.
Asien är den gemensamma nämnaren. Där är
badminton en stor sport
och där har Ericsson en
viktig marknad.
En av de som hängt med länge i
världstoppen, Christine Magnusson, tycker att det är kul med kläder så därför är hon med och tar
fram både tröjor och overaller. På
tröjorna står det bland annat
"Power Play" i betydelsen offensivt spel och samtidigt så är det
en koppling till hur mycket kraft
som finns i Ericssons mobiltelefon, att batteriet räcker till en taltid på mer än tre och en halv timme.
Det är alltså mobiltelefoner
som är huvudtemat. Alla spelarna
har en egen GSM-telefon till förfogande och deras telefonnummer finns upptryckta på en folder
så att massmedia kan nå dem för
snabba uttalanden efter framgångsrika matcher. I kampanjen
ingår också reklamskyltar med
Ericssons namn som kantar banorna på tävlingar och uppvisningsturneringar.
Det finns en tanke bakom att
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Alf Eriksson är stationerad i
Kanada.
Moncef Mettiji arbetar i
Kina.
Björn Floodh har flyttat till
Danmark.
I Tyskland är Patrik Österström stationerad.
Per Cedhagen och Björn
Strömberg arbetar nu i Japan.
Till USA har Gunnar Borg
och Bagher Rouhollahzadeh
flyttat.
Björn Almqvist är stationerad i Vietnam.

Den nya
Eravisionen

Peter Axelsson och P G Jönsson vann herrdubbeln I Swedish Open den 12 mars. Foto: Anna Mattsson

just badminton sponsras.
- Badminton är en stor sport i
Asien och det här är ett sätt att visa Ericssons närvaro därborta, säger Jan Ahrenbring, marknadsansvarig för mobiltelefoner.
Dessutom har Ericsson nyligen
öppnat ett regionkontor i
Singapore.
- Poängen med sponsring är att
samtidigt ha en del kringaktivite-

ter. Till exempel kan våra kunder
få träffa landslaget eller vara med
på ett träningspass. På det sättet
får vi en mera aktiv marknadsföring, säger Jan.

Svenska framgångar
Det svenska badmintonlandslaget tillhör ett av världens främsta
och har redan haft en del framgångar i år. Sveriges bästa herr-

singelspelare, Jens Olsson, vann
nyligen finalen i den internationella turneringen Swiss Open.
De stora tävlingarna på programmet är VM som spelas i
Schweiz i maj och därefter
många Grand-Prix-turneringar
över hela världen där de största
går i Sydostasien. Men slutmålet
är ändå OS -96 i Atlanta.
Lars Eriksson

Senaste nytt och historik på Öppet Hus
Produkter för trådlös kommunikation visades på de Öppet Husdagar som Ericsson Mobile Communicatons S-division ordnade
i sin installationshall i Kista för några veckor sedan. Förutom två
dagar för externa besökare var en dag vikt för interna besökare.

Sven-Erik Wahl I mitten, tillsammans med två besökare från
Partena Security, t h Bo Läräng och t v Mats Widén.

Veteranträff i Kista
Säkert pratades det många roliga
minnen när "Radiobolagets
Veteranklubb" hade den årliga
middagen nyligen i Kista. 130
pensionärer hade tackat ja och
njöt av oxfilé och frusen specialsorbetbomb till efterrätt.
Olof Ramsköld tackade för
maten och gav en resumé över
de matställen, som fanns runt
gamla huvudkontoret på Alströmergatan. Att Nils Lind ska berätta några roliga historier hör

till och så blev det även denna
gång även om han sa att han
tänkte frångå sin vana.
Australien var temat för Bernt
Holst, som under tre år arbetade
för Radiokommunikation på
Ericsson (EPA) i Melbourne.
Han visade bilder och berättade
bl a om folk, natur och hur det är
att leva på andra sidan jorden.
Fr v Anna Malmström, Bernt
Holst och MaJ-Gull Andersson

- Vi hade skickat ut inbjudan till
ca 300 stora kunder som polis,
kommun och åkerier. Av dessa
var det ungefär 200 som kom,
berättar Sven-Erik Wahl som arbetar med försäljning/service på
Ericsson Mobile Communications i Kista.
Förutom presentation av produkter för trådlös kommunikation ordnades flera kundseminarier för mobil data, privata radiosystem och mobiltelefoni. Inom
området bilstereo och larm samarbetar Ericsson med Pioneer,
som fanns på plats och visade en
bil med det allra "hetaste" i ljudväg. Den som vill kunde få sin

mobiltelefon testad i Telia Mobitels mätbuss. Förutom denna
buss fanns andra fordon på plats
som t ex en modern sambandsbuss, en polisbil från 1960-talet
och en ungefär lika gammal polismotorcykel. Även produkter
för mobil kommunikation modell äldre fanns att titta på, som
t ex den första bärbara mobiltelefonen med ca tio år på nacken.
Den som ville kunde testa sina
kunskaper genom att delta i en
tipspromenad. Priset, en mobiltelefon, lottades ut bland de rätta
svaren. Vann gjorde Susanne
Welander på Ericsson Radio
Access.
GT

I februari i år slogs portarna upp
för den nya Eravisionen i Kista.
Eravisionen är en flerdimensionell föreställning på åtta minuter som presenterar Ericssons
radioverksamhet. Det är meningen att den skall visas för både anställda, besökare och kunder. Eravisionen ligger i anslutning till huvudentrén på
Torshamnsgatan 23 i Kista och
bokas via receptionen på telefon
08-757 01 31.

Att ringa rätt
När man ringer eller faxar via
ECN ska man inte slå 00 före
8xx-numret (ECN-kod) eller
kortnumret. Gör man det hamnar man hos en abonnent i
Stockholmsområdet (publikt)
vars
telefon/telefaxnummer
börjar med 8.

Till utlandet
När man ringer publikt till utlandet från en telefon eller en telefax i Stockholm är det viktigt
att man slår fyra nollor innan
9:an (00009). Slår man bara två
nollor kommer man att ringa ett
lokalsamtal till ett nummer som
börjar med 9x xx xx i
Stockholmsområdet.

WHETER
Med MDE till Japan
För John Fornehed, Mats Eriksson och Hona
Auito har MDE, som är en del i en radiobasstation, betytt att de lämnat Mölndal respektive Gävle för att under några är arbet a i Japan. Alla t r e jobbar med teknisk support och även om själva arbetsuppgifterna
inte skiljer sig sä mycket frän jobbet i
Sverige är livet utanför Ericsson Nippon
K.K mycket annorlunda.

FRÅGAR
Vad vill du läsa
mer om i ERA
Nyheter?
Christer Strandqulst,
Ericsson Mobile
Communications, Malmö

MDE står för
Modulator att hon har sin arbetsDemodulator Equipment och är plats på två kontor,
en kontroll- och kommunika- Tokyo och Sapporo.
tionsenhet i basstationen för mo- Mats, som varit statiobiltelefonsystem. 1991 kom den nerad i Osaka flyttade
första ordern på MDE från NTT nu i februari till Tokyo
och sedan har det blivit både fler och arbetar mer med
och större beställningar.
utveckling.
När utvecklingsarbetet på MDE
Hona började på
började hade Ericsson Radio Gävlefabriken
1990
Systems resursbrist (man var då och då hade hon inte
fullt upptagen med GSM-arbetet) alls några planer på
och utvecklingen lades därför på jobb i Japan. Hon ardåvarande
Ericsson
Radar betade med MDE och
Electronics i Mölndal. Det var på CMS 30 i fabriken och
det sättet som John Fornehed och var i Mölndal flera
Mats Eriksson kom in i projektet. gånger. När hon fick
John flyttade till
Nippon förfrågan om att bli
Ericsson K.K i Tokyo i novem- stationerad i Japan beber -92 och Mats till Osaka i maj hövdes inte så lång beförra året.
tänketid innan hon accepterade.
MDE tillverkas vid Gävlefabriken och därifrån kommer Hona,
Att vara kvinnlig
som flyttade till Tokyo för drygt tekniker i Japan är inga John Fornehed och Hona Auito trivs med både arbete och fritid I Japan.
ett år sedan. För alla tre är det problem.
ligt. Man äter det som det är dvs len, menar John.
första utlandsjobbet.
- Även om jag i japanska ögon osaltat. Då kommer risets egen
Tävlar i orientering
- I början var det rätt tuff och uppfattas som exotisk blir jag se- smak fram, säger Hona.
Mats som fram till nyår bodde i
det var en verklig arbetstopp, när riöst behandlad, säger hon.
Koreansk fru
Osaka trivs även han i Japan.
de första leveranserna kom, säger John. Kvalitetskraven har va- Cyklar
John trivs både med jobbet och
- Men visst finns det väl dagar
rit och är mycket stora och i bör- Hona har en aktiv fritid, Två livet i Japan. För honom har sta- då man trivs mer eller mindre, säjan var det svårt att få förståelse gånger i veckan är det
tioneringen i To- ger han.
för dem i Sverige. Japanerna krä- undervising i japanska
kyo blivit speciOsaka ligger nära den gamla
ver kvalitet på allt från skruvar på kontoret, hon tränar
ell eftersom han kejsarstaden Kyoto och när Mats
till färgnyans. De svenska tekni- på ett "fitness center"
under den här ti- bodde där besökte han Kyoto
ker som varit här åker hem med och hon är med i en jaden träffat en ko- minst tio gånger och hann se två
bättre förståelse för vår kunds pansk kör, som sjunger
reansk
flicka tempel åt gången. Hans stora inkvalitetskrav. Då förstår de också på tyska (!). I slutet av
som han gift sig tresse är annars orientering och
att det på grund av den täta trafi- förra året sjöng de med
med.
som en bland få västerlänningar
ken är mycket tidskrävande att Tokyos symfoniorkesTokyo med si- har han deltagit i japanska tävåka runt till de olika siterna dvs ter.
na 32 miljoner lingar.
de platser där basstationerna
invånare är en
- Japan har fin natur att oriente- Att uppleva Tokyo Trlvs gör också Mats
finns.
f a s c i n e r a n d e ra i. Genom mitt medlemskap i
från cykel är roligt, sä- Eriksson
ger hon. På söndagarna blir det stad, tycker John. Egentligen be- en japansk orienteringsklubb får
ofta cykelturer genom hela cen- står den av massor av små själv- jag också kontakter utanför jobTokyo och Sapporo
I början reste John mycket men trum via gågatorna. Den japans- ständiga "byar" som ligger intill bet och det är både roligt och nytinte nu längre. Hona och Mats ka maten är hon förtjust i och har varandra. Ibland kan det dock bli tigt, menar han.
Text och foto:
har "delat upp" Japan mellan sig lärt sig att göra traditionella ris- lite för mycket av Tokyo och då
Gunilla Tamm
så att Hona sköter kundstödet i bollar. Ris är en fascinerande rå- är det skönt att resa från stan.
- Det behöver man göra för sjäöstra delen av landet. Det betyder vara och för japanerna nästan he-

Gävlefabriken i gång med
av ny MDE

Ann Marie Larsson arbetar med Half Rate 800 MDE i Gävlefabriken. Foto: Barbro Albrektsson
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Efter ett år av förberedelser började
Gävlefabriken nyligen sin serieproduktion av Half Rate 800 MDE.
Det är en helt ny generation basstationer som Ericsson Microwave
Systems i Mölndal utvecklat.
Half Rate är laddbar och all applikationsprogramvara finns lagrad
på ett kort.
För kunden NTT innebär denna
nya version att transmissionskostnaden kan minskas med två tredjedelar.
- Här i fabriken är det 25 till 30

personer och i Mölndal ett 50-tal
som arbetat med förberedelserna
för produktionen av Half Rate. Det
berättar Lars Koch, som är projektledare, implementering vid Gävlefabriken.
- Förberedelserbetet har gått
mycket bra. Fram till semestern ska
vi tillverka ett 30-tal kabinett, som
då ska inspekteras av NTT, som
kommer hit för s k applicationtest.
På plats hos kunden i Japan finns
två prototyper, som nu håller på att
utvärderas.

-Jo, om det bolag där jag själv
arbetar och
framför allt
om
vad
som sker i
Sverige.
Det kunde
kanske vara
en sida eller en spalt
med ECS-nytt. Det vore bra att
få veta när andra Ericsson-bolag lanserar nya produkter så vi
kan tipsa våra kunder och få
mer samarbete mellan olika delar av koncernen.
Eva Brandt, Erltel, Göteborg
Man vill ju
alltid läsa
om sitt eget
företag förstås. Jag arbetar med
Mobitex så
det vore intressant att
få läsa mer om hur planerna är
för marknadsföring och försäljning av Mobitex.
Gunilla Rehnwall,
Kumlafabriken
Jag tycker
det är roligast att läsa
om de svenska fabrikerna och
speciellt om
vad
som
händer
i
Kumlafabriken. Skriv mer om
personalen i produktion, kanske
om några nyanställda och hur de
upplever jobbet efter en månad.

Kjell Löf, Ericsson Radio
Systems, Kista
Jag skulle vilja ha mer helhetsinformation om Ericsson och
kanske lite mer träffsäkra kåserier. Det är
också
intressant att
få fram persönerna
b a k o m
funktionerna. Ett annat förslag
är att låta den "lilla" människan
intervjua chefen ute i verksamheten.

