SÖKARNA I EMMEN
I Emmen i nordöstra Holland tillverkas bland annat lokala personsökare
sedan många år tillbaka och nu satsar
de även på utveckling av landstäckande personsökare.
Sidan 4

'SPRAKBOLAG" I KISTA

TIDNING FÖR OSS PÅ RADIOKOMMUNIKATION

AUGUSTI 1996

Sedan ett halvår tillbaka är Ericsson
Language Services, med 18 anställda,
ett bolag som tillhör Radiokommunikation.
S|dan 7
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Samtal vid

Rekordtillväxt
i Italien
• Italtel i Italien har köpt utrustning till det analoga mobiltelefonsystemet ETACS RBS 883 sedan
1988 för installation hos landets
försteoperatör TIM. I april i år var
över 100 000 kanaler installerade!
Antalet abonnenter har passerat
3,7 miljoner i detta TACS-nät vilket
kan jämföras med de ca 700 000
GSM-abonnenter som finns i landet.
Hittills i år har inte mindre än
21 500 kanaler levererats med tillhörande OEM-produkter, bland
annat combiner och kraft. Ericsson
Radio Systems levererar transceivers, stativ med mera i kit-satser,
som Italtel slutmonterar inom ramen för ett licensavtal.
Kundorder föreligger till och
med januari 1997, vilket gynnar
planering, materielanskaffning
och lagerhållning på ett kostnadseffektivt sätt.

Bärbar radio
• Statens Räddningsverk har valt
Ericsson P 500 som bärbar radio till
sina mobilradiosystem MRS 5 000
och 3 000. Till att börja med gäller
det 227 stationer med option på
ytterligare 2 000 under 1996-97 till
ett totalt värde på ca 20 miljoner.
Radion är anpassad för ofred och
beredskap men ska användas som
ordinär skadeplatsradio hos de
kommunala brandförsvaren i
Sverige. Affären är strategiskt viktig för Ericsson då landet alla kommunala brandförsvar väntat på
Räddningsverkets beslut innan de
själva upphandlar egen komr
radioutrustning.

Nu över 110 miljoner abonnenter
Populäraste mobiltelefonen. Ericssons mobiltelefoner dominerar marknaden i Turkiet. Här är det Busem Erinc från Ericsson
Telekomiinikasyon A.S., Istanbul, som ringer.
Foto: Utopia Photograph Production

Turkiska GSM-nätet växer snabbt
I december för tre år sedan beställde den turkiske operatören Turkcell
ett GSM-system från Ericsson. Idag är detta system ett av de snabbast växande i Europa med cirka 450 000 abonnenter. I slutet av året räknar
Turkcell med att antalet ska ha vuxit till 600 000 . Nätet täcker idag städerna Istanbul, Izmir och huvudstaden Ankara samt kusten längs
Egeiska havet.
Sidan 5

• Från juni 1995 till juni 1996 uppskattas antalet mobiltelefonabonnenter i världen ha vuxit från 67,6
till 110,4 miljoner. Det är en ökning med ca 60 procent. Den snabbaste och största tillväxten har
skett i Asien och Oceanien, där antalet mobilteleabonnenter nu är
31,6 miljoner, en ökning med 121
procent. Asien har nu passerat
Västeuropa i antal abonnenter.
Den sista juni i år hade Västeuropa 28,2 miljoner och Nordamerika 43,2 miljoner abonnenter
Dessa estimat framgår bl a av sammanställningar från olika internationella marknadsanalytiker.
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Varning för
"övervikt"

B

ranschen för mobil kommunikation fortsätter att växa och vår starka ställning består. Det framgår
tydligt av de fina siffror som
Radiokommunikation visat i koncernens
halvårsresultat. Vi växer idag betydligt
snabbare än våra konkurrenter. Så mycket
som 93 procent av affärsområdets verksamhet består av mobiltelefoni. Medan denna
del går mycket bra präglas den övriga delen
tyvärr av problem och dålig lönsamhet.
Även i år växer antalet mobilteleabonneter i världen med över 50 procent och är nu
uppe i 110 miljoner. Den snabbaste ökningen sker i Asien. Samtidigt som antalet
abonnenter ökar blir konkurrensen mellan
leverantörerna allt hårdare. Vår tyngdpunkt
ligger på system och digitala telefoner och
detta bidrar till att vi just nu växer snabbare
än konkurrenterna. Vi har också en bra fördelning på våra marknader och alla områden växer. Den snabbaste tillväxten har vi i
Kina, Japan och Spanien.
Att enbart måla upp en ljus bild för vår
verksamhet vore inte rätt - det finns också problem. Genom att beskriva situationen i USA
kan man exemplifiera dessa. Orderingången
där har varit bra medan faktureringen utvecklats något sämre. Vi har gjort PCS-affärer för
cirka en miljard dollar. Nu lider vi av växtvärk
med många nyanställda och oerfarna medarbetare. De system och produkter som vi fått
beställningar på ingår i en ny generation, som
ännu inte hunnit bli stabil. Det innebär ett orationellt kundorderflöde, stora lager och extra
kostnader. Kunderna dröjer också med betalningarna vid teknologiskifte. Produktväxlingsproblemen har alltså blivit större än vi
räknat med. Till det kommer att våra kunder
ställer allt större krav på finansieringshjälp,
vilket tynger vår balansräkning.
De problem som jag redogjort för gäller
inte bara USA utan stora delar av organisationen. Förra året ökade antalet anställda
med mer än 10 000 personer och även i år
sker en tillväxt i samma storleksordning. En
stor del har rekryterats från andra delar av
Ericsson. Vi är på väg att bli "överviktiga"
något som vi nu måste ta itu med om inte
konkurrenterna ska få ett försprång.
Vi måste bli mer kostnadsmedvetna, effektivare och arbeta för att få bättre synergier. Den positiva försäljningsutvecklingen
har gett oss en bra grund att stå på och gör
det lättare att rätta till de problem vi har. Vi
har en stark organisation som har förstått
både de utmaningar som finns på marknaden och den utmaning det är att lösa våra
interna problem. Mot den bakgrunden tror
jag på en fortsatt positiv framtid för
Radiokommunikation. •

STEN FORNELL
Ekonomidirektör

snyheter

Ann-Louise Orsén är en av deltagarna som har gått den nystartade grundkursen i pedagogik för lärare på
Radiokommunikation.
Foto: Anders Anja*

Kurs i konsten
att hålla kurs
Under våren gav Radiokommunikation för första gången en
kurs i hur man håller kurs. Det
kanske låter som en viss rundgång men Mikael Möller som arbetar med kompetensutveckling
menar att genom att öka de interna lärarnas pedagogiska kunskaper blir undervisningen effektivare.
- Det finns massor av lärare inom
Ericsson och de är oftast mycket duktiga på sitt ämne men en och annan kanske behöver mer kunskaper i pedagogik, säger Mikael Möller som arbetar på
enheten för allmän personalutbildning
på Ericsson Radio Systems i Kista.
- På Ericsson pratar vi mycket om
kompetensutveckling och satsar mycket pengar på utbildning och därför måste vi se till att undervisningen är så effektiv som möjligt. Att öka lärarnas pedagogiska kompetens är ett sätt, säger
han.
Grunder i pedagogik
Pedagogikkursen bygger på att deltagarna ska utveckla och förbättra sina
egna utbildningar under kursens gång.
Den innehåller både teoretiska och
praktiska inslag, bland annat hur man
planerar
utbildning,
pedagogiska
grundregler, minnets funktion, presentationsteknik och hur man gör utvärderingar.
Kursen håller på i sammanlagt fem

dagar fördelade på tre tillfällen under
två månaders tid. Under våren gick nio
deltagare den allra första kursen.
Ann-Louise Orsén är en av deltagarna och arbetar till vardags som lärare
och håller tekniska kurser i Mobitex,
Ericssons system för mobildata.
- Det har varit en nyttig kurs för mig.
Jag har blivit mer medveten om saker
som jag bara haft på känn tidigare och
därmed blivit säkrare i min lärarroll, säger hon.
- Dessutom har jag har anpassat min
egen Mobitexkurs efter det jag har lärt
mig, berättar hon.
Alla deltagare har fortlöpande stått
upp och haft minilektioner och redovisat olika ämnen och gett varandra direkt respons med både positiv och negativ kritik.
- Vi har verkligen lärt av varandra
och tagit del av allas erfarenheter, säger
Ann-Louise.
Fem tips för lärare
Hon ger här fem tips som hon själv tänker på numera:
O Sovra i materialet. Det är lätt att ta
med för mycket. Välj ut det som är viktigast.
© Ge många exempel och liknelser som
ger krokar för minnet. Då fastnar kunskaperna lättare.
© Variera hjälpmedlen. Använd både
overheadbilder, tavlan och blocket.
© Kom ihåg att ta paus ofta. En lektion
bör vara max 40 minuter.

© Gör en disposition och återkoppla
hela tiden till den. Berätta vad du har
gått igenom och vad som ska ske härnäst.

ikklP
- Ett extra plus med pedagogik
sen är att vi har snappat upp en del kunskaper inom de andra lärararnas ämnen. Det har varit allt från lödning till
patent, berättar Ann-Louise.
^ ^
LARS E R I K S S ^
År du lärare, handledare eller chef och
tycker att du behöver mera kunskaper i pedagogik, kontakta Mikael Möller på telefon 08-764 12 96.

- Mer kunskaper i pedagogik leder
till effektivare kurser, säger Mikael
Möller som arbetar med personalutbildning.

ERA Nyheter är tidningen för alla medarbetare på affärsområde Radiokommunikation i Sverige.
Redaktör: Gunilla Tamm, tel: 08-757 20 38, memo: ERAGT * Lars Eriksson, tel: 08-757 05 21, memo: ERALARE Adress: Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/8R/KN, 164 80 Stockholm
Fax: 08-752 08 09 Ansvarig utgivare: Lars Stålberg Tryck: Adargo Press AB, Göteborg 1996 NSsåa nummer: 26 september 1996.
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Radioträff för leverantörer
Snabbhet, kostnad och
flexibilitet var tre ledord,
då representanter från ett
30-tal av Radios största leverantörer samlades till en
uppskattad träff i Visbyfabriken under två dagar i
mitten av juni.
- Det är viktigt att vi utvecklas tillsammans med
våra leverantörer och att
de förstår vilka krav våra
kunder ställer på oss, säger
Lennart Nilsson, inköpsdirektör på Radio.
Detta var första gången som en
träff för leverantörer arrangerades för hela affärsområdet. Tidigare har de enskilda fabrikerna
på Radio bjudit in sina leverantörer till egna arrangemang.
- Avsikten var att presentera
vår strategi för framtiden och ge
en bred presentation av hela
Ericsson. Vi hade bjudit in tre
Dresentanter från den högsta
Tdningen hos våra leverantörer,
förklarar Lennart. Från Ericsson
deltog de olika affärsområdenas
inköpsdirektörer
tillsammans
^ ^ a e d koncernens inköpsdirektör
^ ^ P i Tufvesson.
Kurt Hellström, chef för
Radio informerade om affärsområdet och mobiltelefonins utveckling medan Jan Uddenfeldt,
teknisk direktör, talade om teknisk utveckling och produktionsdirektören Björn Boström tog
upp produktionsfrågor.
Genom de olika anförandena
ville man visa hur beslut fattas
inom Radio, skapa förståelse för
framtidens krav och även "sälja
in" Ericsson. Målet är att leverantörerna ska betrakta Ericsson
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Olof Berglund i visbyfabriken informerade om produktenheten Mobil.
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Foto: Bertil Olsson

litet var tre områden som togs
upp på Visbyträffen. Det handlade om att skapa förståelse för
kortare utvecklingstider, kortare
livstid för produkterna, tillverkningsvolymer som snabbt ändras
och kravet på att sänka kostnaderna.
- Det är nödvändigt att leverantörerna finns med i ett tidigt
skede i all utveckling. Där har
det skett en förbättring under de
senaste åren men det kan bli ännu bättre, menar Lennart.
Många gånger är det leverantörerna som vet vad som är möjligt
att använda. De kan ha kunskap
inom områden där vi själva kan
behöva hjälp. Genom ett frukbärande samarbete kan vi bli starkare än våra konkurrenter.
Att se och tolka framtidstrenderna tillsammans med leverantörerna är viktigt. Ericssons
slutkunder är ju också leverantörernas slutkunder. I takt med att
nya operatörer kommer in på
mobiltelemarknaden ändras kraven på Ericssons produkter och
detta påverkar även leverantörena.

Framtid i historiskt Gävle
det lätt för värdar och värdinnor
att beskriva hur mobiltelefonsamtalet kopplas.
I taket fanns förutom celler en
världskarta med samtliga länder
som valt GSM, AMPS/D-AMPS
alternativt P D C , i olika färger.
Ett bildspel visade på en cellformad yta Gävlefabriken och
Ericsson i världen.
Peter Reivel demonstrerar
GSM stativet för långväga besökare på utställningen "Gävle
550 år".
Foto: Tommy Landberg

På programmet för Visbyträffen
stod inte bara olika anföranden
utan även en introduktion av

Chef för Sverige-divisionen på Ericsson Mobile
Communications AB

- Tack bra. Jag kom hit den
första april och det känns
mycket stimulerande att
börja arbeta inom mobil
kommunikation.
- Närmast kommer jag från
Ericsson i Danmark, där jag
var marknadsansvarig för
nya operatörer. Totalt har
jag jobbat tio år inom koncernen, den längsta tiden inom Publik Telekom.

mans med leverantörerna *»
som en attraktiv affärspartner.
- Våra leverantörer måste förstå hela "värdekedjan" från komponent fram till den färdiga produkten med dess funktioner hos
kunden. N ä r de gör det, har de
också förståelse för att våra kunders krav hela tiden ändras och
hur detta påverkar våra inköp,
säger Lennart. Speciellt uppskattade leverantörerna att få en
samlad information om mobiltelefonin dvs både system och terminaler.
Snabbhet, kostnad och flexibi-

Ola Elmeland

Var arbetade du tidigare?

framtidstrender tillsam-

Historisk inramning

Bland utställarna fanns Ericssons fabrik i Gävle och totalt bemannade ett 60-tal medarbetare
montern under de sju veckor arrangemanget pågick.
Montern har byggts upp kring
en fiktiv framtida stad som visar
bilar och männsikor med mobiltelefoner. Med hjälp av ljus gick

^T

"Det är viktigt att tolka

Per Lagerlöf, inköpschef i Visbyfabriken och Yoshi Kido från
Ericssons inköpskontor i Tokyo, följer intresserat Gert Gahnes och
Birgitta Lindbergs arbete.

I år är det 550 år sedan
Gävle fick sina stadsrättigheter och det firades med
bland annat en utställning i
somras.

«
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Till vänster marknadsdirektör
Wolfgang Glöckle, Texas
Instrument, Europa, tillsammans med Lennart Nilsson, inköpsdirektör på Radiokommunikation.

Visbyfabrikens chef Törmod
Kristiansen, en rundvandring i
fabriken och en presentation av
de produkter som tillverkas där.
- Våra inbjudna gäster var
mycket imponerade både över
fabriken och dess personal. Inte
minst gäller det den kunskap och
entusiasm som medarbetarna visade. Personalen gjorde verkligen mycket fina insatser, säger
Lennart. Många av leverantörerna har hört av sig efteråt och uttryckt sin uppskattning med förhoppningen om liknande träffar
längre fram. En representant
från en stor leverantör liknade de
två dagarna vid "a short course
at a business-school".
Om mycket handlade om modern teknik och framtid under de
två leverantörsdagarna så var
omgivningen desto mer historisk. Deltagarna fick bl a pröva
på varpakastning och besöka
Gotlands Fornsal, där de såg både fornfynd och teknikutställningen Fenomenalen.
GUNILLA T A M M

Hur många anställda har Sdivisionen?

- Vi är totalt 150 personer
och hälften av medarbetarna
finns spridda i landet på våra
åtta filialer. Ett 30-tal av
medarbetarna finns i Kumla,
där de huvudsakliga arbetsuppgifterna ligger inom orderflöde och teknik. Resterande delar av personalen arbetar i Kista.
Vårt kärnområde är mobila
kommunikationslösningar
mot professionella kunder
och våra produktområden
omfattar privata radiosystem, mobildata, mobiltelefoner och tjänster. Vi ansvarar
dock enbart för försäljning
av mobiltelefoner genom våra egna filialer. Under det
här året har vi fått ett utökat
ansvar inom mobildata och
Edacs har adderats till vår
produktportfölj.
S-divisionen har genomgått
en del förändringar under de
senaste åren, är det arbetet
avslutat nu?

- J a , omstruktureringen som
gjorts har gett oss en ny
plattform att bygga vidare på
och vi har god lönsamhetoch
en stark marknadsposition.
Vi arbetar nu för att bredda
oss genom att öka samarbetet med andra Ericsson-enheter, partners och nätoperatörer. På det sättet ökar vi
förståelsen för utvecklingen
inom vårt område och kan
lättare hjälpa våra kunder att
ta tillvara de nya möjligheter
som kommer att dyka upp.
Vad gör du på fritiden?

- Jag försöker vara med familjen och vår 2-åriga dotter
så mycket som möjligt. I
mån av tid är jag ute i skog
och mark och jag gillar att
fiska.
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GSM-nät på historisk mark
Turkcells system
växer snabbt och

täcker idag 45
procent av
befolkningen

i december 1993 blev Turkiet

I Radioanpassad
fabrik i Emmen
et senaste året har Ericssons fabrik i Emmen, i
nordöstra Holland, arbetat med ett förändringsprogram för att
uppfylla de kvalifikationer som krävs för en så kallad modellfabrik på Radiokommunikation.
Här tillverkas bland annat lokala personsökare sedan många år tillbaka och nu satsar de även på utveckling av landstäckande personsökare.
Konceptet modellfabrik strävar efter att alla fabriker inom Radio bland annat ska arbeta efter standardiserade tillverkningsprocesser, använda speciellt utvald produktionsutrustning och datorer samt
testa och mäta kvalitet på samma sätt. Oavsett var i
världen fabriken ligger.
Fördelarna är många. Framförallt behöver inte
alla fabriker uppfinna hjulet gång på gång utan kan
istället dra nytta av andras erfarenheter. Det blir
enklare att flytta produktion från en fabrik till en
annan. Det blir billigare att köpa utrustning eftersom inköpen kan samordnas och Ericsson blir dessutom en viktigare kund.
Flyttat radiomodem
Ungefär två timmars bilfärd nordöst från
Amsterdam ligger Emmen och den senaste i raden
av Ericssons fabriker som har genomgått ett
förändringsprojekt och blivit en godkänd "Radiofabrik".
- I samband med förändringsprojektet flyttade vi
även en produkt - radiomodem för mobildata
(Mobitex) - från Kumlafabriken och hit och kunde
på så sätt testa förändringarna i praktiken, berättar
fabrikschefen Roel Zwiers.
De gör även trådlösa kontorstelefoner och
system (DECT) men deras främsta produkt är personsökare för lokala system (on-site paging). Dessa
tillverkas åt Ascom Tateco som är ett joint venture

mellan Ascom och Ericsson, där Ericsson äger 30
procent.
Tillverkar efter order
- Många fabriker producerar efter prognoser men
vi tillverkar enbart när vi har fått en order. På det
viset reducerar vi lagerkostnaderna och eftersom vi
oftast gör många varianter i små volymer är det
bättre och mer flexibelt att ha lösa komponenter i
lager istället, säger han.
Annars är det ovanligt gott om plats i fabriken
där ungefär 220 personer arbetar. När ERA
Nyheter kommer på besök har de flesta fortfarande semester men Michella De Vries finns på plats
och monterar komponenter på personsökaren
Teletracer. Hela nio av tio som arbetar på monteringen är faktiskt kvinnor.
Forskning vägg i vägg
Vägg i vägg med fabriksdelen arbetar desto fler
män. Där sitter nämligen ett hundratal personer
som arbetar till stor del med forskning och utveckling inom personsökning samt ledningsfunktioner
MMUfMtttnunSMHHI

Ericssons ledare
i Emmen.
Från vinster Peter
Steen, utvecklingschef för [andstäck
ande personsökare,
Gerrtt Koning, VD,
Roel Zwiers, fabrik»
schef, Gradus Bruins,
ekonomichef och
Herman Kattenbeld,
produktionsledare
för landstäckande
personsökare.

för Ericsson Radio Systems BV som sorteras under
affärsenheten Radio Messaging (RMEG).
- I slutet av förra året gick vi ju samman med
Ascom vad gäller lokala personsökare men både
produktion och forskning och utveckling ligger
kvar här åtminstone fram till 1998, säger Gerrit
Koning som är VD.
- Vi har alltid haft ett tätt samarbete mellan enheterna inom utveckling, produktion och marknad
och det är även så vi arbetar nu när vi utvecklar en
ny personsökare för landstäckande nät (Wide Area
Paging, WAP), berättar han.
Ny personsökare
Den nya personsökaren beräknas vara klar någon
gång under nästa år och då ska den tillverkas här i
Emmen där Ericsson är den fjärde största arbetsgivaren.
- Förhoppningarna är förstås stora och det är
viktigt att kunna påverka sin egen framtid genom
att utveckla och producera egna produkter, säger
Koning.
LARS ERIKSSON

Ericssons 33 GSM-land. Idag är
i systemet där ett av de snabbast
i växande i Europa med ungefär
4 P * 30 ab44^--nter. I somras
kom en utökningsorder på ca
680 miljoner. Drygt hälften av
abonnenterna finns i Istanbul med omnejd och många är småföretagare.
Mobiltelefoni är inte något nytt för Turkiet, redan 1986 installerades ett NMT system. Det har
idag 100 000 abonnenter men fungerar otillfredsställande och byggs inte ut. Förväntningarna på ett GSM-nät var stora och när operatören Turkcell öppnade sitt nät för kommersiell drift i början av 1994 stod abonnenterna i kö.
Det är en kö som ännu inte tunnats ut, det kan
ERA Nyheters utsända intyga efter att själv ha
sett folket trängas hos Turkcell, som har sitt
kontor och sitt kundcenter i samma hus som
Ericsson Telekomiinikasyon A.S.
Peter FJfJurc ar ans^Äe för mobiltelefonsystem ps^^ricsson T^Hcomiinikasyon A.S.
Han kom till Turkiet från södra Kina förra våren och har sin arbetsplats i det sk "site office"
GSM-kontoret som finns en bit utanför
Istanbuls centrum i strat^dsk närhet till flygpÖver 700 basstationer
- Idag har vi 600 basstationer installerade och i
slutet av året ska antalet vara uppe i ungefär 750,
berättar Peter. Sju mobilväxlar är i drift och ytterligare en kommer att installeras i höst. I systemet ingår mycket Minilink från Ericsson
Microwave i Mölndal. Cellplaneringen har
gjorts av kunden själv, i det här fallet Telecom
Finland, som är ei^av delägarna i Turkcell.
Installation och drfrtsättning skedde mycket
snabbt och personal från Ericsson på Irland stod
för en stor del av di/ty arbete.
Nätet täcker idsj städerna Istanbul, Izmir
och Ankara samt kusten längs Egeiska havet.
Antalet abonnenter är ca 450 000 och enligt
operatören Turkcells VD Ciineyt Tiirktan räknar företaget med att i slutet av 1996 ha 600 000
abonnenter. Idag täcks 25 procent av landet och
45 procent av befolkningen av GSM-nätet.
Testväxel
Ali Ercan lämnade Turkiet-73 och återvände för
tre år sedan. Innan dess hade han arbetat i
Australien två år och och tidigare också åtskilliga år inom affärsområde Publik Telekom i
Stockholm. Nu är han ansvarig för systemsupport, en grupp på 13 personer med lokaler i "site office".

Gammalt och nytt
I Turkiet

Peter Flygare, Ali Ercan och Mohamad Khatab arbetar alla med mobiltelefonsystem på Ericsson Telekomiinikasyon A.S. De har sin arbetsplats i det
sk "site office" GSM-kontoret som finns en bit utanför Istanbuls centrum i
strategisk närhet till flygplatsen.

- Det är roligt att systemet växer. Jag har kunniga medarbetare och även om vi är tidspressade
klarar vi våra uppgifter, säger han.
- Men, tillägger han, vi behöver en testväxel.
Det är viktigt bl a för utbildning och jag hoppas
att den kommer snart.
När Ali får frågan hur det känns att flytta tillbaka till Turkiet efter så lång tid, funderar han
en stund innan han svarar.
- Under dessa tjugo år har landet genomgått
stor förändring, både till det bättre och sämre.
Det har varit en del anpassningsproblem och ibland känner jag mig som invandrare i mitt eget
land. Men, när man blir äldre hör det väl till att
man längtar efter den gamla goda tiden, skrattar
han.
Samtidigt tillägger han att det gäller att ta det
bästa från både Sverige och Turkiet. För att familjens döttrar, 8 och 10 år ska behålla sin svenska lyssnar de på band med favoriten Pippi
-

-

••

-i'--

Hagla Sophia är en
av de mest kända
byggnaderna 1
Istanbul. Fram till
1932 var det moské,
nu är det museum.
Bilden här bredvid
är frän GSMväxeln
i Tahtakale mitt i
Istanbul. Det är en
av världens hittills
Största GSM-växlar.
I ett och samma
rum finns här en
mobiiväxel, en radiobasstation, tvä
"gate-ways" till
publika nätet och
ett fristående eget
abonnentregister,
HLR.
Foto; Gunilla Tamm

Långstrump.
Precis som Ali tycker Oguz Memigiiven att
det är intressant att arbeta med mobiltelefoni
Han har arbetat på Ericsson i fem år. Under de
första åren som projektledare för kabel-TVuppdraget och sedan hösten 1993 med GSM,
först som ansvarig för installation och driftsättning och sedan början av året som total projektledare.
- Nu är det 75 personer som arbetar i projektet men antalet kommer att öka till ca 100 under
hösten, berättar han.
Mitt inne i Istanbul
Mohamad Khatab, som är ansvarig för installation och testning, berättar att en av världens hittills största GSM-växler finns mitt inne i
Istanbul. I ett och samma rum finns här en mobilväxel, en radiobasstation, två "gate-ways" till
publika nätet samt ett fristående eget abon-

nentregister (HLR).
Mohamad började redan 1971 på Ericsson i
Libanon och arbetade då för Publik Telekom
men gick så småningom över till Radio och har
lång erfarenhet av GSM. Han var med redan vid
det första systemet, som Mannesmann i
Tyskland tog i drift sommaren 1991.
- Det är alltid lika spännande när det första
samtalet ska ringas i ett nytt system men att aktivt ha deltagit i det första GSM-samtalet i
Dusseldorf, är mitt bästa arbetsminne, säger han
och tillägger:
- Av alla de länder där jag arbetat för Ericsson
är nog Turkiet bäst.
GUNILLA TAMM

Mer om Turkiet

och Ericssons

verksamhet där, kommer i koncerntidningen
Kontakten under hösten.

6
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Drömmen om utlandsjobb
blev sann
är Anna
Henriksson gick
på gymnasiet i
gruvstaden Kiruna drömde hon om
att jobba utomlands. Och
drömmen gick i uppfyllelse.
Anna fick jobb på Ericsson i
Stocholm vilket resulterade
i erbjudande om utlandstjänst. Anna är nu inne på
sitt fjärde år i USA. Hon
jobbar i Los Angeles med
tekniskt kundstöd.
Anna Henriksson, 28 år, arbetar
med kundsupport i Los Angeles
och servar kunder i södra
Kalifornien och Hawaii
- Den största kunden vi har är
L.A. Cellular och systemet är
C M S 8800, både AMPS och
DAMPS, berättar hon. För närvarande håller vi på att uppgradera mjukvaran i våra kunders
växlar, vilket innebär en del resande och förstås en del övertidsarbete.
Jätteroligt jobb
I arbetet ingår jourtjänst var
tredje eller fjärde vecka. Med
hjälp av personsökare kan Anna
nås dygnet runt för att snabbt ge
den service som krävs.
- Det är ett jätteroligt jobb,
berättar Anna, som tycker att det
gått väldigt snabbt och bra att
komma in i amerikanskt arbetsliv.

- Det jag värderar mest med
utlandsvistelsen är att få erfarenhet och att få se och lära mig nya
saker, säger Anna. Det är mycket
som är annorlunda i USA.
Karriär till exempel, som amerikaner anser vara mycket viktig.
Sedan har man i allmänhet kortare semester.
Kortare semester
Anna berättar att hon från och
med i år har tre veckors semester, mot tidigare två.
- N ä r man berättar för människor i Sverige att man bor i Los
Angeles så tycker alla att det låter
så glamouröst. M e n det finns en
vardag här också. Man kommer
hem, lagar mat, fixar tvätten och
allt det vardagliga. Det är dessutom väldigt dyrt att hyra lägenhet
i Los Angeles.
På fritiden är Anna aktiv. Det
finns så mycket roligt att göra
här, berättar hon. Som att åka
rollerblades nere på stranden.
Anna träffar inte många svenskar. H o n är nämligen den enda
från Sverige på Ericssons supportcenter i Los Angeles.
- Amerikaner är lätta att få
kontakt med, tycker Anna. De är
dessutom mycket intresserade av
Sverige.
Arbete i Denver
Innan Anna kom till Los Angeles
jobbade
hon på
Ericsson
Network Systems i Denver.
Arbetet där innebar resor i stort
sett hela tiden och det trivdes
hon bra med.

servar
Ericssons mobiltelefonikunder i södra
Kalifornien
och Hawaii.
Foto: Kjell Törmä

Det var 4-årig gymnasieteknisk linje med elteleinriktning
som banade vägen för Annas utlandskarriär.
- Efter skolan siktade jag på att
komma utomlands, berättar hon.
Jag sökte
till
Ericsson i
Stockholm eftersom jag visste att
möjligheterna till utlandstjänstgöring är stora där.

Anna fick gå kurser på bland
annat Irland. Och på den vägen
är det.
Fjärde året
- J a g har haft en väldig tur, säger
Anna. Och jag har aldrig ångrat
att jag tog chansen att jobba utomlands.
Anna är nu inne på sitt fjärde

år i USA och hoppas att hon ska
få permanent arbetstillstånd s I . Ä
grönt kort och möjlighet att ar-W''
beta i landet ännu en tid.
- Så småningom vill jag återvända till företaget hemma i
Sverige, säger hon. Då hoppas
jag också att jag har möjlighet a ^ B
få ett bra jobb.
MARIANNE NORDMARK

Snyggaste antennen prisad
Antalet mobiltelefoner
ökar och för att tillgodose
detta måste flera hundra
antenner sättas upp på gatunivå i Stockholms innerstad. Mot den bakgrunden
utlyste Skönhetsrådet i
Stockholm designtävlingen
"Kameleontantennen" som
avgjordes före sommaren.
Ericsson
n o m att
ten o m
ningarna

hjälpte deltagarna gehålla informationsmöde tekniska förutsättför antenner. Ericsson

Jörgen Pudeck vann
Stockholms skönhetsråds designtävling för mobilteleantenner med sitt bidrag "Digit".
Foto: Alexander Krispin

sponsrade också alla deltagande
studenter med pengar.
Studenterna Anna Bodestig
och Anders Lundgren går på
Industridesignlinjen vid H ö g skolan för design och konsthantverk i Göteborg och deras bidrag
"Oval" kom på delad andraplats.
Roligt att tävla
- Det var roligt att mäta sig med
dem som är verksamma inom det
här området och se att man själv
ligger på en bra nivå, säger Anna.
- Tyvärr kunde vi inte vara
med på informationsmötena,
men vi var på ett studiebesök på
Ericsson Microwave AB i
Mölndal där vi fick hjälp med att
sätta oss in i problematiken kring
hur ett system är uppbyggt och

det var bra. Vi är också tacksamma för bidraget från Ericsson
som gått åt till materialkostnader
och resor till Stockholm. Därför
känns det särskilt bra att kunna
ge igen lite i publicitet, fortsätter
Anna.
Vinstpengar
Anna och Anders fick dela på
15 000 kronor för den delade
andraplatsen och på frågan vad
de ska göra med pengarna svarar
de:
- Jag ska spara pengarna till
nästa år då jag hoppas kunna
plugga utomlands, säger Anna.
- Jag köpte ett seglarställ och
sovsäck för jag skulle ut och segla i sommar, svarar Anders.
CECILIA SVANSTRÖM

\ .
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"Oval" heter Anna
Bodestigs
och Anders
Lundgrens
antenn
som kom
på delad
andraplats.
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Bolag med många språk
Engelska, spanska, kinesiska eller ryska - för Ericsson
Language Services är inget
språk omöjligt, det må gälla översättningar eller undervisning. För ett halvår
sedan blev detta "språkföretag" med lokaler i Kista
ett bolag inom affärsområde Radio.
Ericsson Language Services är
ett dotterbolag till Ericsson
Infocom och i samband med att
det sistnämnda gick över till
Radio från Publik Telekom blev
också
Ericsson
Language
Services
ett
bolag
inom
Radiokommunikation.
- Hittills har Publik Telekom
stått för ungefär 40 procent av
våra uppdrag och Radio för 25.
Med tanke på Radiokommunikations snabba expansion
hoppas vi att detta affärsområde
fska bli en allt större kund hos
oss, säger Gary Jaekel, V D på
Ericsson Language Services.
- Vi finns på plats eftersom vi
flyttade till lokaler i Kista förra
ksommaren, tillägger han.
" Företaget som har 18 anställda
består av två enheter, språkutbildning samt översättningar
med terminologi. Fem medarbetare arbetar med språkutbildning
och nio med översättningar. Att
det är så pass få på utbildningssidan beror på att de flesta lärare
som används är konsulter. Totalt
rör det sig om 40-50 lärare som
används.

Lyssnare
i Asien

Vad heter det på svenska? Francisco Espinoza, från Mexiko funderar. Till vänster Javier Mendez,
Spanien och till höger John Craig, Skottland. Läraren heter Yvonne Mondolti.
Foto: Kurt Johansson

också kontinuitet i undervisningen, vilket ger bättre kvalitet,
säger Gary

Språkgranskar

- Vi hoppas på allt fler kunder
från Radio, säger Gary Jaekel,
VD på Ericsson Language
Services.

Det gäller till exempel kinesiska,
japanska och ryska, det sistnämnda ett språk som fått allt
fler elever under den senaste tiden.
- Vi skriver gärna avtal med
hela avdelningar när det gäller
den service vi kan erbjuda. Då
kan ansvarig chef bättre följa upp
hur mycket pengar som läggs på
språkutbildning och man får

Förutom
översättningar
är
språkgranskning en viktig uppgift för Language Services. På en
fråga om engelskan i Ericssons
dokument, svarar Gary diplomatiskt att den är av skiftande kvalitet. Vissa är mycket bra medan
andra skulle behöva språkgranskas och andra lämnas till översättning direkt.
- Den som inte är så duktig i
engelska spar både tid och pengar på att inte skriva på engelska
själv utan anlita en översättare.
Våra översättare är duktiga på
telekommunikation och om det
behövs har vi också kontakt med
konsulter när det gäller komplicerade tekniska texter, säger
Gary.
Som ett exempel på hur viktigt
det är att engelskan är korrekt
och enhetlig nämner Gary att
man nu har ett stort granskningsuppdrag för Japan-enheten. Det gäller kurser för kundutbildning som från svenska är

översatta till engelska för att sedan skickas till Japan och där
översättas till japanska.
Sedan 1995 har Language
Services ett uppdrag av franska
Met att maskinöversätta dokument för GSM. Maskinöversättning innebär att man använder ett avancerat datorprogram.
Med hjälp av detta tar översättningsarbetet hälften så lång tid
som vanligt.

Utanför Ericsson
Idag kommer 98 procent av
Language Services kunder från
Ericssonkoncernen.
- Vi har inte monopol på översättningar och språkutbildning
inom koncernen och vill gärna
utöka antalet kunder utanför
Ericsson men inom samma sektor det vill säga telekommunikation och IT, säger Gary. Genom
fler kunder utanför koncernen
skulle vi få möjlighet att bli jämförda med andra språkföretag.
- Men, tillägger han, framför
allt vill vi ha fler kunder från vårt
eget affärsområde Radiokommunikation!
GUNILLA T A M M

Nya kvalitetsdialogen startade i Spanien
På Indelec I Bilbao genomfördes i början på sommaren åtta kurser av kvalitetsdialogen i ny tappning.
Målen med kursen är fortfarande
ökad kunskap i Ericssons syn på
kvalitets- och verksamhetsstyrning, ökad helhetssyn och förståelse för olika funktioners villkor
och uppgifter samt förståelse för
vikten av personligt engagemang.
Följande är nytt i "nya tappningen".
• Kursen är datoriserad och
grupparbetet sker via PC.
• Kursen är strukturerad och
uppbyggd efter Ericssons kvali-

Så beställer
du trycksaker
• Från 1 september ska koncerngemensamma trycksaker
beställas från centrallagret i
Karlstad via formatterat memo direkt dit och inte längre
via Dokumentservice i Kista.
Övriga trycksaker som gäller Radiokommunikation beställs som . tidigare
hos
Centralkopieringen i Kista.
Din sekreterare har ytterligare information eller ring
till
Agneta
Tryggvesson,
08-757 07 22.

Svenska stort språk
Att engelska är det språk som har
flest elever, upp mot 500 på
Radio, är inte förvånande. Att
svenska blivit ett "stort" språk
| k a n däremot verka lite underligt.
' - Nej, inte alls, förklarar Gary.
Sedan tre år tillbaka är det allt
fler utländska medarbetare som
lär sig svenska och idag har vi ett
^hundratal elever. Det är personal
Pft-ån Ericssons bolag i utlandet
som ska arbeta något eller några
år i Sverige och därför lär sig
svenska.
Förutom de traditionella språken som spanska, franska och
tyska avspeglas Ericssons marknader i språkundervisningen.

m\mi

tetsmanual (varje deltagare får
ett eget exemplar).
• Varje grupp (företag) har en
affärsprocess att följa som är
uppbyggd efter den modell som
tillämpas inom affärsenheten
Mobiltelefonsystem
GSM,
NMTochTACS.
• Kursdeltagarna i sina företag
marknadsför, konstruerar, producerar och installerar en demonstrationsutrustning för mobiltelefoner. Företagen genomför även kundutbildning.
Den 3-20 juni genomfördes
kursen för cirka 180 personer på
fabriken i Bilbao. Deltagarna
fördelades varje omgång i fyra
grupper med representation från

olika funktioner och nivåer inom
företaget.
Kursen fick ett mycket gott
mottagande. Kommentarerna,
skratten, misstagen och de mera
allvarsamma
reflektionerna
fanns där, vilket kändes skönt.
Deltagarna kände sig också
stressade (tidsbrist) vilket är bra
(tyvärr) för så är ju verkligheten.
N u finslipas kursen och i augusti genomförs två omgångar i
Lynchburg och därefter startar
planeringen för höstens kurser i
Sverige och kanske
andra
Ericssonenheter utomlands.
P O DAHLSTRÖM
Några av deltagarna på
kvalitetskursen i Bilbao.

• Radio Sweden är i stort
behov av reaktioner på sändnigarna mot Asien och vill ha
hjälp av Ericssonmedarbetare i främst Kina och Japan.
Är ni nöjda med sommarens
utökade utbud av sändningstillfällen, 15 min programlängd? Hur är hörbarheten?
Hur har 30 min sändningarna
hörts under perioden?
Den 26 oktober ändras frekvenser och tider och därför
är alla synpunkter viktiga.
Hör av er till Radio Sweden,
fax 46 8 660 2990, e-mail info
©rs.sr.se, telefon 46 8 784
7287. Radio Sweden tackar
för hjälpen

fniFTiTinr
Följande personer har
fått utlandskontrakt.
Argentina: John Glimtoft.
Australien: Ola Cedell.
Kanada: Rikard Selleby och
Simon Wåhlen. Kina:
Pedram Ahmadi och Tobias
Jonsson. Ryssland: Camilla
Lax och Ezzedin Shamsedin.
Tyskland: Ulf Möller, Eva
Ringertz, Krister Jonsson,
Anders Skyttedal och Anna
Hawkins. England: Anna
Asplund, Anneli Ericsson, Jan
Holmgren, Lars Olsson och
Gustaf Oscarsson.
Grekland: Alexandra
Martido och Nikolas Zervos.
Indien: Göran Berglund, Jan
Jacobsen, Balwinder Singh
och Olof Wassvik.
Indonesien: Anders Hill,
Erik Janze, Fouad Jazzar,
Charlotte Johnsson, Thomas
Joneli och Johan Lallerstedt.
Irland: Roger Norlin.
Italien: Patricia Curutchet
och Urban Styf. Japan: Karin
Appelqvist och Sven
Eriksson. Saudi Arabien:
Daniel Fogelgren, Hans
Höglund och Hans Öländer.
Sydafrika: Thomas Nilsson
och Ulf Schubert.
Spanien: Beny Lopez.
Schweiz: Carl Aspenberg.
USA: Lars Hellström, Mats
Hybinett, Michael Karpheden, Johan Krouthén,
Johan Ryne, Dany Suk, JanErik Thillberg, Ulf Törnqvist,
Rutger Wilhelmi och
Torbjörn Wård.

Brukar du
delta i
drakbåtspaddlingen?
"^

Linda östman,
Ericsson Radio
Systems, Kista
Ja, jag
har varit med
två
gånger.
I år hette vårt
lag
"Yvonnes pirater", vår
chef heter nämligen
Yvonne. För att hålla
paddeltakten ordentligt
ropade vi "En pilsner,
två pilsner..." och så vidare.
Mats Skoglund, hemmahörande i laget "E-racers" från Ericsson Radio Systems i Kista, paddlade med glädje i årets drakbåtstävling under
Vattenfestivalen i Stockholm.
Foto: Lars Eriksson

Paddla vilt!
ver tretusen
Ericssonanställda
paddlade drakbåt under
loppet av
några intensiva timmar i
samband med Vattenfestivalen i Stockholm. Det
lär vara världens största
drakbåtstävling och i år
deltog totalt 1200 lag. Bara
från Ericsson kom 140 lag.
Lag efter lag strömmar ner till
Karlbergskanalen. De flesta utklädda från topp till tå och det
ena värre än det andra. Här möts

galna kor och vandrande
Tippex-flaskor. Ett lag har på
något sätt lyckats få tre råa grillkorvar att stå ut från kepsen.
Lagmedlemmarna ställer upp
på led, tar på sig flytvästar och
peppar varandra. 23 personer
krånglar sig ner i varje drakbåt
och paddlar lite försiktig och
vickigt ut i kanalen. Pang!
Startskottet går och det hela är
över på drygt en minut.
Oavsett hur paddlingen går får
alla komma upp på scenen och
hämta medalj. Där står också
Ericssons nöjespappa Leif Bölke
och lockar ur lagen en sång eller
slogan. Ibland lockar han publiken till skratt också.
Sedan vidtar VM i picknick.
Ser det ut som i alla fall. Alla du-

Drakbåtslaget
"Tippex" från
Ericsson
Radio Systems bestod
av bland andra Fredrik
Bengtsson,
Jenny Olsson,
Johan Granlund och Tomas Lundner.

kar upp mat och dryck i långa banor och slår sig ner i gräset.
Stämningen är på topp och det
är kanonväder. Njutningen är

Nynäs bäst på "Radio
Med
tiden
1,09,65 gick
Nynäshamnsfabrikens
drakbåtslag Ericsson Elit Nynäs till
kvartsfinal i drakbåtsfestivalen i
Stockholm.
Det var den näst bästa tiden av
de totalt 140 lag som i år deltog
från Ericsson.
Ericsson Elit Nynäs bestod av
de bägge segrande lagens besättningar, Super Heroes och
Underhållarna från tävlingen i
Nynäshamn i slutet av juli. De
bägge lagledarna Ove Tyfting
och Roberth Ekström hade i
bästa samförstånd plockat fram
ett slagkraftigt lag.
Totalt 62 lag, därav fyra från
Ericsson gick till kvartsfinal på

lördagen. Trots att Elit Nynäs
putsade sin tid med drygt en sekund räckte inte tiden till en
plats i semifinalen. Men med
tanke på att laget blev tvingade
att ta in sju nya i besättningen
under lördagen anser de bägge
lagkaptenerna att att lagets insatser närmast är att betrakta
som en bragd.
- Vi vill tacka alla som ställt
upp och bidragit till framgången, säger de bägge.
- Det har varit ett fantastiskt
roligt avbrott på min semester,
säger Ove.
-Vi ska bli änu bättre nästa år,
tillägger Roberth.
BERT BJÖRKLING

ff

Nynäshamnsfabrikens lag
"Ericsson Elit
Nynäs" blev
bästa lag från
affärsområde
Radio i drakbåtsfestivalen .
Foto: Bert
Björkling

total. Och så ska det väl vara på
världens största drakbåtstävling
och personalfest.
LARS ERIKSSON

Mia Lanzén,
Linköpingsfabriken
-Ja, i år
var första året
som jag
var
med.
Det var
kul att
få prova på något nytt.
Jag kommer definitivt
att vara med nästa år
också.
Per Willars, Ericsson
Radio Systems, Kista
-Ja,
från
och till.
I år var
jag inte
med
men
förra
året paddlade jag och
då vann vi faktiskt vårt
heat. Vi var silvermålade
i ansiktet och hade spröt
med kulor på huvudet.
Jag tror att vi hette
"Antennsoldaterna" mycket lustigt.
Susanna
Hammarbäck,
Katrineholmsfabriken
• Ja, det
var för
sta
gången
för mig
nu i juni
men det
har varit
drakbåtstävling här i
Katrineholm i tre år. De
tre bästa lagen får åka
till Stockholm och padd
la under
Vattenfestivalen.

I

•»-

