FOR ÅTERVINNING
I dagarna har en stor kretsloppsanläggning invigts på Ericsson i Kista.
Där samlas allt från returpapper till
elektronikskrot för vidare transport
till återvinning. Både pengar och
miljö sparas.
sidan 8

HUSESYN I "SUMPAN'

TIDNING FÖR OSS PÅ RADIOKOMMUNIKATION
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ERA Nyheter tog Ericssonbussen till
Esplanaden 3C i Sundbyberg, dit 230
medarbetare från Kista nu flyttat.
Följ med på rundvandring.
Sidan 7
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TACS-systemet
på Irland växer
• Ericssons irländska kund operatören Ericeli utökar sitt TACS-system i
år. Antalet abonnenter har fördubblats under de senaste sex månaderna och är nu uppe i 160 000.
Prognosen pekar på att nätet i
slutet av året kan ha 200 000 användare. Anledningen till den snabba
tillväxten är ett resultat av den kampanj som Ericeli haft för att marknadsföra både sitt TACS- och GSMsystem.
TACS-nätet kommer i år att växa
med 4 000 kanaler och de flesta av
dessa finns i den nya basstationen
RBS 889.

Designpris
för antenner
• Antalet mobiltelefoner ökar och
det kräver flera hundra antenner på
gatunivå i Stockholms innerstad.
Mot den bakgrunden utlystes designtävlingen "Kameleontantennen". Tävlingsbidragen skulle ge förslag på hur antennerna kan se ut.
Ericsson har hållit två informationsmöten och hjälpt till med teknisk information till de deltagare
som varit intresserade. Ericsson har
också sponsrat de studenter som deltog med pengar för framställning av
prototyper.
Nu år tävlingen avgjord och studenterna Anna Bodestig och Anders
Lundgren kom på delad andraplats
med sitt bidrag "Oval". Jörgen
Pudeck vann med "Digit".

"Världens största
maskin" i Visby

GniPPSamtal I gröngräset har denna kvartett frän Kumlafabriken. Här ligger från väster och motsols: Maria Malmsten, Carina
Larsson, Jonas Elf ström och Laila Liderfors
Foto: Lars Eriksson

Hallå, sommar
Så här i terminsavslutningens tid har det inte varit avslutning men väl informationsträffar för Radios affärsenheter som arbetar med mobiltelefonsystem. Det
handlade mycket om framtid, kundfokus och stora möjligheter, men också om
prispress och hårdnande konkurrens. Samma tema finns också i VD Kurt
Hellströms sommarhälsning.

• Telefoni är temat för utställningen
"Världens största maskin" som
Fenomenalen arrangerar på Gotlands Fornsal i Visby. På ett pedagogiskt sått visas bl a utvecklingen inom telefonin och hur dagens telenät
fungerar och inte bara det fasta nåtet utan även telefoni via radio eller
satellit. På en världskarta med lysdioder kan man se hur samtal kopplas till
olika platser jorden runt.
På utställningen visas också en
modell av Lars Magnus Ericssons första verkstad. På en vägg kan besökarna se utvecklingen av Ericssons växlar
från den första 500-väljaren fram till
dagens AXE-växel. I en kort film presenteras Visbyfabriken.
Uställningen, som vänder sig till
speciellt yngre besökare, invigdes 14
juni och pågår minst två somrar.
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Några rader
i sommartid

I

nför den stundande sommaren kan det passa att helt kort
sammanfatta första halvåret.
Som framgick av första kvartalsbokslutet går det bra för
Radiokommunikation. Vi fortsätter att växa och någon förändring
av tidigare uppgjorda planer sker
inte. Orderingången ser fortsatt
positiv ut, däremot kommer vi att
behöva lägga på ett extra kol för
att försäljningen ska hänga med
enligt planerna.
Auktionerna av licenserna till
det sk C-bandet i USA är just avslutade. Vi ligger i intensiva slutförhandlingar vad gäller ett antal
kontrakt så det ser ut att kunna bli
en spännande höst.
Mobiltelefonerna kan ses
som ett känselspröt för mobil
kommunikation. Våra telefoner
säljer mycket bra och det ger en
fingervisning om att mobil kommunikation är en bransch som
fortsätter sin snabba tillväxt. Det
betyder också att konkurrensen
mellan leverantörerna blir allt tuffare och vi får jobba än hårdare för
att hävda vår ställning. För att klara detta är det viktigt att vi fortsätter vårt arbete inom T Q M samt
personalens kompetensutveckling.
Våren och försommaren är
en vacker tid i Sverige och även en
tid för
många
kundbesök.
Förutom att det är stimulerande
att träffa kunder och skapa bra
kontakter är allt kundsamarbete
ett givande och tagande. Det är
viktigt att vi får höra kundernas
framtidsplaner samtidigt som vi
kan redogöra för hur vi tänker oss
framtiden. För att kunna ta tillvara
kommande möjligheter måste vi
utvecklas tillsammans med våra
kunder.

De månader av 1996 som gått
har varit fyllda av många aktiviteter och hårt jobb. Det är roligt att
se att det gett bra resultat. När det
gäller andra halvan av året kan jag
inte lova lugnare arbetstakt.
Tvärtom - hösten bli jobbig men
samtidigt fylld av många intressanta aktiviteter avseende såväl
produkter, marknader som medarbetare. Jag hoppas nu att alla kan
koppla av och njuta av en, förhoppningsvis, solig sommar för
att samla krafter till hösten.
Stort tack för fina arbetsinsatser
och skön sommar! •

KURT HELLSTRÖM
Affärsområdeschef

gnyheter

Framtiden är här
"Kommunikation - igår, idag och i
framtiden" var temat för informationsträffen som affärsenheten
Mobiltelefonsystem GSM, NMT och
TACS ordnade på Sollentunamässan för medarbetarna i Kista.
På programmet stod f ö r u t o m i n f o r m a t i o n
o m marknader, produkter och förbättringsarbete även sång, musik och anföranden av två externa talare. F ö r de ca 2 200
deltagarna blev det en både i n f o r m a t i v
och inspirerande eftermiddag.

Mötet började med att två matroser signalerade med röda flaggor från scenen och
meddelade att "alla mobiltelefoner ska
stängas av". Efter sång av Svenska
Radiokören var det dags för Kjell S
Andersson, chef för affärsenheten
Mobiltelefonsystem GSM, NMT och
TACS att ge en kort sammanfattning av
1995, som blev ett mycket bra år med stora framgångar för GSM i bl a Kina,
Nordamerika och Indien.
Allt fler operatörer
Under de senaste åren har antalet mobiltelefonabonnenter ökat i rekordfart men
prognoserna pekar nu på en långsammare
tillväxt under de kommande fem åren.
Antalet operatörer ökar snabbt i takt med
att telekommarknaden avregleras. I länder
där det tidigare bara funnits två operatörer finns nu tre, fyra eller ännu fler. Det
innebär att operatörerna slåss om abonnenterna och konkurrensen mellan både
operatörer och leverantörer blir allt hårdare med aggressiv prispress som följd.
- Den mycket stora expansion som vi
haft de senaste åren mattas nu av något.
För att vi ska kunna behålla våra marknadsandelar måste kostnadsnivån på våra
produkter ned och samtidigt blir det allt
viktigare att vi satsar ordentligt på att skapa så innovativa erbjudanden till våra kunder, att de framgångsrikt kan skilja sig från
sina konkurrenter, sa Kjell S.
Innan han sedan lämnade över ordet till
den första externa gästtalaren, som var Bi
Puranen, betonade han hur viktigt det är
att arbeta för sina kunders framgång.
- Vi kan bli framgångsrika endast om
våra kunder är det, sa han.
Vidgade vyer
Med hjälp av bilder och musik gav framtidsforskaren Bi Puranen, en bild av hur
framtiden kan te sig, sett ur den unga generationens ögon. Det blev ett annorlunda och uppskattat inslag och som en av af-

T v Kjell S Andersson, chef
för affärsenheten GSM,
NMT och TACS.

T h Scott Schelle, VD för
APC berättade om framgångarna för sitt PCS-nät i
Washington DC. Bredvid
syns Mats Dahlin, ansvarig
för market operations
Nord- och Sydamerika.

färsenhetens tekniker sa under kaffepausen senare:
- Bra att inte allt handlar om mobiltelefoni. Bi Puranens anförande vidgade vyerna, det var kul!
Affärsenhetens fem regionschefer informerade om sina respektive marknader och
tog på så sätt åhörarna med på en "resa"
jorden runt.
Musik gick som en röd tråd genom hela
eftermiddagen. Varje anförande inleddes
nämligen med musik i olika former och på
olika instrument. Speciellt mycket applåder fick Nils Landegren med sin röda
trombon.
Bättre leveransprecision, kortare ledti-

En kopp kaffe i pausen för fr v Peter Hamberg, Peter Odander, Peter Högberg,
Fredrik Betin och P-O Carlsson.

der och lägre kostnad per såld kanal, är
några av de viktigare uppgifterna i detg
ständiga förbättringsarbetet. Det fram-™
gick tydligt av Stefan Ofverholms anförande. Stefan, som är ansvarig för affärsenhetens verksamhetsutveckling och
samordning, betonade även hur viktie
medarbetarnas kompetensutveckling är. ^
Gunnar Sandegren, ansvarig för strategisk affärsutveckling, gav visioner för
framtiden, närmare bestämt år 2005.
PCS-succé
Från Washington kom Scott Schelle, VD
för PCS-operatören American Personal
Communications (APC) som har stora
framgångar med sitt PCS-nät i
Washington-Baltimore. (Efter sex månader har nätet redan 82 000 abonnenter.)
Han berättade bland annat om varför
Ericsson valts som leverantör och nämnde
viktiga faktorer som till exempel:
• experter inom GSM
• framgångar som första leverantör på
många marknader
• liten telefon med hög kvalitet.
- För att vara framgångsrik måste man
ha en önskan om att lyckas och denna önskan har jag sett hos alla Ericssons medarbetare, sa han.
Mycket på informationsträffen handlade om framtiden och därför kändes det
helt rätt när det hela avslutades med att ett
gäng tioåringar framförde en "telefondans" i bästa "hip-hop"-stil.
GUNILLA T A M M
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Med Japan
i fokus
Produkter, kunder, anställda och
Japan, stod i centrum när ca 400
medarbetare på Japanenheten
samlades till information på
Electrum i Kista. Med hjälp av multimedia kommer affärsenhetens
anställda utanför Kista att få samma information under sommaren
eller i början av hösten.

Japanenheten, dvs affärsenheten mobiltelefonsystem PDC, har totalt ca 2 300 anställda och av dessa finns en fjärdedel i
Kista. I Japan har enheten en personalstyrka på 450 personer i sju städer.
Förutom i Japan och Kista finns medarbetare i bland annat Linköping, Mölndal,
Gävle och Jorvas i Finland.
- Det här blir premiär för vår video med
presentation av enhetens ESP, Ericsson
Strategic Planning, sa Mats Köhlmark,
chef för Japanenheten, när han hälsade
medarbetarna i Kista välkomna till infoträffen. Han berättade att ESP omfattar
de kommande fem åren med siktet speciellt inställt på de närmsta tre åren.
Idag finns drygt 13 miljoner abonnenter
i Japans mobiltelesystem och prognoserna
pekar på att det år 2 001 kan finnas 60 miljoner abonnenter.
Den tekniska utvecklingen i Japan går
mycket snabbt och för att finnas på plats
har nu en utvecklingsverksamhet börjat
byggas upp i på Nippon Ericsson K. K i
Tokyo.
- Det är viktigt att vi deltar i de tekniska
diskussioner om specifikationer som pågår i Japan, betonade Mats.
N T T är den japanska operatör som har
det största och snabbast växande mobiltelenätet i Japan. MDE, är en del i radiobasstationen till NTTs system. Den utvecklas

av Ericsson i
Mölndal och tillverkas i Gävlefabriken, där den
blivit en viktig
produkt. Fram till
sekelskiftet förväntas ökning av
leveranser
av
MDE och även en
utveckling av proMats Köhlmark, chef
dukten.
Att bredda affä- för Japanenheten
rerna med N T T
är också en av de nyckelpunkter, som tas
upp i ESP. Bland övriga viktiga områden
nämns bland annat prisnivåer, ökade krav
på öppna gränssnitt och kundservice som
ett vinstgivande produktområde.
God medborgare

Japaniseringen, det vill säga att ersätta utländsk personal på Ericssons kontor i
Japan med japaner, är en fortgående process. Idag är 35 procent av personalen i
Japan s k "expats" det vill säga utländsk
personal på långtidskontrakt. Är 2000 ska
dessa ha minskat till 20 procent. Behovet
av japaner är störst på chefsnivå.
- Vi ska inte bara vara ett företag som
säljer produkter utan vårt mål är att vara
en god "företagsmedborgare" i landet.
Genom kontakter med myndigheter och
universitet ska vi stödja Japans framtida
telekommunikationer, avslutade Mats.
GUNILLA TAMM
Fr v Lasse Hagman, Nobuyuki Funahashi
från Nagoya-kontoret och Jonas
Nohldén var med och lyssnade.
Foto: Björn Seger

Våga fråga. Lena Insulander och Stefan Ljungberg på Amerikansk standard fick varsin overall för att de ställde frågor på informationsmötet.
Foto. Lars Eriksson

Vinnande
koncept
Nöjda kunder och medarbetare är
några av huvudmålen för affärsenheten Amerikansk standard,
RMOA. Det framkom på ett stort
informationsmöte som nyligen
hölls för hela enheten i Kista.

- Till år 2000 har vi som mål att öka vår
marknadsandel från nuvarande 36 procent
till 40 procent och bibehålla vår marknadsledande ställning, säger SvenChrister Nilsson som är chef för affärsenheten Amerikansk standard, RMOA
Mer än var tredje mobilteleabonnent
som ringer i ett analogt eller digitalt
AMPS-nät ringer i ett nät från Ericsson.
Dessa drygt 17 miljoner abonnenter i 29
länder gör att Ericsson är marknadsledande inom amerikansk mobiltelestandard.
Det framkommer på ett informationsmöte för alla anställda på affärsenheten i
Kista där ledningsgruppen går igenom enhetens visioner, strategier och mål.
Ungefär 500 personer har samlats i
Electrum.
- Egentligen är vår strategiska plan för i
år i stort sett densamma som förra året. Vi
var framgångsrika under 1995 så det finns
ingen anledning att ändra på huvudinriktningen, säger Sven-Christer.
Fyra nyckelområden

De fyra nyckelområdena för framgång är
alltså fortfarande att ha nöjda kunder och
medarbetare samt att vara marknadsledande och teknikledande. Allt detta ska leda till ökad lönsamhet.
Strategin för att bli teknikledande är att

Seminarium om ny serviceorganisation
Startskottet har gått för att i bred
skala etablera ett globalt samarbete på Radio för kundtjänster inom
drift och underhåll.
Detta skedde i Stockholm den 21-22 maj
på ett inledande seminarium som arrangerades av Radios tre systemenheter.
Femtio deltagare från hela världen samlades för att diskutera lokalt produktledningsansvar, gemensam produktutveckling samt leveransfrågor.

- Viktigt är att även affärsområde
Publik Telekom aktivt deltog i detta seminarium, kommenterar seminariets ordförande Bernhard Nijenhuis, RMOG.
De två dagarnas arbete och diskussioner lade grunden för att under hösten
kunna etablera en gemensam struktur för
"Global Service Organization" (GSO). En
sådan global organisation ska ge Radio
utökade möjligheter att effektivt samordna sina resurser. Den underlättar också arbetet med att erbjuda kunderna ett

koordinerat tjänsteutbud som stödjer introduktionen av marknadsföringskonceptet "The Alliance".
- Seminariedeltagarna gav mycket viktig input till hur vi gemensamt ska kunna
leverera tjänster på olika marknader, säger Håkan Sjödin, på Japanenheten.
- Ett annat viktigt resultat av seminariet var att ett preliminärt Local Product
Management-ansvar initierades, säger
Håkan vidare.
- Kompetensförsörjning för att både

•M

använda toppmodern teknik och
arbetsmetoder i
syfte att korta ledtiderna och samtidigt förbättra kvaliteten.
Vad gäller nöjda
medarbetare har
det visat sig att inte alla känner sig
delaktiga i affär- Sven-Christer Nilssenhetens fram- son, chef för affärsgångar. Här lovar enheten Amerikansk
Sven-Christer bot standard.
och bättring genom att försöka sprida målen och strategierna bättre i organisationen.
- Det är också viktigt att vi sätter oss in i
kundernas behov och verkligen vårdar de
kunder vi redan har och även växer med
dem, säger han.

Latinamerika ökar
De största kunderna finns fortfarande i
Nordamerika men en marknad som växt
över förväntan är Latinamerika som har
tagit ordentlig fart. I Brasilien har till exempel en operatör nyligen satt Ericssons
D-AMPS-system i drift. Det blev då
Brasiliens första digitala mobiltelesystem.
- Men konkurrensen är enorm och för
att orka med tillväxten i branschen måste
vi se till att vi har väl definierade arbetsprocesser och dessutom arbeta med ständiga förbättringar i vårt dagliga arbete, säger Sven-Christer Nilsson.
LARS ERIKSSON

a, utveckla och leverera drift- och underhållstjänster blir centralt. Här vill vi effektivt utnyttja Ericssons globala kompetens för att skapa attraktiva lösningar för
kunden, säger Hans Cervin på RMOA.
- Vi kommer också att utveckla ett gemensamt arbetssätt för produktutveckling samt göra en översikt över hur kostnaderna kan reduceras både för leveranser och produktutveckling av tjänsterna,
avslutar Thomas Bastin, på RMOG.
Nästa seminarium arrangeras i september av RMOJ.
KARIN GAVLEFORS
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Fyraåring
pensionerad
GSM-telelonen GH198
slutar tillverkas
>lev en hir i S R a q i Kum^Fabriken.
KumWafc
storiJWJag
Då
tillverkades nämligen det allra
sista exemplaret av Ericssons
GSM-telefon, GH 198. När den
lansejsJes 1992 R u t a d e den

13 000 kronor ocmdag säljs^Ri i mataffären för en femtiolapp.
Stämningen är lätt nostalgisk i Kumlafabriken när
personalen på förmiddags- och eftermiddagsskiftet samlas för ett sista farväl av den telefonmodell
som gått under benämningen "Sandra".
- På fyra år har vi tillverkat nästan två miljoner
telefoner av denna modell, både analoga och digitala, säger Bengt Halvarsson som varit tillverkningsansvarig.

Historisk telefon.
Malin Gustavsson i Kumlafabriken visar upp
dan sista tillverkade telefonen av storsäljaren GH 198.
Foto: Lars Eriksson

Lång tid
Fyra år är en relativt lång produkttid i de här sammanhangen där det går allt snabbare mellan modellerna. Under den tiden har tillverkningen ständigt förbättrats tack vare egna maskiner som tagits
fram i Kumlafabriken, bland agnat lödrobotar,
(rasmaskiner nch^p it( >i na i isk ^petsmontering.
Sandramodellen var också den första telefonen
med förgyllda kretskort som är standard idag.
Bengt berättade historien om den kund som tappade sin mobiltelefon i vattnet och sedan torkade
den i mikrovågsugn^. Plasten srdfee och displayen fungerade inte i^m det gick äiSH att ringa med

telefonen. Sanning eller skröna, vem vet?
Sant är i alla fall att telefonen kostade uppåt
13 000 kronor när den kom 1992 och idag säljer
Konsum den för under femtiolappen, men då måste man även köpa ett visst antal kilo fläskkotletter.
Stor framgång
För Ericsson har telefonen varit en stor framgång
anser fabrikschefen Roger Eriksson.
- Det är tack vare denna succételefon som vi sitter här idag, säger han och riktar ett stort tack till
alla de som varit inblandade i arbetet under åren.
Personalen har succesivt gått över till att arbeta
med de nyare modellerna. Gun Högberg är en av
de som jobbat längst med GH 198 som reparatör.
-Jag gillar den här gamla telefonen men efter att
vi städat upp här går jag vidare till den senaste,
GH 388. Det ska också bli roligt, säger hon.
LARS ERIKSSON

Kort om
Kumlafabriken
•
•
•
•

Tillverkar mobiltelefoner dygnet runt.
Hör till Ericsson Mobile Communications.
Har 2 200 anställda.
Fabrikschefen heter Roger Eriksson.

Avtal med återförsäljare öppnar ny marknad
För några veckor sedan tog Landskrona
räddningscentral sitt nya radiosystem i
drift. Det är ett MRS 5000 system från
Ericsson Mobile Communications, ECS,
som levererats och driftsatts av Sjöbo
Teleservice. Tidigare har samma företag
sålt MRS 5000-system till räddningscentralerna i både Simrishamn och Lund.
- När vi slöt ett återförsäljaravtal med Sjöbo
Teleservice för tre år sedan, öppnades en marknad
som vi annars inte skulle nått. Det säger Lennart
Pettersson, på S-divisionen på Ericsson Mobile
Communications och säljansvarig för västra och
södra Sverige. Han förklarar:
- 1 Skåne är man mer lokalpatriotisk än i andra
delar av Sverige och även om Ericsson är en stor
och välkänd leverantör vill räddning-tjänsterna här
helst köpa av ett företag som är etablerat på orten.
Lite tillspetsat kan man säga att skåningarna inte
gärna går utanför en radie på fyra mil.
Många räddningscentraler i Sverige har gamla

kommunikationssystem som det nu börjar bli dags
att byta. Ericssons MRS 5000 är mycket lämpligt
för de behov som räddningscentralerna har.
Hittills är det ett 40-tal räddningscentraler runt
om i landet som valt radiosystem från Ericsson.
På fem veckor
Utrustningen till MRS 5000 tillverkas på Berifors
i Örebro, ett företag utanför Ericsson. På ECS i
Kumla "plockas" systemet ihop och systemprovning sker.
- För att vi skulle få affären till Landskrona
räddningscentral var kravet att det skulle driftsättas på fem veckor, berättar Lars Olsson, VD för
Sjöbo Teleservice.
I leveransen ingår en växel, TC549, sju basstationer och två operatörsplatser med PC. Totalt är
det en affär på 1,6 miljoner kronor.
För att spara tid levererades systemet "i bitar"
direkt till Sjöbo Teleservice och har sedan byggts
ihop på plats i Landskrona räddningscentrals nybyggda hus.

Kort om
Sjöbo Teleservice
Företaget som startades för 25 år sedan har 37
anställda. Huvudkontoret ligger i Sjöbo med f i lialer i Malmö och Ystad. Omsättningen var förra året 45 miljoner kronor.
Sjöbo Teleservice är en stor återförsäljare av
mobiltelefoner. En tredjedel av försäljningen
kommer från radiokommunikation.

Kent Hansson, som är ansvarig för installationsarbetet tycker att det varit ett intressant och
mycket lärorikt uppdrag.
- Vi har samlat nyttiga erfarenheter men att göra så här omfattande systemarbeten bör nog höra
till undantagen, säger han.
Lars Olsson berättar att man förutom MRS
5000 sålt Ericssons mindre system MRS 3000 till
räddningscentralerna i bland annat Sjöbo, Svedala

och Höganäs.
- Här i Skåne finns inte mindre än 104 räddningstjänster från de allra m^sta till stora och det
betyder att ECS genom saiparbetet med Sjöbo
Teleservice når en kundgrupp som vi annars skulle haft svårt att få rätt kontaitt med, säger Lennart.
På frågan varför Sjöbo Teleservice rekommenerat Landskrona räddningscentral ett MRS
5000-system, svarar Lars Olsson:
- Inom det här området har Ericsson kunskap
och produkter som inte finns hos konkurrenterna.
Ett nytt radiosystem är en viktig investering för en

räddningscentral och då kan det kännas tryggt att
köpa av ett stort svensk företag som kommer att
finnas kvar på marknaden. Ett radiosystem "håller" i ungefar 20 år och när det blir dags att byta
nästa gång är det den europeiska standarden
Tetra, som gäller. Då kan man nog tala om "bärbar multimedia".
GUNILLA TAMM
Fr v Kent Hansson och Lars Olsson från Sjöbo
Teleservice tillsammans med Lennart Pettersson från Ericsson Mobile Communications.

Ny alleuropeisk standard för landmobil radio
• Etsi, European Telecommunications Standards
Institute, har utarbetat en ny alleuropeisk standard
för landmobil radio, Tetra. Denna erbjuder avancerade tal- och datatjänster och är avsett för krävande användare inom polis, räddningstjänst, industri, flygplatser etc. Standarden möjliggör att
mobila terminaler från olika tillverkare ska kunna

fungera tillsammans i samma nät. Det beror på att
radiogränssnittet är standardiserat, liksom gränssnittet mot fasta telefonnätet, ISDN nätet, publika
datanätet mm.
Ericsson har deltagit i standardiseringsarbetet
och stödjer också standarden genom medlemskap i
Tetra MoU:et.

GSM-kampanj
världen runt
För någon månad sedan startade Ericssons nya
GSM-kampanj. Den går över hela våriden och ska
pågå 1996. Budskapet är att GSM är den standard som representerar framtiden inom mobiltelefonin.
Kampanjen har två syften. För det första ska
den lyfta fram GSM som en beprövad teknik som
är överlägsen annan ny men oprövad digital teknik. För det andra ska den betona att Ericsson är
en framtidsorienterad och innovativ leverantör.

De fyra annonser som ingår i kampanjen visar
visionerna för GSM med betoning på möjligheterna till bredband. Annonserna publiceras i världens största affärs- och branschtidningar.
I kampanjmaterialet ingår också tre olika broschyrer. En handlar om framtiden för GSM, i den
andra görs en teknisk och affärsmässig jämförelse mellan GSM och IS95. Den tredje broschyren
vänder sig till de som står i begrepp att välja mobiltelefonsystem eller redan bestämt sig för GSM.

Telefontransport kapades
De två chaufförerna skulle köra en lastbil full med
Ericssons mobiltelefoner från Örebro till
Helsingborg. Redan i Motala när de stannade för
att handla blev de övermannade av två beväpnade
män. Under pistolhot bands de två chaufförerna
och föstes in i lastbilen som kapades. Fordonet hittades en timme senare utanför Odeshög med
chaufförerna oskadda men med stora delar av lasten stulen. Kaparna kom över telefoner till ett värde av 15 miljoner kronor.
- Polisen har inga spår av förövarna men troli-

gen har de tagit sig ut ur landet, befarar Stellan
Svensson som är säkerhetschef på Radiokommunikation .
- Det är tråkigt att sådant här ska behöva hända
men det är bara att inse att vi har attraktiva produkter som är lätta att omsätta. Därför måste vi
vidta liknade säkerhetsåtgärder som vid värdetransporter, säger han.
Till exempel olika typer av larm, följebil med säkerhetsvakter och samarbete med polisen under
transportvägen.
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Hedrad
i Lund
Lunds Tekniska högskola, LTH, har utsett Jan Uddenfeldt, teknisk direktör vid affärsområde Radiokommunikation till hedersdoktor. I motiverigen till utmärkelsen betonas det mångåriga och fruktbara samarbete
som han haft med högskolan när det gäller både forskning och utbildning. Den 31 maj erhöll han teknologie
doktorsgraden honoris causa.

En annorlunda succé
Det här är en lite annorlunda succé-historia. Telefonväxlarna till flygvapnet hade för några år sedan kommit i otakt och kunden blev
allt mera missnöjd. Till slut
tog Ericsson ett kraftgrepp,
anlitade Erik Hult som specialiserat sig på "havererade projekt", och lyckades
på cirka ett år få en nöjd
kund och en väl fungerande produkt.
Ericsson har sedan början av
1980-talet sålt en militäranpassad AXE-växel, kallad AXT, till
svenska försvaret. Växeln har
dessutom sålts till flera utländska
kunder, men någonstans blev det
för många olika kundkrav och för
många varianter.
- Man saknade helt enkelt en
systemplattform att erbjuda kunderna, förklarar Erik Hult, som
hösten 1994 kallades in för att
reda ut problemen.
Produkten hade då flyttats
runt inom Ericsson pga omorganisationer, för att till slut hamna
på Ericsson Radios mobiltelefonienhet för japansk standard (!).
Där befann den sig när det nya
projektet, "Jerker", tog fart 1 januari 1995.
I september 1995 fick man leveranscertifikat på den ursprungliga ordern och nu i maj
1996 på den uppgraderade releasen med flera nya funktioner.
- Vi har provat växeln ute på
förbanden och vet att den fungerar, säger en nöjd Curt-Ove
Andersson, avdelningsdirektör
på taktiska telekommunikationsbyrån på FMV.
Kan alltid lösas
- Det finns inte några projekt
som det inte går att lösa, men
frågan är hur mycket det kommer att kosta, förklarar Erik
Hult. Vi började med att "vända
på alla stenarna" och beräknade
sedan arbetsmängd i antal timmar och kostnader inklusive en
femårig systemgaranti. ERA reserverade sedan pengar för projektet.
Arbetet delades upp i ett antal

Vände ett nästan
hopplöst läge
delprojekt. Dels för den existerande versionen av televäxeln,
2.25, dels för den nya 3.0.
Bland delprojekten kan nämnas ett stort jobb med att med
felrättning uppdatera den utrustning som redan var installerad
hos kunden. Vidare att bygga
upp en serviceorganisation för
garantitiden och att överföra
kunskapen om systemet till det
spanska dotterbolaget REE som
från juni 1996 tar över ansvaret
för produkten. Därtill kom ett
personalprojekt att hitta nya arbetsuppgifter åt de 40-talet personer som ingått i projektet.
Kålhuvud
- Jag vill likna den här typen av
problem vid ett kålhuvud, säger
Erik Hult. Man får gå igenom lager för lager och beta av felen.
Även om det inte är så komplicerade delar är helheten komplex.
Många enkla funktioner påverkar varandra och det går därför inte att forcera. När ett problem är löst måste man undersöka att man inte "rättat sönder"
och skapat nya problem.
Först koncentrerade man sig
på att skapa systemstabilitet, för
att kunna genomföra ordnad felsökning och systemkapacitet, för
bland annat samverkan mellan
olika växlar och möjlighet att
snabbt uppdatera alla noderna.
Ett led i projektarbetet var
också naturtrogna tester ute i
fält, tillsammans med kunden
FMV
Belöning
- Vi visste att det fanns risk för
att en del skulle vilja hoppa av i
förtid eftersom de arbetade med
en produkt som befinner sig på
en vikande marknad och skulle
överlämnas till Spanien, säger
Erik Hult. Därför satsade vi hårt
på motivation och erbjöd bl a en
extra månadslön i bonus för alla
som höll sig kvar, vilket gav önskad effekt.
Projektets alla problem har

kunnat lösas och allt har utmynnat i en systemtekniskt avancerad produkt och nöjda kunder.
Att Televäxel 420 och dess kollegor ändå är på väg att glida ur
marknaden handlar om annat.
Idag är nämligen de moderna företagsväxlarna så kraftfulla att de
tar över och bokstavligt talat lyfter ut kontoret i fält.
Därför är det också naturligt
att
Ericssons
affärsområde
Företagskommunikation
och
Nät nu tar över kundansvaret
mot FMV.
LARS CEDERQUIST

Frågor om projektet kan ställas till
Erik Hult på memo ERAERH.

I slutet av maj överlämnades
det kommersiella ansvaret för
AXT-växeln från Ericsson
Microwave Systems (EMW) till
Ericsson Business
Communications (EBC) vilket
bekräftades av Bo Johansson
EMW, Curt-Ove Andersson och
Owe Lindqvist från FMV samt
Erik Littorin EBC.

Televäxel
AXT kan sågas vara en sorts
abonnentväxel, som anpassats för flygvapnets behov av
kommunikation
mellan
stridsledning och baser. Den
har funnits sedan början av
1980-talet och ingår
i
Svenska Försvarets telenät
under beteckningen AXT.
Med senaste versionen av
AXT, eller Televäxel 420, ska
stridsledningen även kunna
kommunicera med JAS-planet Gripen (när det står på
marken) och överföra stora
mängder information.

- Jag känner mig
mycket
hedrad
för den fina utnämningen och
ser det som en belöning till Ericsson som företag
och inte som en
rent personlig utmärkelse. Inom
radiokommunikation har vi sedan många år tillbaka ett givande
samarbete med
LTH, säger han.
Ett exempel är inom
modulationsmetoder, något som haft stor
betydelse för det
som blev GSM.
Under senare år
har
samarbetet
Då Jan Uddenfeldt utsågs till hedersdoktor
främst varit inom kunde han ta emot sin andra doktorshatt.
k r e t s k o n s t r u k - Foto: Björn Nilsson
tion. Överhuvudtaget har LTH en stor del i ut1991 sågs GSM enbart som en
vecklingen av digital mobilteeuropeisk standard men finns
lefoni. Att Ericsson Mobile
ju idag i hela världen. Att GSM
Communications finns i Lund
skulle få en sådan framgång
är bra både för oss och för
kunde nog ingen ana.
LTH och även för Lund som
- Lars Ramqvist, som var
stad.
chef för RadiokommunikatioM|
från hösten 1988 till våren
Doktorspromoveringen vid
1990, tvekade aldrig när det
Lunds universitet är omgiven
av många traditioner och en av gällde att satsa på utvecklingen
av de två övriga världsstandarde stora årliga händelserna i
derna D-AMPS och P D C Ä
staden. Förutom den högtidliEricsson är det enda företag»
ga ceremonin, som sker i
som utvecklat system för de diLunds domkyrka, är det progitala standarderna GSM,
cession från universitetet till
D-AMPS och PDC. Detta är
domkyran.
en del av facit till våra stora
Då Jan mottog doktorshatframgångar
inom mobiltelfoten 31 maj var det hans andra
ni. På telefonsidan var vi också
doktorshatt. Den första fick
först med att ta fram den minshan 1978 efter teknisk doktorta digitala mobiltelefonen.
sexamen
vid
Kungliga
Tekniska Högskolan i StockUtvecklingen fortsätter
holm. Samma år anställdes han
på Ericsson Radio System AB.
När det gäller den pågående
Från 1981 till 1987 var han
kampen mellan TDMA och
också adjungerad professor i
CDMA menar Jan att det är
telekommunikation på KTH.
mer en ödesfråga för konkurrenterna än för Ericsson.
GSM inte bara Europa
Någon bra referens för ett väl
fungerande system baserat på
Jan har alltså befunnit sig i
CDMA-teknik finns ännu inte
händelsernas centrum när det
medan Ericsson har åtskilliga
gäller den snabba utvecklingen
TDMA-system i drift.
inom mobiltelefonin. På en
Utvecklingen inom mobil
fråga om vilken tid som han
kommunikation fortsätter i
tycker varit mest spännande
samma snabba fart och Jan försvarar han:
säkrar att Ericsson ligger långt
- När vi "sjösatte" den digifram. Ett spännande och viktala mobiltelefonin i slutet av
tigt område är multimedia och
80- och början av 90-talet.
bredbandig radio. Just nu påVårt arbete med det som så
går intressanta försök så det
småningom blev standarden
torde bli mer om det här i tidför GSM startade redan i börningen under hösten.
jan av 80-talet. När det första
digitala systemet togs i drift
GUNILLA TAMM
rfooagi
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Trivs bra i Sumpan
LP, på Ericsson Radio
Systems AB, som arbetar
mot Mellanöstern, Afrika
och Öst- och Mellaneuropa
flyttade in i nyrenoverade
lokaler på Esplanaden 3C i
Sundbyberg den första
april i år. Idag är de 230
personer, men under nästa
år räknar de med att vara
300 och dessa finns det god
plats för.

Svensk radio

Ericsson har 10000 kvm kontorsyta idag och andra hyresgäster i
huset delar på ytterligare 10000
kvm, men under 1997 och 1998
ska dessa hyresgäster vara borta
och Ericsson kan flytta in fler
enheter.
I Maraboufabriken, mitt över
jatan, kommer Ericsson att ha
^erligare ca 24000 kvm och där
ar det tänkt att bli inflyttning i
februari 1997.
Ericssonbussen
edan början av april har en miDUSS
gått i skytteltrafik
mellan Esplanaden 3 C i Sundbyberg och Torshamnsgatan 23 i
Kista.
Chauffören Rolf kör från
Sundbyberg halva timmar och
från Kista hela timmar från och
med den 17 juni. Han berättar
att det har framförts önskemål
om att det ska gå en buss en gång
i
halvtimmen
från
både
Sundbyberg och Kista.
- Har man precis missat en tur
måste man vänta i nästan en timme på nästa. Då tar man nog
hellre en taxi, säger Rolf och det
instämmer många resenärer i.
V i l a har bestämt
Bland de som nu flyttat till
Sundbyberg fanns det intresse
att vara med och bestämma hur
^arbetsmiljön skulle se ut och reÉHitatet blev interna arbetsgrupper. Dessa grupper har arbetat
med planlösning, givit möble-

Robert Rudin, Mauritz Gillberg, Mats Ohlsson, Heike Norberg och Maud Hedén i interntrappan som är
ett resultat av arbetsgrupperna.
Foto: Cecilia Svanström

ringsförslag i olika lokalutrymmen och haft hand om frågor
som rör telefoni och personalvård.
- Personalen fick i hög grad
skapa sin egen miljö och vi är
väldigt nöjda med resultatet.
Även om det ibland varit tungrott med så många som ska säga
sitt så har alla vunnit på den här
arbetsmetoden, säger Peter
Dahlin som har varit samordnare för dessa arbetsgrupper och
flytten i stort.
Nytt och fräscht
Varje våningsplan har sitt eget
fargtema som går igen i mattor,
fönsterkornischer, gardiner och
kontorsmöbler och det gör de
tre våningsplanen och entréplanet fräscha och färgglada.
De har också väldigt många
konferens- och grupprum och

Maria Rudenschöld Sr en av två receptionister på Esplanaden 3C.

stora, luftiga fikautrymmen med soffor.
På varje plan finns ett
vilrum och ett av dem
är kombinerat med
omklädningsrum för
cyklister med torkskåp och dusch.
Entréplanet rymmer en stor reception
och en yta som det ska
bli en utställning på
framöver. Där finns
också stora konfe- Lilian Sjöblom på Nyman & Schultz filial
rens- och vip-rum med Peter Dahlin, samordnare för flytten.
med härliga skinnfå- Stig Lundgren som inte är med på bilden
töljer samt Nyman & arbetar tillsammans med Lilian.
Schultz som har öppnat en filial. sen som finns i Kista och tycker
att det är lite bökigt att vara så
Ännu inte full fart
långt ifrån "händelsernas centrum".
Trots det som redan finns på
plats är det en del som ännu inte
- Det är så många funktioner
är klart. Sågspån och verktyg ligvi behöver som finns i Kista. Det
ger på golvet utanför en hörsal
tänkte man aldrig på när man
där det pågår introduktionskurs
själv satt där. Det blir mycket bäför nyanställda. LP växer.
ra och slita och bussen som går
emellan går lite för sällan, men
- Det är väldigt lugnt nu och
det går fortare att beställa kondet kommer tyvärr inte bli full
torsmateriel numera och det är
fart här förrän om två år då
en fantastisk service att ha
Ericsson tar över hela huset, beNyman & Schultz här i huset.
rättar receptionisterna Maria
Rudenschöld och Helena Öster- Jag tycker egendigen att det har
blivit bättre och bättre att jobba
holm som längtar efter att få lite
här i Sundbyberg. Vi har så ljusa,
mer att göra.
fina och välplanerade lokaler och
jag tror de flesta trivs bra.
Kontakten med Kista
Heike Norberg, sekreterare på
Afrikaavdelningen, saknar pulCECILIA SVANSTRÖM

Linköping ordnade KCM
Den 1-2 juni hölls
Koncernmästerskapet
i fotboll på Stångebrofältet i Linköping.
Arrangör var Ericsson
IF/Linköpingsfabriken.
Vädrets makter var gynnsamma i stort sett hela helgen och det bjöds på underhållande
fotboll.
Sammantaget var det 32
lag från Sverige, Norge och

r™Em

Finland som ställde upp.
Det var olika klasser som
representerades, exempelvis Old Boys, där Mölndal
blev koncernmästare.
I elvamanna för herrar
t o g Kumla hem första platsen.
Två klasser med sjumannalag på både herr- och
damsidan
spelade
och
Borås drog det längsta
strået på herrsidan. På

damsidan var det den arrangerande
klubben
Linköping som gick segrande ur striden med 4-0
mot Kumla.
HELÉN OHLSSON

• Nyheter från Sverige får de
utlandsanställda, inte bara
genom ERA Nyheter, utan
också genom att lyssna på
sändningarna från Radio
Sweden. Många utlandsanställda är regelbundna lyssnare medan andra inte känner
till
Radio Sweden.
Därifrån meddelar man att
det nu blir fler sändningar till
Asien/Australien.
Förutom
de ordinarie halvtimmesprogrammen kompletteras utbudet med fyra kvartslånga
sändningar under vardagar.
På Radio Swedens hemsida
www.sr.se/rs kan alla intresserade få det aktuella sändningsschemat och info om
programverksamheten. Det
går även att sända e post:
svenska@rs.sr.se eller faxa på
+46 8 667 37 01.

VM-silver
i Jitterbug
• Kenneth Norbelie som arbetar på Ericsson Radio
Systems i Kista kom tillsammans med sin fru Helena
tvåa vid VM i Jitterbug som
nyligen hölls i Tyskland. Hela
22 par från nio nationer delt o g i denna danstävling som
även vanns av ett annat
svenskt par.
- Det här är ett snäpp bättre än förra året då vi kom
trea, berättar Kenneth som
till vardags arbetar med AXEutbildning.
Du kan se Kenneth och
hans dansklubb
Swedish
Swing Society göra uppvisningar i Jitterbugg på Vattenfestivalen i Stockholm.

nu F M i
Följande personer har
fått utlandskontrakt.
Kina: Carl Göran öström.
Columbia: Peter Fällman.
Ecuador: Niklas Heuveldop.
Indonesien: Thomas Lindeberg, Jill Mellin och Michael
Selin.
Polen: Anders Åkesson.
Singapore: Rolf Leidhammar.

Tack från Indien
Linköpingsdamerna vann
koncernmästerskapet i
fotboll.

Foto: Helén Ohlsson

• Varmt tack till alla er som
gjorde min 60-årsdag till ett
oförglömligt minne.
Lars-Eric Wihlborg
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Vad är det
bästa med
sommaren?
Jimmy Nyberg, Visbyfabriken
När jag får
sitta i en
båt ute på
sjön och
dra gäddor. Eller
åka till
Tofta badstrand och kasta mig i böljorna. Att sen gå ut en kväll
med kompisarna och känna
på utelivet i Visby är pricken
över i.

Lena Norberg pA Ericsson
Fastigheter är Initiativtagare till en stor kretsloppsanllggning för Ericsson i
Kista, som Invigdes i dagarna. Uffe Persson, till vinster, arbetar pa Ragn-Sells
och I r den som kommer att
sköta anläggningen.

Storsatsning
pa återvinning
Foto: Björn Seger

å världsmiljödagen den
5 juni invigdes en
stor kretsloppsanläggning
på Ericsson i Kista. Där samlas allt från returpapper till
elektronikskrot för vidare
transport till återvinning.
På det sättet sparas både
pengar och miljö.
Initiativtagare och drivkraft bakom denna stora miljösatsning är
Lena Norberg på Ericsson
Fastigheter.
- Ericsson ska bli bäst i Sverige
på källsortering, säger hon.

Bara från Ericsson i Kista fraktas varje år 1100 ton sopor till en
kostnad av 1,3 miljoner kronor.
Då är det bättre att källsortera
soporna, som nu kallas restprodukter, för återvinning och istället få betalt för vissa av dem, till
exempel papper.
Målet är 900 ton papper
- Målet är att vi ska återvinna
900 ton papper och 100 ton wellpapp på ett år, säger Lena.
För att klara av det har hon i
samarbete med HA-Industrier
och Ragn-Sells utarbetat ett system för källsortering i Kista. Där
ingår den nybyggda kretsloppsanläggningen på 900 kvadratmeter som ska fungera som en central uppsamlingsplats för alla

restprodukter. I anläggningen
står containrar och komprimatorer för bland annat papper, kartong, glas, plast, trä, batterier,
lysrör och elektronikskrot.
Vartefter de blir fulla kommer
lastbilar från HA-Industrier som
hämtar papperet och från RagnSells som tar hand om resten.
Tidigare åkte lastbilarna runt
till varje hus i Kista och hämtade
sopor men genom att de nu
hämtar från ett ställe sparar man
både transportkostnader och
miljön. Däremot finns det i varje
hus lokala uppsamlingsplatser, så
kallade miljörum och därifrån
fraktas istället alla restprodukter
med en mindre bil, som går på
miljödiesel, till den nya kretsloppsanläggningen.

- Om något år får man dessutom betala miljöskatt på allt avfall, men i och med att vi på detta sätt minskar avfallet och ökar
återvinningen ligger vi steget före, säger Lena Norberg stolt.

Den gamla soptippen går alltså
sin undergång till mötes. Det går
nu att få ner de rena "soporna"
till bara ett par procent av den
"förbrukade" produkten.
Idag talar man om återanvändning, återvinning, energiutvinning (förbränning) och i sista

hand deponering, det vill säga
slutförvaring.
Återvinning handlar mycket
om att låta materialet blandas
med ny så kallad jungfrulig råvara. Papper från kontor ersätter
till exempel pappersmassa och
blandas in vid framställning av
bland annat toapapper. Returpapper från tidningar bildar fyrtio procent av råvaran i nya tidningar.
Papperets väg
Nittio procent av innehållet i en

normal "skräpkorg" på ett kontorsrum är papper. Idag finns
därför på många kontorsrum en
särskild kartong för returpapper.
Gången är sedan att detta innehåll töms i centrala kärl som
hämtas av HA-Industrier. De väger innehållet och betalar till
kunden, i det här fallet Ericsson.
Sedan sorterar, pressar och balar
de papperet och säljer vidare till
pappersbruken.
Färgat glas tas om hand av
Svensk Glasåtervinnings AB som
bland annat gör glasull. Plast

Jenny Sköld, Ericsson
Radio Messaging,
Bromma
Att kunna
vara utomhus utan
att frysa
och att folk
lever upp.
Jag gillar
att segla
också så det blir nog en tur i
skärgården i sommar.

LARS ERIKSSON

Sopiga fakta
• Tio kontorsanställda förbrukar ett ton papper varje
år.
• Ett A4-ark väger 5 gram.
• Ett ton papper motsvarar 14 träd.
• Nio av tio datorer som
skrotas fungerar.
• Två tredjedelar av datorn kan återvinnas.

Sopor förädlas och blir produkter
Soporna genomgår nu en
metamorfos. Tidigare betungande avfall blir intäkter och värdefulla produkter där nästan allt kan återvinnas.

Oskar Dahl, Linköpingsfabriken
Jo, det bästa med
sommaren
är att det
är varmt
och skönt
med mycket bad
och sol! Givetvis är det skönt
att bara få ta det lugnt och
vila upp sig.

sorteras i mjuk- och hårdplast
och blandas in i nyproduktionen.
Cellplasten finhackas och blandas i betong, används till isolering i väggar eller går till energiutvinning.
Träavfall flisas och går till
energiutvinning och säljs till bästa möjliga pris, genom att balas
in i väntan på höstens efterfrågan.
Elektronikåtervinningen utvecklas snabbt och snart kan man
även ta hand om bildskärmar.
LARS CEDERQUIST

Stefan Dahlström,
Ericsson Radio Access,
Kista
Det bästa
med sommaren är
att vara i
den svenska skärgården och
där kommer jag att segla på semestern. Förra året hade jag bara en veckas semester men i
år har jag fem veckor så jag
kanske reser till
Kanarieöarna också.

Ritva Olsson, Ericsson
Radio Systems, Kista
Att det är
sol och
varmt och
folk är glada.
Dessutom
är det roligt att ha
semester och det bästa av
allt är att golfbanorna är
öppna.

