APRIL 1993

I

I

TIDNINGEN FÖR OSS PÅ RADIOKOMMUNIKATION
ERICSSON

$

Årgång 12

Introduktion med inlevelse

6

Precis som vid alia av Radiokommunikations produktionsenheter är det högt tryck på Ericsson Radio Access I Kista. Närmast kameran Olof Thunberg och Erik
Westling, vid en av linorna. Foto: Kurt Johansson
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RAS 1000 i Colombia
Teleoperatören i Manizales har beställt utrustning för upp till 2 400 användare.
Systemet ställs upp på två olika platser för att uppnå bästa möjliga täckning. Affären
är en fortsättning på tidigare framgångar i Colombia. Fram till i dag har Ericsson Radio
Access sålt utrustning för sammanlagt 6 400 användare.
Manizales är en stad med ca 400 000 invånare och ligger i kaffedistriktet mitt i
Colombia. Landskapet består av berg och dalar och är särskilt lämpligt för RLL, Radio
in the Local Loop, eftersom det är synnerligen besvärligt att dra traditionella telefonledningar.

PCN-installatiotierna i gång i Malaysia
Sextiofem siter i och runt huvudstaden Kuala Lumpur är redan installerade i det PCNsystem, DCS 1800, som Mutiara Telecommunications Sdn Bhd beställt från Ericsson.
Uppdraget är ett sk turn key-projekt vilket betyder att Ericsson också sköter allt arbete
runt själva systemet som t ex de master och byggnader, som behövs. Även transmission
ingår i beställningen från Mutiara.
Det var i november förra året som ett ramavtal tecknades med Mutiara om det första
PCN-nätet i Asien.. Ordersumman är på ca 1,3 miljarder kronor. PCN står för Personal
Communications Network.

Telemarks-VM använde Mobitex
Under VM-tävlingarna i Telemarksåkning på Hafjell i Norge nyligen, användes
Mobitex för att kunna meddela åkarnas resultat samtidigt som de kom i mål. Tidigare
har detta skett först då alla gått i mål eftersom tilläggspoängen vid de olika portarna inte kunnat rapporterats. Nu var varje portdomare utrustad med en bärbar
Mobitexterminal och kunde omedelbart meddela tilläggspoängen vid varje port.
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Lennart Detlefsen om

Telefoner
och
framtid
Att intervjua Lennart Detlefsen är som att öppna
dörren på glänt till framtiden. Det handlar om nya
marknader, satellitterminaler och "kommunikatörer", och framtiden ligger i vissa fall rätt nära i tiden. Samtidigt betonar han vikten av att Ericsson
måste bli ännu bättre pä att ta patent och vårda sina patent för att ta tillvara framtidens möjligheter.
Lennart Detlefsen kom förra våren från Ericsson Business
Networks till Ericsson Mobile
Communications och affärsenheten Mobiltelefoner, där han är ansvarig för mobilterminaler och
affärsutveckling.
- Från maj förra året till och
med i mars i år arbetade jag med
affärsutveckling och fann då att
det finns ett antal intressanta affärsmöjligheter. För att dessa ska
kunna förverkligas och växa, ska
vi nu bygga upp en ny enhet med
duktiga entreprenörer och affärsmän, säger Lennart.
- Parallellt med detta fortsätter
arbetet med att hitta nya affärsmöjligheter, förklarar han.
Lennart arbetar globalt för affärsenheten. Viss utveckling
kommer att ske i Kista medan annat kommer att växa fram i Lund
eller RTP, i North Carolina,
USA.

Lennart nämner som mycket intressant är Japan. Marknaden avreglerades förra året, Ericsson
har bra kundrelationer genom de
stora systemaffärerna och det
finns önskemål om en Ericssontelefon för PDC-standarden.
- Vi kommer att sälja mobiltelefoner i Japan och början sker
under nästa år, säger Lennart.
Samtidigt förklarar han att det
kan också vara bra att finnas på
japanernas hemmamarknad när
de börjar gå ut hårt med GSM-telefoner. Hittills har det inte funnits många japansktillverkade
GSM-telefoner, men de kommer.
Det är inte bara Kina och Japan
som är viktiga för framtiden utan
hela Asien.
Här finns enorma tillväxtmöjligheter och år 2 000 kommer
Asien att ha 40 procent av världs-

En satellittelefon torde vara verklighet om tre år, säger Lennart Detlefsen.

som täcker hela jorden som
Iridium (Motorolas satellit) och
Inmarsat (som stöds av televerk,
PTT, runt om i världen) samt
mindre satelliter som täcker en
viss region.
- Vi hoppas kunna jobba med
flera operatörer både på global

allt på jorden. Mobiltelefonanvändare som vill kunna använda
telefonen även utanför systemets
räckvidd. Här blir det aktuellt
med en "dual mode"- telefon alltså en telefon för både celluläroch satellitstandard. Den tredje
typen av användare är människor
som bor i områden där det inte
finns någon telefonförbindelse
alls.

Asien allt viktigare
Idag är USA den största marknaden för Ericssons mobiltelefoner.
Andra stora länder är Tyskland
och England.
Japan och Kina är två nya
marknader som Lennart förutspår kan bli stora om några år.
Idag säljs visserligen mobiltelefoner till Kina från Ericsson i
Hong Kong men det finns en väldig potential, som bättre kan tillgodoses genom försäljning direkt
från Kina. Här arbetar man också
med intressanta lösningar, som
kan bli verklighet senare i år.
Framför allt gäller det analoga
ETACS-telefoner men även telefoner för GSM. Ericssons båda
stora konkurrenter finns i landet,
Motorola sedan en längre tid
medan Nokia funnits där lika
länge som Ericsson.
Det andra stora landet som

ga in" mobiltelefonen i olika typer av utrustning som t ex bilelektronik, kreditkortsläsare eller
säkerhetssystem. Idag används
mobildata men dessa system är
inte alls lika utbyggda som mobiltelefonsystemen och mobildata passar bäst för de tunga datoranvändarna.
- Idéer saknas verkligen inte,
det är resurser dvs medarbetare
vi har ont om, menar Lennart.

"Kommunikatör"

"Kommunikatör'', kallar Lennart Detlefsen, den produkt, som han
här visar tillsammans med mobiltelefonen.

marknaden för mobiltelefoner.

Satellitterminaler
Från nya marknader glider intervjun över på nya produkter. Själv
tycker Lennart att satellittelefonen är en av de mest spännande.
Det finns två slags satelliter, de
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och regional nivå, säger Lennart.
En satellittelefon torde vara
verklighet -98 för att produceras i
större volymer år 2 000.
Vem har behov av en satellittelefon? Det finns tre typer av användare. Affärsfolk, som måste
kunna använda sin telefon över-
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- Det här är en annan produkt
som vi får se snart, säger Lennart
och visar det han kallar en "kommunikatör" (arbetsnamn). Det är
en mobiltelefon med kraftigt utökade möjligheter att ta emot och
skicka meddelanden av olika
slag. Det kan t ex vara börsnytt
eller väderinformation. Displayen är stor och till för att
trycka eller skriva på och telefonen ska vara mycket lätt att använda.
Här sker utvecklingen tillsammans med systemsidan. De tjänster kunden, dvs mobiltelefonabonnenterna, frågar efter ska
finnas i systemet och ska gå lätt
att använda med "kommunikatorn".
Ett annat område som kan bli
aktuellt för framtiden är att "byg-

Patent för framtiden
Patentfrågor har under det senaste året kommit mer i fokus inom
koncernen än tidigare. Lennart
hoppas på ännu mer uppmärksamhet för patentfrågorna. Det
handlar inte bara om att ta nya
patent utan också om att se till att
de man har verkligen efterföljs.
Här finns mycket att lära av konkurrenter och kanske främst
Motorola.
- När vi definierar nya projekt
är det viktigt att kontrollera vad
vi har i patent och vad som behövs. Våra patent ska hjälpa oss
att skydda en framgångrik framtid, avslutar Lennart.
Text: Gunilla Tamm
Foto: Kurt Johansson

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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Leif Holm
VD för Ericsson
Messaging Systems
Inc, USA
Salme Zacconi, Ericsson Radio Access I Kista arbetar här med avsyning. Foto: Kurt Johansson

Högtryck i fabrikerna
I Radiokommunikations fabriker tillverkas det som
aldrig förr och samtidigt har det tillkommit några
nya fabriker sedan förra året. Affärsområdets produktionsdirektör Björn Boström berättar här om
vad som sker på de olika tillverkningsenheterna.
Det handlar både om fördubblade volymer, nya produkter och "BR-ifiering" av fabriker.
- Alla produktionsenheter går för
fullt och något tecken på att
"högtrycket" ska avta finns inte.
Istället blir -95 ett verkligt "hett"
år med en tuff slutspurt under
fjärde kvartalet, säger Björn.
Kumlafabriken som under förra
året tillverkade dubbelt så många
mobiltelefoner som -93, ska i år
fortsätta att fördubbla produktionen.
Även i Gävlefabriken ska volymerna fördubblas, här är det basstationer till persontelefoni, PCS,
Personal
Communications
Services, som bl a påverkar.

Basstationer
Gävle är sk masterfabrik för basstationer. Det betyder att i
Gävlefabriken görs industrialiseringen av nya basstationer och i
höst gäller det nya versioner av
samtliga av Gävle tillverkade
basstationer.
Gävlefabriken är nu nästan
"heldigital" i och med att gamla
AMPS- och TACS-transceivrar
flyttats till Visbyfabriken, som
första januari i år gick över till
"Radio". Gävlefabriken är trångbodd och beslut har tagits om att
bygga till 20 000 kvm.
I Linköpingsfabriken produceras basstationer till NMT,
RAS 1000 och landstäckande personsökning.
I oktober förra året började fabriken tillverka GSM-telefoner.
Den tidigare militära produktionen med undantag av truppradio, som avslutats i Linköping,
har flyttats till Borås.
Den nya fabriken i Mjärdevi
börjar bli klar och förberedelserna för att flytta hela fabriken på-

går nu för fullt.
Vid flera av "Radios" produktionsenheter i utlandet tillverkas
också basstationer. Den största
är Lynchburgfabriken i USA.
Här gäller det basstationer för
AMPS och D-AMPS samt för
TACS i mikroutförande.
Vid Ericsson i Australien
(EPA) i Melbourne är det ca 300
personer som arbetar med basstationsproduktion för både AMPSoch GSM.
I Kina sker tillverkning i
Nanjing och Guangzhou och det
gäller viss basstationsutrustning
för TACS-systemet. På båda
platserna kommer nya kontor och
fabriker att byggas.
Orbitel, som är ett delägt
Ericssonföretag, ligger i Carlton i
England. Här tillverkas basstationer för Ericssons TACS- och
GSM- system i Storbritannien.
I Bilbao i Spanien och i
Malaysia sker också viss tillverkning för "Radio". På båda ställena gäller det produktion av terminaler till RAS.
I Emmen i Holland har
"Radio" en fabrik som idag tillverkar produkter för lokala personsökarsystem. I fabriken pågår
nu ett projekt med "BR-ifiering".
Det betyder att nya arbetsmetoder och nya system införs för att
fabriken ska bli en riktig
"Radio"-fabrik och arbeta på
samma sätt som de övriga fabrikerna
inom
affärsområdet.
Vilken produkt som kan bli aktuell att tillverka i Emmen är ännu inte i detalj beslutat.

Mobiltelefoner
Kumlafabriken är masterfabrik

för mobiltelefoner och här produceras de verkligt stora volymerna. De produkter som tidigare tillverkades här har flyttats och
Kumla är nu en renodlad mobiltelefonfabrik. ( Reportage på sidan 4 -5.)
Mobiltelefoner tillverkas även
i Lynchburgfabriken. Det gäller
ficktelefoner för AMPS och
D-AMPS. Vid fabriken tillverkas också produkter för privata
radiosystem, där EDACS är det
viktigaste.
Lynchburg är masterfabrik för
privata radiosystem. Under det
senaste året har fabriken genomgått en "BR-ifiering"som varit
mycket positiv och inneburit en
verklig "pånyttfödelse". Nyanställningar sker och en tillbyggnad på 20 000 kvm planeras.

Mönsterkort
Precis som alla fabriker går
Mönsterkort i Kumla för högtryck. Här håller nu kommunen
på att se över hur de lokaler som

fabriken hyr, kan göras effektivare.

Till Nynäshamn
Produktionen vid Ericsson Radio
Access i Kista är trångbodd och
behöver både utrymme och personal.
Beslut är taget om att Ericsson
Telecoms produktionsenhet i
Nynäshamn ska gå över till
"Radio". Exakt datum är ännu inte beslutat men efter semestern
kommer ca 360 personer i
Nynäshamn att arbeta för
"Radio". Till att börja med gäller
det tillverkning av antennära produkter för mobiltelefonsystem.
Idag är det drygt 5 000 personer som arbetar inom produktionen i Sverige och ytterligare personal behövs. I dagens tillverkning blir det manuella arbetet allt
mindre medan det behövs fler
tekniker och ingenjörer.
Gunilla Tamm

På utbildning i Kista

I mitten Jonas Odin, Ericsson Radio Access, Instruerar Susanne
Arvidsson och Seth Berggren från Ericsson Telecom I Nynäshamn.

I samband med att "Radio" ska ta över produktionsenheten vid
Ericsson Telecom i Nynäshamn pågår utbildning i Kista. I en första
omgång sker utbildning av totalt 16 personer. Det är åtta medarbetare i två grupper som under varsitt treveckorspass lärt sig en del om
antennära produkter.

- Tack det är bara bra. Att jag är
i Sverige just nu beror på att vi
har ett seminarium för att internt inom Ericsson marknadsföra vår produkt MXE.
- M arbetar med "messaging
services", vad innebär det?
- På svenska skulle jag vilja
kalla det för en tjänsteplattform
för olika applikationer till mobila och fasta publika telefonsystem. Det kan t ex vara röstbrevlåda, faxmeddelanden eller
E-mail. Avgiften för mobiltelefonsamtal sjunker och för operatörerna gäller det att få abonnenterna att använda sin telefon
så mycket som möjligt och det
kan ske genom att det finns
många tjänster att använda. Vår
produkt MXE kan ses som en
"lerklump", som man kan modellera vad man vill av. Tillsammans med kunden ska vi
modellera fram de tjänster som
kan göra nätet ännu mer attraktivt för abonnenterna.
- Hur säljs denna tjänsteplattform?
- Vi har inte egna säljkanaler.
MXE ingår som en del i försäljningen av mobiltelefonsystem.
Kunden kan vara en operatör
som köper utrustning för att utöka sitt system eller nya operatörer, dvs en andraoperatör,
som köper ett system. Den största
marknaden
finns
i
Nordamerika men vår produkt
finns också i mobiltelefonsystem i t ex Australien, England
och Japan.
- När startade Ericsson
Messaging Systems och hur
många anställda har företaget?
- Kärnan i bolaget är f d
Spectrum, ett företag som arbetade med "radio messaging"
och -91 köptes av Ericsson.
Sedan dess har det skett namnbyte till Ericsson Messaging
Systems och vi arbetar nu enbart med
"messaging".
Företaget är ett dotterbolag till
Ericsson Inc och vårt kontor
ligger på Long Island. Vi är
idag ca 125 anställda och antalet medarbetare växer.
OJ
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Mobiltelefoner dygnet runt
I Kumla finns produkten som
gett Ericsson ett ansikte

Vid ett miljöseminarium i Växjö för några veckor sedan visade
Bilspedition upp sina båda konceptfordon. Dessa år utrustade med
alkoholmotor, Mobitexterminal och satellitantenn på taket. Det år
framtidens lastbilar som nu börjat köra i Växjö tätort.

Jul, nyår, påsk och midsommar ar några av de få tillfållen, då
Kumlafabriken står stilla. Första juni förra året infördes dår,
som första fabrik inom Ericsson, kontinuerlig drift. I år ska inte bara ännu större volymer ån förra året tillverkas utan nya
produkter ska också industrialiseras för att börja masstillverkas i höst. Ericssons fabrik i Kumla år den enda fabrik i
Sverige som tillverkar mobiltelefoner i stora volymer.
Kumlafabrikens adress, Montörgatan, kan
tyckas passande och för några år sedan
stämde det bättre än i dag, då allt mer av det
manuella monteringsarbetet ersätts av automatmontering.
- Ja, mycket av det monotona arbetet har
försvunnit eftersom maskiner för automatmontering tillhör de stora investeringar som
vi gjort under de senaste
åren. Även i år kommer vi
att skaffa ytterligare utrustning, framför allt för automatisering och testning.
Det berättar Roger Eriksson, chef för Kumlafabriken sedan två år tillbaka.
- Under de här två åren
har det varit enorma volymuppdragningar av nya
produkter. Det har ställt Ronny Eriksson
krav på vår organisation
och kraven har vi klarat. Kumla är ju en
gammal "skostad" och här finns en fin industritradition, med förståelse för högt arbetstempo och det har vi glädje och nytta
av, säger han och fortsätter:
- Det har varit påfrestande för alla medarbetare från de som jobbar med inköp till de
som packar våra färdiga telefoner. De viktigaste uppgifterna i år handlar om ytterligare
volymökningar. Samtidigt ska vi bli mer
kostnadseffektiva. Vi måste också se till att
klara introduktionen av två nya telefoner,
den ena för DCS 1800 och den andra för
DCS 1900, båda för persontelefoni. Under
hösten ska DCS 1800 börja tillverkas i stora
volymer. Den ingår bland annat i den stora
beställningen till Malaysia, som kom för
några veckor sedan.
Kumlafabriken tillverkar konsumentelektronik och det ställer krav på inte bara masstillverkning utan också flexibilitet, och att
snabbt komma ut med nya telefoner.
Prispressen på mobiltelefoner är stenhård
och här är det verkligen marknaden som
styr.
Leverantörerna är viktiga för att fabriken
ska klara sina åtaganden. För att dessa ska
förstå produktionens behov och krav så ord-

Ytterligare två konceptfordon testas i projektet Transport - Miljö - Framtid. En avfallshanteringsbil körs i södra Storstockholm och en i Örnsköldsvik. I projektet samarbetar bl a
Volvo Lastvagnar, Bilspedition, Stiftelsen Svensk Etanolutveckling, Hogia Communications och Ericsson Mobile Communications för att ta fram miljövänliga transportfordon.
Trafikledarna i Växjö kan följa fordonen på stora bildskärmar med kartbilder i fyra detaljnivåer, från länskarta och ned till tätortskartor med gatunamn. Positionsangivelserna
går från fyra satelliter in till trafiklednigen via Mobitexnätet. Trafikledaren har all information tillgänglig och kan i varje ögonblick välja rätt bil - den som har rätt utrustning, ledig lastkapacitet och befinner sig närmast kunden.

nas varje år inköpsdagar, dit leverantörerna bjuds in för att titta på
fabriken och få information. Det är
ett arrangemang som ger positiv
effekt.

En revolution
- Det här är en slags informationsteknologisk revolution, sa Bilspeditions miljö- och informationschef Åsa Lindell vid
seminariet i Växjö. Med hjälp
av mobildata, trafikplaneringssystem och satellitpositionering (GPS) kan vi minska tomkörningen med minst
15 procent. De tester vi gjort
har visat att exempelvis
Bilspedition i Halland kan
lasta fem ton mer per lastbil
och dag - tack vare effektivare trafikplanering. Det är en
stor vinst både för miljön och
ekonomin.
- Bilspedition ligger långt
framme internationellt sett,
förklarade VD för Bilspe- Bilspeditions traflklednlng
dition Inrikes, Staffan Kjellberg. Det finns visserligen liknande system i USA men vårt
system är mer avancerat. Vi är först i Europa med den här typen av konceptfordon.

Stora i Närke
Den stora efterfrågan på mobiltelefoner har gjort att det,
trots allt högre grad av automatisering, behövs allt
mer personal för att klara
de stora tillverkningsvolymerna. Förrförra året
anställdes 300 personer
och förra året ytterligare
500. Kumlafabriken har
idag ca 1 800 medarbetare
och fler behövs.
- Hur många vi kommer
att rekrytera i år vet vi inte. Det beror på om
Ericsson tar marknadsandelar och
kommer in på nya stora marknader, förklarar Roger.
Att hitta nya medarbetare är inte
svårt. Ericsson Mobile Commu- Marie Widlund är en av de ca 1 800 anställda Kumlafabriken. Foto: Thomas Magnusson
nications i Kumla är bland de allra
största arbetsgivarna i Närke. Inom fem ter utanför fabriken och så har vi infört tremils radie från Kumla bor 350 000 männis- skift dvs kontinuerlig drift, säger Roger.
Kumlafabriken är sk masterfabrik för mokor och några
biltelefoner. Det betyder att alla nya prokonkurrerande
dukter industrialiseras här och det betyder
industrier inom
också mycket samarbete med Radiosamma område
kommunikations övriga två telefonfabriker,
som
KumlaLinköping och Lynchburg.
fabriken
finns
inte. Fabriken
In tidigt i projekten
har gott rykte
Idag tar det mellan sex till femton månader
och
personalatt ta fram en ny mobiltelefon dvs från det
omsättningen är
att projektet startar till dess att den färdiga
mycket låg. Det
telefonen lämnar fabriken.
är inte heller några svårigheter
- Vi har kravet på oss att det ska gå snabatt rekrytera ci- Stefan Ulveland
bare och snabbare och vi har kommit en bra
vilingenjörer.
bit på väg, säger Stefan Ulveland, som är Andres Tamm tillsammans med Susanne
Johansson
För att klara den snabba tillväxten har tre teknikchef i Kumlafabriken. Han kom till
fabriken
i
augusti
i
fjol,
innan
dess
var
han
vänds i fabriken har medarbetare på teknikkontorspaviljoner byggts och de kontor som
utvecklingschef
på
affärsenheten
Mobildata
avdelningen själva byggt och det är ett omtidigare fanns inne i produktionslokalerna
i Kista.
råde där man är mycket duktiga.
har flyttats ut.
- Industraliseringen dvs att få igång till- Vi har också utlokaliserat äldre produkverkningen av en ny produkt får inte ta tid
från utvecklingsprojektet. Här gäller det att
arbeta parallellt, betonar Stefan.
Produktionsfolkets tidigare klagan över
att komma in sent i projekten gäller inte
längre. Samarbetet med konstruktörerna är
mycket bra och representanter från tillverkningen finns med i varje utvecklingsprojekt
redan från starten.

Kunder i nätverket
Stefan understryker det Roger Eriksson
sagt om att det går lätt att rekrytera civilingenjörer.
-••De flesta nya kommer från Tekniska
Högskolan i Linköping, säger han och tilllägger:
- Får man önska något vore det en fullständig civilingenjörsutbildning här i Örebro.

Industrihistoria
Andres Tamm, är produktionschef och kom
till Kumla från Älvsjöfabriken i maj för två
år sedan. Han tycker att han upplevt en bit
industrihistoria under de två år som gått
med den snabba uppgången och de stora
förändringarna i fabriken.
Idag tillverkas nästan bara mobiltelefoner
i fickmodell i Kumla. Viss tillverkning av
DECT-telefoner (bärbar kontorstelefon)
förekommer.

Kvinnliga tekniker

Magnus Björk laddar magasin. I bakgrunden Anders Zetterberg.

Foto: Thomas Magnusson

Miljövänlig lastbil
använder Mobitex

Fabrikens teknikavdelning har 135 medarbetare och av dessa är ett tiotal kvinnliga
tekniker.
- Vi rekryterar gärna kvinnor, säger
Stefan. Den övervägande delen av de som
arbetar i själva produktionen är kvinnor och
de kvinnliga teknikerna förstår deras behov
bättre än manliga tekniker gör.
Den avancerade testutrustning som an-

Det nybyggda pausrummet har ljusgärd och är en omtyckt samlingsplats.

Andres uppskattar att det totalt finns upp
mot 250 olika "varianter" av mobiltelefoner
som tillverkas i fabriken.

Utbildning
Utbildning av personalen är en viktig del i
fabriken. Förutom den vanliga introduktionsutbildningen och kurser vid den egna
lödskolan, står personal som arbetar vid tillverkningslinorna, för utbildning av operatörer och annan personal. Många av dem
har lärt sig presentationsteknik och agerar
nu som lärare åt nya arbetskamrater. Att de
som börjat i fabriken som montörer går kurser och får arbete som felsökare är inte
ovanligt.
Mobiltelefonen är den produkt som gett
Ericsson ett ansikte och placerat Kumla på
världskartan. Det gör att fabriken får mycket uppmärksamhet i media och det är
många som vill komma på besök. En vecka
utan utländska kundbesök hör till undantagen. Bland de anställda finns ett 20-tal interna guider med olika språkkunskaper och
de anlitas ofta vid besök.

- Att minska antalet körda mil är viktigt för att minska utsläppen från lastbilarna, sa
Christer Freander, som är marknadschef för terminaler från Ericsson Mobile
Communications. Idag finns det 15 Mobitexnät i 14 länder. Därigenom får vi chansen att
kommunicera effektivt och spara värdefulla kilometer. Snart kan också kunderna själva
via EDI gå in i t ex Bilspeditions trafikledningssystem och kontrollera leveranser, hämtningar och beräknade tider. Kunder och leverantörer kommer att samarbeta mycket nära i
sina datornätverk.
- Varje sparad mil är värd 100 kronor, fortsatte Christer Freander. Om alla åkerier skulle
införa mobildata och trafikplaneringssystem skulle branschen kunna köra kanske tio miljoner mil mindre per år. Det blir sammanlagt en miljard kronor som branschen skulle kunna spara med hjälp av ny teknologi.
- Ätt ta ansvar för miljön är en positiv trend, sa miljöminister Anna Lindh i sitt anförande. Regeringens mål är att alla transporter ska vara så miljövänliga som möjligt. Vi vill att
det ska vara billigt att köra miljövänligt - och det gäller alla typer av fordon. För företagen
är det en klar konkurrensfördel att vara miljövänlig nu.

Kumlakvinnor på Kvinnovision

Trivseln viktig
Under intervjuerna med ERA Nyheters utsända talar både Roger, Stefan och Andres
om volymuppdragninger, introduktion av
nya produkter och kvalitetsförbättringar.
Att högtrycket i Kumlafabriken inte kommer att försvinna framgår tydligt. De betonar också personalens kompetens och förståelsen för det höga arbetstempot. För allt
som sker i fabriken finns ett rättesnöre, trivseln. Det må gälla små eller stora förändringar det viktigaste är att alla medarbetare
trivs i sin fabrik.
Gunilla Tamm

Kvinnovision är en kvinnormässa som hölls I Örebro för ett tag sedan. Arrangör var bl a länsstyrelsen och länsarbetsnämnden. Ca 200 företag deltog. Kumlafabriken fanns med och därifrån deltog sju kvinnliga medarbetare. 1 montern visades bl a nya och gamla produkter och
testning av mobiltelefoner. Fr v Kersti Thorn, Elisabeth Jörgensen, Christina Josefsson,
Uselott Skogsberg, Annelie Fridsen och Helen Andersson. Annlca Jansson saknas pä bilden.
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Hans Henriksson och Anders Eriksson Illustrerar livligt begrepp som projekt, linjeorganisation och
process med hjälp av meterhöga skyltar, flyttlådor och plastsäckar.
Foto: Björn Seger

Vada EFQM? Introduktionsdagen Inbjuder till frågor och diskussion.

Välkomnande skådespel
för nyanställda
För de nyanställda på affärsenheten för europeisk
mobittelefonistandard i Kista anordnas en lite annorlunda introduktionsdag. Dagen börjar med ett
skadespel i Electrumsalen.
- Meningen är att ge deltagarna en helhetsbild av
verksamheten genom att skapa "minneskrokar" för
framtiden, säger Hans Henriksson som tillsammans
med Anders Eriksson har tagit fram den här introduktionsdagen.
Så här gör de för att beskriva linjeorganisationen. En hög pyramid med 15 flyttlådor symboliserar organisationens olika delar.
På ena sidan står Hans och spelar
"Nisse" som leder organisationen, läs affärsenheten för europeisk
mobiltelefonistandard
(RMOG). På andra sidan pyramiden står Anders och ikläder sig
rollen som "kunden". Kunden
känner sig borttappad någonstans
på ordervägen och kräver att
Nisse strukturerar och förklarar
sin organisation. För varje låda
som Nisse sedan plockar ner på
golvet berättar en inspelad röst
vad just den lådan/enheten gör

och hur många som arbetar där.
På golvet växer en ny och plattare organisationsstruktur fram där
beteckningar som till exempel
LX får en verklig betydelse.
- För att överhuvudtaget kunna
prata om en struktur måste man
göra sig en bild av den och det är
den bilden vi försöker skapa på
ett pedagogiskt och annorlunda
sätt, säger Hans. Vi jobbar alltså
mycket med liknelser och metaforer för att göra det hela begripligt och vi vill visa att begrepp
och strategier egentligen inte är
så komplicerade som de kanske
verkar vid en första anblick.
Projekt liknas vid tältläger där

varje tält har en egen organisation, egen budget och där man
ska uppfylla vissa tidsbestämda
mål. Att inte ha tydliga mål beskrivs som att hoppa höjd utan
ribba, visserligen ganska skönt
men hur högt var det?
Det abstrakta begreppet "process" blir i Hans och Anders
värld välplöjda farleder mellan
lådorna i organisationen.
- Gör processen kort, hojtar
Anders.
Skådespelet slutar med en underfundig rapp där de bland annat
sjunger "att slita rationellt är
okej, bara det lönar sig för dej
och för mej". Motiven bakom en
arbetsuppgift måste vara helt klara.

görs också en utvärdering om vilka områden de nyanställda tycker
är glasklara eller luddiga och det
ges tillfälle till diskussion.
Eftersom man snuddar kort vid
många ämnen under dagen är det
viktigt att avsätta tillräckligt med
tid för att reda ut oklarheter.
Deltagarna ger Hans och Anders
bra betyg både vad gäller innehåll
och utförande. Några kommentar
lydde "ja, man lär ju inte somna",
"skönt att slippa en massa overheadbilder" och "kul med en annorlunda introduktion".
- Vi nyanställer många personer just nu som ofta kastas rakt in
i verksamheten. Därför är det
viktigt att vi på ett effektivt sätt
ger dem en bra grund att stå på,
säger Hans.

Direkt utvärdering
För att deltagarna ska lära känna
varandra delas de in i mindre
grupper för en frågestafett. Den
går ut på att svara på frågor om
det som har visats under förmiddagen. På det viset blir det en aktiv repetition. I slutet av dagen

Mer än en dag
Förutom denna introduktionsdag
har man också tagit fram dels en
introduktionsmanual och dels en
introduktionspärm för nyanställda. Introduktionsmanualen är till
för de som tar emot nyanställda

Hans Henriksson vill ge de nyanställda en bra grund att stå på.

och innehåller checklistor på vad
som skall göras både innan och
efter den nyanställde kommit.
Introduktionspärmen innehåller
information som är viktig och intressant för en nyanställd.
Introduktionsdagen genomförs
med sex till åtta veckors mellanrum och nästa "föreställning" går
den 18 maj. Är du nyanställd på
affärsenheten för europeisk mobiltelefonistandard, så boka plats.
Lars Eriksson

Europeisk samordning av mobilradionät
De privata mobilradiosystemen står inför en
generationsväxling och
kan inom några år ha fått
en europeisk standard
kallad TETRA. Standarden kommer att gälla
system för polis, brandkår, räddning mm.

europeiska mobilradio-standarden TETRA, Trans European
Trunked RAdio.
TETRA, som gäller digitala
trunkade mobilradiosystem för
både tal och data, ska garantera
att olika leverantörers utrustning
ska kunna fungera tillsammans.

I slutet av mars ordnade Komrads, Kommittén för radiosamordning som bildades för ett år
sedan, en hearing om den nya aJJ-

litiska och tekniska. De ekonomiska talar för samverkan där flera användare kan dela på ett och
samma system, men också att den

som köper ett system kan välja
utrustning från olika leverantörer.
De politiska skälen kan belysas
av polisens behov att inom det
nya Europa bättre kunna samordna insatser.
Tekniskt slutligen så kräver bl
a det begränsade frekvensutrymmet en bättre hushållning.

Kärnstandarden ska vara färdig
för omröstning nu i höst och varje
land ska ge remissvar.
När det gäller frekvenstilldelningen så verkar man nu ha fastnat för bandet 380 - 400 MHz
som ett första gemensamt europeiskt band.

Utvecklat EDACS

Drivkrafter

Drivkrafterna är ekonomiska, po- Dagsläget
Under hearingen redogjorde Jan
Melin från Ericsson (medlem i
TETRA-kommittén) om hur arbetet fortskrider.

Ericsson arbetar med att utveckla dagens EDACS-system, som
redan har en hel del av de funktioner som ska finnas i TETRA 25,
som standarden ska heta.

Redan nästa år, 1996, ska ett
uppgraderat EDACS-system med
dubbla kapaciteten vara framme
och 1998 planeras ett fullt TETRA-25-system.
Under hearingen framkom det
också att det redan pågår en hel
del europeiska projekt, där bl a
England, Tyskland, Holland och
Belgien bestämt sig för TETRA.
(Ni kan läsa mer om TETRA i
detta nummer av Kontakten)
LC
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Hittar rätt i databaserna
KARIN PÅ BIBLIOTEKET HJÄLPER DIG HITTA
RÄTT I INFORMATIONSDJUNGELN

Om kvinnor
och karriär...

Sen årsskiftet har
Radiokommunikations
bibliotek förstärkts med
Karin Garzell, expert på
att ta fram information
ur de internationella databaserna. Den som söker information om tekniska frågor eller om en
viss marknad kan kostnadsfritt vända sig till
henne och på kort tid få
en lista på aktuella artiklar.
Uppe i bibliotekets luftiga lokaler
i nybyggnaden i Kista hittar vi
Karin Garzell. Informatiker, dvs
expert på informationssökning,
och sen årsskiftet anställd på
Ericsson Radio Systems efter att
i flera år varit ansvarig för biblioteks- och informationstjänsten på
Ångpanneföreningen.
Karin kan konsten att hitta rätt i
databasvärlden. Hon kan de kommandon och koder som öppnar
vägen in till de tusentals databaser och filer som gömmer sig under databasvärdarnas skal.

Per satellit
Via ett förprogrammerat nummer
från Telia söker hon sig ut per satellit exempelvis till Dialog, en
databasjätte i Kalifornien. Så
långt är det gratis. Betalningen
sker per beställning, inte som det
tidigare var per tidsenhet (med
den moderna tekniken blir det inte så många sekunder).
I nästa steg börjar finliret. Det
gäller att med kombinationer av
kodord ringa in ämnet så att man
får med det som är intressant,

- Databassökning är nog den enda möjligheten att I framtiden orientera sig I den enorma Informationsfloden, säger Karin Gartzell som från årsskiftet arbetar på BR:s bibliotek med att hjälpa tekniker och
marknadsfolk med att hitta rätt Information och bakgrundsfakta.

men inte ALLT inom ämnet.
- Här handlar det naturligtvis
om ett bra samspel mellan mig
och beställaren, säger Karin. Ju
tydligare instruktioner jag får
desto bättre. Arbetar beställaren
här i Kista kan han/hon t o m
komma upp till mig så söker vi
tillsammans. Annars går det också bra att sköta per telefon, fax eller memo.

Stående bevakning
Uppdragen kan vara dels enstaka
sökningar dels stående bevakning av ett intresseområde där beställaren uppdateras, t ex en gång
i veckan eller var fjortonde dag.
Informationen i form av referenslistor kan skickas ut direkt via
memo till beställaren som prickar
för de dokument som är intressanta. Originaldokumenten kan
sen fås inom ett par timmar via

fax eller en vecka per post.
Enskilda uppdrag debiteras inte (är redan finansierade via bibliotekets overheadkostnader) medan en bevakning kostar cirka
3000 kronor per år.
Beställarna utgörs av två huvudgrupper, marknadsfolk och
tekniker. Drygt hälften av uppdragen kommer från marknadssidan. Där finns förresten stora
samordningsfördelar att hämta
eftersom det ofta är samma konkurrenter som bevakas från flera
håll.

Göra själva
- Visst finns det många som vill
söka själva, säger Karin Gartzell,
men de är i allmänhet inte uppdaterade på systemen och de olika
databaserna så det brukar ändå
sluta med att de kommer till oss.
Poängen är ju att kunna ställa frå-

gorna rätt till datorn så att man inte gallrar bort relevant information.
Det gäller alltså att med hjälp
av en sökstrategi och vissa
nyckelord göra en bra grovsortering bland de cirka 1500 databaserna som ligger under databasvärdarnas paraplyer.
- Vår roll blir mer och mer att
gallra fram information, flödet är
enormt, sammanfattar Gunnel
Stjernvall, chef för Library &
Information Service på BR.
Därför har vi förstärkt databassökningen och kan nu erbjuda
alla inom BR informationssökning i internationella databaser.
- Det är verkligen positivt att
Karin har börjat hos oss. Hon har
en både mångårig och nationellt
erkänd kompetens inom området.
Lars Cederquist

"Intern-TV" på tio platser
i Kista och en i Bromma
Kanske har de flesta sett att antalet TV-skärmar, där vi visar korta nyheter, har blivit fler under de
senaste månaderna. Idag finns
det skärmar på tio olika platser i
Kista och till det kommer en TV
på Ericsson Radio Messaging i
Bromma. Så småningom kommer antalet "visningsplatser" att
öka ytterligare.
Inslagen och nyheterna till "intern-TV:n" redigeras och sänds
från den produktionsdator och
det modem som finns på ERA
Nyheters redaktion.
Samma utrustning finns bl a i
Kumlafabriken och Mönsterkortsfabriken och tanken är att

vi snart ska börja samarbeta.
Nyheter och information som inte är lokala för Kista ska vi sända
till Kumlafabriken och därifrån
ska vi hämta information som
kan vara intressant att sprida här
i Kista.
I Gävlefabriken finns det sedan
flera år tillbaka intern-TV och
förhoppningsvis kommer även
de andra av "Radios" fabriker att
följa efter.
Möjligheterna att med hjälp
av, det vi kanske lite felaktigt
kallar, intern-TV, skapa bra intern information är mycket stora
men det ställer också krav på innehållet. För att det ska bli bra

De två TV-apparatema vid entrén till Harrys Bar var först på plats
och har till hösten funnits i sju år.

och intressanta inslag behöver vi
få hjälp med tips på nyheter,
främst gäller det nya affärer, som

inte uppmärksammas i någon
pressrelease. Hör av er!
Redaktionen

handlar nästa träff
för
Ericsdotter. I panelen kommer
bl a Lena Wennberg, Aina
Signal och Marita Hellberg att
sitta.
Lena Wennberg, fd VD,
konsult och debattör har bl a
skrivit boken "Karriär efter
45". Aina Signal från Unifiera
företagsutveckling har skrivit
om "Det gränslösa ledarskapet", Framtidens ledare. Både
hon och Lena Wennberg har
tidigare föreläst för Ericsdotter.
Marita Hellberg kommer
från koncernstab Personal på
LM Ericsson. Hon ska prata
om Ericsson Policy High
Potential 35. Till debatten
kommer också ett antal personalmän att bjudas in.
För att det ska bli en intressant och givande debatt vill arrangörerna ha in tips på frågor
att ta upp. Skicka förslag på
diskussionspunkter till den
öppna memobrevlådan OPNEDOT eller till ERARMJ,
ERAHEER, EDTHTH eller
RSATHAN.

Teknologer
söker praktik
I mitten av mars hade vi på
"Radio" i Kista tagit emot ca
1000 praktikansökningar från
teknologer.
För att avlägga fullständig
examen måste de som studerar
på Sveriges tekniska högskolor ha genomgått ett visst förutbestämt antal praktikveckor.
Vi kommer under året att rekrytera många ingenjörer.
Därför är det angeläget att vi i
största möjligaste mån hjälper
många att praktisera hos
Ericsson så att de snarast kan
avlägga sin examen.
Hur många teknologer kan
din enhet erbjuda praktik i
sommar?
Din personalman har fått ett
större antal praktikansökningar. Välj ut vilka/vem du vill erbjuda möjligheten - men välj
omgående.
Att erbjuda praktikplatser är
viktigt, då det både kort- och
långsiktigt bidrar till att trygga
vår personalförsörjning i koncernen. Ericsson ska vara en
självklar arbetsgivare för studerande inom tekniksektorn
och också en attraktiv arbetsgivare för övriga högskolestuderande.
Nu är det din tur "att dra ett
strå till stacken" genom att erbjuda teknologer praktikplats.
Var generös och ge fler möjligheter!
Lars Åkeson
Personaldirektor

JNYHETER
FRÅGAR
Vart gick din
senaste
tjänsteresa?
Erik Lidström, Ericsson
Radio Messaging,
Sundsvall

Jag har just
kommit tillbaka
från
Helsingfors
och Paris,
där jag träffade kunder.
Annars gäller de flesta
resor specifikations- och standardiseringsuppdrag.
Carina Höyhelm, Ericsson
Radio Systems, Kista
Daniel Rosén testar att basstationerna som produceras I Gävlefabriken kan koppla samtal ända fram till mobllväxeln.
I bakgrunden syns den container som växeln står I.
Foton: Tommy Landberg

Daniel testar
med egen växel
I Gävlefabriken har man skaffat en egen AXE-växel
för att kunna göra mer omfattande tester av den
nya basstationen RBS 310 innan den skickas till
Japan.
- Nu har vi chans att upptäcka och åtgärda en del
fel direkt I fabriken, och sparar därför både tid och
pengar, berättar Daniel Rosén på Ericsson Radio
Systems i Gävle.
I oktober förra året togs beslut om
att skaffa en AXE-växel till
Gävlefabriken. 15 veckor senare
är den installerad och i drift. Det
rör sig om en mobilväxel, en så
kallad MSC (Mobile services
Switching Center). Den används
för att testa basstationer för den
japanska mobiltelefonstandarden
PDC.
- En av anledningarna till att vi

skaffar en egen växel är att vi vill
kunna göra mer omfattande tester
på basstationerna innan vi levererar dem och på så sätt minska installationstiden hos kunden i
Japan, säger Daniel Rosén som är
ansvarig för AXE-växeln.

Står utomhus
Själva växeln är inbyggd i en sex
meter lång container som står

Stefan Ruumensaarl och Niklas Stolt monterar och leveranstestar
alla blivande japanska basstationer tillsammans med Daniel Rosén.

utomhus. Därifrån har man sedan
dragit in kablar till testplatsen i
fabriken.
- Installationen har gått mycket
smidigt och systemet verkar stabilt, tycker Daniel. Men så har vi
också fått mycket stöd från Kista
och affärsenheten för japansk
mobiltelefonistandard. Speciellt
Karl Zotterman har hjälpt oss
mycket med driftsättning av
växeln.
Precis som en vanlig kund
abonnerar man på uppdateringar
av programvara i växeln.
Kostnaderna för investering och
underhåll av en riktig AXE-växel
blir i slutändan något lägre jäm- Så här ser AXE-växeln ut inuti
fört med de PC-baserade AXE- containern.
simuleringsprogram som också
används vid test. På fabriken får terliknar den verkliga driftmiljön.
man samtidigt en ökad kunskap
- Detta ger oss en möjlighet att
om växelsidan nu när gränssnittet hitta vissa typer av fel i gränslanmellan växel och basstation blir det mellan programvara och
alltmer komplicerat.
hårdvara, säger Daniel. Givetvis
är det mycket enklare att även utOmfattande tester
reda dessa fel direkt i fabriken
Just nu testas alla RBS 310 bas- istället för att få felrapporter från
stationer mot denna växel innan Japan.
de lämnar Gävlefabriken. RBS
Idag går det att testa fyra bas310 är en helt komplett basstation stationer i taget där varje test tar
för utomhusbruk och den ingår i ett par timmar. Men man räknar
CMS 30-systemet som Ericsson med att snart kunna rationalisera
sålt till Japan. När monteringen är arbetet och testa åtta basstationer
klar och programvaran är instal- i taget.
lerad görs en driftsättningstest.
- Det är viktigt att visa för kunDå testar man allt från att prov- den att vi hela tiden förbättrar våringa med en japansk PDC-mo- ra tester och därmed levererar
biltelefon till att starta självtester bättre produkter, menar Daniel
i basstationen genom AXE-kom- Rosén.
mandon, det vill säga att man efLars Eriksson

Till CeBIT-mässan i Hannover,
där jag var i nio dagar. Det var
tredje
gången
som,jag
var med.
Det är kul
men jobbigt. Jag
demonstrerade
tjänster baserade på intelligenta
nät.
Stefan Hult, Ericsson
Mobile Communications,
Lund

Den gick
till
USA.
Först
var
jag på en
mönsterkortskonferens i Kalifornien och
sedan åkte
jag till vårt utvecklingscentra i
Raleigh, North Carolina.
Annika Andersson,
Visbyfabriken

Till Stock-1
holm, där •
jag gick på
en extern
kurs i kontrollteknik
och kontrollberedning.
Anders Eriksson,
Gävlefabriken

Den gick
till Japan.
Patrik Hillberg och
jag besiktade den sjätte ytmonteringslinan
för Gävlefabrikens räkning. I resan ingick
utbildning från leverantörens sida och besök på en elektronikmässa i Tokyo.

