FINNS DET NÅGRA HOT?
Marknadsutsikterna för mobiltelefoni ser mycket positiva ut. Finns det
några hot inför framtiden? Läs vd
Kurt Hellströms ledarkommentar.
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I Carlton, England, ligger Orbitel
Mobile Communications fabrik. Där
tillverkas både basstationer och mobiltelefoner.
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ETACS i Italien
• ETACS-systemet med radiobasstation RBS 883 fortsätter att växa i
Italien med cirka 55 000 abonnenter
per månad. Totalt finns nu 3.8 miljoner abonnenter i det analoga systemet, medan GSM-systemet i Italien
har 800 000 abonnenter. Under det
fjärde kvartalet 1996 finns leveransorder av RBS 883 till ett värde av 55
miljoner kronor. RBS 883 kommer
även att levereras till Italien under
det första kvartalet 1997.

Rysk rekord-order
på mobiltelefon!
• Ericsson har fått en stor utökningsorder på det digitala D-AMPS/AMPSnätet av den ryska mobiltelefonoperatören VimpelCom. Beställningen,
som värderas till 237 miljoner kronor,
är den största hittills, när det gäller
D-AMPS/AMPS-system i Ryssland.
Ordern, som är den sjätte utökningen av nätet i Moskvaregionen, kommer att betyda bättre radiotäckning
för ett antal förorter.
VimpelCom är den största mobiltelefonoperatören i Ryssland och CIS.
Företaget blev nyligen det första ryska bolaget att introduceras på New
York-börsen.

Personsökarsystem
till Österrike
• Ericsson har tecknat ett kontrakt
med Airpage Telekommunikation AB
i Österrike. Det gäller en leverans av
ett landstäckande personsökarsystem
som bygger på Ericssons System T.
Systemet består av satellitöverföringssystem och kompletta basstationer, innehållande Ericssons COMPACT-9000 sändare. Meddelandena
överförs i POCSAG-standard. Airpage
Telekommunikations nya personsökarsystem kommer att ge landstäckning 1997.
UtlandSUPPdrag näSta Karl-Henrik Persson och Kerstin Ritter är två av de resande montörerna i Gävle.

Foto: Nils Sundström

Från Gävlefabriken
- ut i vida världen
Inte bara marknadsfolk har direktkontakt med kunderna. I Gävle kan produktionspersonal som monterar RBS 2000, de nya digitala radiobasstationerna för
GSM, söka till en särskild arbetspool som rycker ut och servar kunder världen
över. Tanken är att resandet ska höja personalens kompetens, ge en extra krydda i vardagen och leda till nöjda kunder.
Sidan

Okrossbar telefoi
• "När Joel Kramer, en fastighetsmäklare i Lynchburg, skulle stänga
bakluckan på sin combi var det
något som tog emot. Han försökte
en gång till och tog i lite mer, men
det gick inte då heller. Han upptäckte då att han glömt sin mobiltelefon
(Ericsson-modell) som han lagt ifrån
sig när han lastade in saker i bilen.
Den låg bredvid låset och borde rimligtvis vara helt krossad. Till Joels
stora förvåning visade det sig att
den var i princip helt intakt, endast
displayen var lite spräckt. Telefonen
fungerade perfekt." (UrEricssons
Lynchburgs-tidning

Triune 21:96)
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Samarbete med SEMKO

S

om framgått av tredje
kvartalets resultat fortsätter mobiltelefoniverksamheten att gå bra. Vid den
konferens för de högsta cheferna
inom Radiokommunikation, som
hölls i mitten av oktober, diskuterades framtiden och den dynamiska marknaden för mobiltelefoni. Utvecklingen har visat sig
vara positivare än vad vi tidigare

Inför höstens
slutspurt
trott och därmed kommer vi nog
att justera våra framtidsprognoser
ännu en gång.
Mobiltelefonin har nu tagit
steget in på konsumentmarknaden. I takt med att priserna sjunker både på telefonerna och tjänsterna i näten skaffar sig allt fler
mobiltelefon. Datakraften kommer att öka i näten och det ger
möjlighet till nya tjänster som t ex
Internet-anslutning. Hur detta
kommer att påverka utvecklingen
är idag svårt att föreställa sig.
Säkert är dock att behovet av bl a
basstationer och terminaler kommer att öka.
Livliga diskussioner pågår om
de två teknologierna TDMA och
CDMA. Alla våra systemstandarder GSM, D-AMPS och PDC är
baserade på TDMA. Idag är det
40 miljoner mobiltelefonabonnenter som använder något av
dessa system och tillväxten är tre
miljoner i månaden. Det är siffror som talar sitt tydliga språk.
Marknadsutsikterna ser alltså mycket positiva ut och då kan
man fråga sig om det finns några
hot inför framtiden.
Svaret blir "ja" och hotet finns
bl a hos oss själva. En stor fara är
att vi inte hänger med i utvecklingen utan slår oss till ro.
Naturligtvis måste våra produkter
ständigt utvecklas men lika viktig
är medarbetarnas kompetensutveckling och förbättrade arbetsmetoder för att öka vår produktivitet. TQM och vårt ständiga förbättringsarbete är alltså viktigare
än någonsin.
Nu är d e t bara två månader
kvar av 1996 och vi är mitt uppe i
årets slutspurt. Det betyder hårt
tryck på alla delar av organisationen och speciellt för fabrikerna.
Det är genom ett tufft jobb nu
som vi lägger grunden till fortsatta framgångar under nästa år. •

Samarbetsavtalet ska leda till effektivare och snabbare produktsäkerhetsprovningar. Här provar Stefan Olofsson pé SEMKO
radiobasstationen RBS 320 för den japanska marknaden.
Foto: Björn Seger

Ericsson Radio och provningsföretaget SEMKO AB har tecknat ett
samarbetsavtal som ska kunna leda till snabbare lansering av produkter på olika marknader. Avtalet
är skrivet för att gälla hela
Ericsson-koncernen.
Efter en tids förberedelser har Ericsson
Radio Systems AB och SEMKO AB skrivit på ett samarbetsavtal som syftar till att
förbättra och förenkla produktsäkerhetsprovningen av nya produkter. Avtalet går
ut på att SEMKO kommer in mycket tidigt i Ericssons produktionsplanering, ja
faktiskt redan på årsplaneringsstadiet.
Detta följs sedan upp med regelbundna
"resursmöten".
Fördelen för Ericsson är att man under
ett projekts gång får kontinuerlig hjälp

med provning av den nya produkten.
Resultatet ska bli att man slipper det vanliga problemet med bråda dagar vid slutprovningen (och i värsta fall bakläxa) inför lanseringen av en ny produkt.
För SEMKO betyder det nya arbetssättet att man bättre kan planera sina resurser. Men också nya åtaganden, som att
fungera som rådgivare, utbildare och experthjälp under projektets gång.
Globalt företag
Anledningen till att Ericsson valt SEMKO AB för provning av produktsäkerhet
är, förutom att SEMKO ligger geografiskt nära med lab och huvudkontor i
Kista, att företaget har kontakter över
hela jordklotet och att det är en av världens ledande utfärdare av internationella
certifikat. Det sistnämnda är viktigt eftersom det underlättar global introduktion i länder som
fortfarande har egna
krav på hur produkter ska verifieras.
- SEMKO har kompetens att prova mot
samtliga marknader
och det är viktigt för
oss som internationellt företag, poängterar
Lars-Göran
Bernau och Bertil
Wärme på Ericsson
Radio.

Från det första resursplaneringsmötet där man planerar
det kommande arbetet Från vänster: Bo Cullfors och Fredric
Mattsson, SEMKO, Toni Bäck, Ericsson RMOG, Ulrik
Johansson, Ericsson RMOA, Gösta Fredriksson och Jan-Olof
Danielsson SEMKO, samt Bertil Wärme, Ericsson.
Foto: Björn Seger

Detta i sin tur hänger
delvis ihop med att
SEMKO AB år 1994
köptes av brittiska
Inchcape
Testing
Services, ITS, som
har ett vittförgrenat

globalt nät. Speciellt ger det fördel på*
den nordamerikanska marknaden där det'
gäller att produkterna ska vara testade
och certifierade av ett oberoende ackrediterat testhus. I Ericssons fall ETL-certifierade (Electrical Testing Laboratories) genom Inchcape. Produkter avsedda för amerikanska marknaden kan på
så sätt testas av SEMKO i Kista, som får
underlag från Inchcape.
- Ericsson behöver inte ha en egen
provningsresurs när vi finns runt hörnet,
sammanfattar Gösta Fredriksson, chef
för produktsäkerhet på SEMKO.
LARS CEDERQUIST

SEMKO AB är ...
ett företag med 70-åriga anor (ursprungligen Svenska Elektriska MaterialKOntrollamtalten) startat av el-leverantörerna. Nu SEMKO AB, ägt av brittiska Inchcape Testing Services (som be- *
står av ett stort antal företag) och beläget i Kista med cirka 270 anstålida.
SEMKO utför säkerhetstester på allt
från enkla belysningsarmaturer till
avancerade radioväxlar, medicinteknisk
utrustning, faxar, modem, bildskärmar
mm. SEMKO deltar nu även som intressent när det gäller utvecklingen av EUstandarder.
Den allmänna trenden när det gäller
provning är att det blir fler produkter
som provas medan däremot varje produkt provas på färre ställen/marknader.
Vilket ungefär jämnar ut varandra. Däremot blir produkterna alltmer tekniskt
komplicerade och även en vanlig kokplatta styrs idag av mikroprocessorer,

Ny medarbetare på redaktionen
Nils Sundström är ny skribent
på ERA Nyheter. Han har jobbat i fem år som journalist
och kommer närmast från
Upsala Nya Tidning.
KURT HELLSTRÖM
Affärsområdeschef

snyheter

SR och AB, DAB, ppv och v-o-d.
Det är lite kort om mina tidigare

arbetsplatser och vad jag jobbat
med. Förkortningar har ju en tendens att breda ut sig som om de
vore allmängiltiga begrepp. Men
det är ju bekvämt — för de redan
invigda.
Alltså: jag har jobbat på Sveriges
Radio och Aftonbladet. Bland an-

nat med nya digitala radion
(Digital Audio Broadcasting) och
bevakat ny TV-teknik som payper-view och video-on-demand.
Nu är det dags att lära känna
Ericsson.
Och helt nya förkortningar, förstås.
NILS SUNDSTRÖM
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Tunga topp-presterande
personer med minst tio år
inom Ericsson, med auktoritet, beslutanderätt och
tekniskt kunnande är högsta villebråd nu på mobiltelefonenheten för europeiska system. Man räknar nämligen med att behöva tjugotalet nya Key
Account Managers för alla
nya kunder som växer
fram i avregleringens spår.
Avregleringen i Västeuropa
börjar nu fa effekt och inom de
närmaste åren kommer ett flertal nya licenser och kunder att
ha dykt upp på marknaden.
Framför allt för GSM-systemet
DCS 1800. Förändringen ställer nya krav på Ericsson. På
mobikelefonenheten för europeiska system, Västeuropa,
(GSM, TACS och NMT) genomför man därför en omorganisation med syfte att bli bättre
på att fånga upp nya kunder.
- Ericsson har tidigare varit
strukturerat enligt modellen en
marknad en kund, berättar
Marie van den Bos, en av dem
som arbetar med den nya organisationen. Nu blir det flera
kunder, men vi måste ändå sätta var och en i fokus. Det kräver
en hel del omdisponeringar av
resurser.
Kunden är unik
Nyckelpersonen är den sk Key
Account Managern, förkortad
KAM. Han eller hon, som finns
på ett lokalkontor, ska ha totalansvar gentemot en och endast
en kund. Har Ericsson till exempel två mobiltelefonoperatörer i Spanien ska där finnas
två KAM-ar. Och dyker det
upp en tredje så behövs en tredje KAM.
Syftet är att kunden ska bli
r
nöjd. Han ska få förtroende för
Ericsson genom att han möter
en och samma person som har
tyngd, kunskap och förmåga att
khandla snabbt. Kunden ska ock"så kunna lita på att inte de andra kunderna, dvs hans konkurrenter, får inblick i hans planer.
Resultatet blir att funktioner
i vissa fall kommer att dubbleras och att det på samma
Ericssonkontor bildas två eller
tre enheter som är oberoende

Agnes Frank
chefsassistent på
Forsknings- och utvecklingsenheten pä
Radiokommunikation
-Tack, bara bra. Jag arbetar
just nu på Ericsson Inc,
Research Triangle Park, i
North Carolina.
Hur länge ska du vara där
och vad arbetar du med?

Det kan vara en han eller en hon. En topp-presterande person som kan Ericsson och produkter: Leif Sundberg
na. Key Account Managern - en nyckelperson i den nya organisationen.

"Seniorer" sökes
av varandra.
Key Account Managern ska
in mycket tidigt i bilden, innan
kontrakt är skrivet. Han/hon
ska därefter planera och dimensionera sitt team.
Nya roller

Rollfördelningen mellan centrala enheterna på kontoret i
Kista och enheterna ute på lokalbolagen förändras också.
Huvudprincipen är att marknadsenheten i Kista fokuserar
mot nya affärer, ger stöd samt
utövar kontroll inom strategiskt viktiga områden, till exempel hur man snabbt får ut ett
nytt system eller prissättning i
kontrakt.
Produktenheterna ger lokalbolagen stöd i tekniska frågor
samt i leveransflödet och lokal-

bolagen tar helt över det operativa ansvaret och får därmed
konsoliderat lönsamhetsansvar.
Experterna på marknadsenheten står till KAM-ens förfogande. Där skapas också enheter kring fem marknadschefer
som arbetar mot varsin global
kund i det europeiska perspektivet. Exempelvis finns nu i
Kista en person som arbetar
mot amerikanska Airtouch som
är delägare i flera lokala operatörer i Europa; Airtel i Spanien,
Mannesmann
i Tyskland,
Europolitan i Sverige, Omnitel
i Italien, Belgacom i Belgien
samt Telecel i Portugal.
Berör alla
- Omorganisationen kommer
att beröra de flesta inom vår
enhet på cirka 200 man, säger

projektledaren Roger Andreason. Undantagen är den specialenhet på cirka 70 personer som
arbetar mot Telia Mobitel.
- Totalt betyder det att den
centrala enheten bantas genom
att personal flyttar över till produktenheterna. Vi går ifrån dagens geografiska organisation
och vi ska i framtiden kunna utnyttja personer ute i Europa på
ett bättre sätt än idag. Vi rationaliserar också det logisitiska
flödet och det här kan ses som
ett första steg mot World Class
Supply där bolagens ordrar ska
gå direkt till fabrikerna.
Förändringen genomfördes
formellt den 15 oktober, men
den kommer att ske stegvis och
vara klar först kring årsskiftet.
LARS CEDERQUIST

landet runt
Katrineholmsfabriken 50 år
• Katrineholm firade den 28 september 50-årsjubiléet av Ericssonfabrikens start i staden. En hel dag hade företaget hyrt kommunens
sporthall för att låta de anställda och deras familjer prova på olika
aktiviteter, gå tips promenad och underhållas.
Jubileumskvällen åt 1 400 personer middag i idrottshallen medan
Anders Engbergs orkester underhöll. Under middagen hölls tal av
bland andra Radios produktionsdirektör Björn Boström.
Festligheterna har pågått under hela året och jubileumsdagen var
bara ett led i firandet av Ericssons etablering i Katrineholm.
EVA HETTING

20-årsjubileum i Kumla
• Den 25 oktober firade mönsterkortfabriken i Kumla 20 år i de
före detta BOB-lokalerna. De 250 anställda fick varsin litografi med
motiv av fabriken och på kvällen var det middag. Nu görs om- och
tillbyggnad av lokalerna och i vår ska allt stå klart.

öppet hus på Radio Access
• Över tusen anställda med familjer besökte Ericsson Radio Access
i Kista som höll öppet hus den 20 oktober. Ett uppskattad arrangemang där man bland annat kunde besöka fabriken, RSA:s alla
fem affärssegment och se utställning om företagets produkter. På
bilden visar Thomas Nilson ett kretskort för intresserade Axel och
Greta Hultman.

- Jag kom hit 3 oktober och
stannar till 15 december. Efter
drygt tio år på samma enhet i
Kista kände jag att jag vill vidareutvecklas. Vid ett planeringssamtal i vintras med min chef
Jan Uddenfeldt, teknisk direktör på Radio, tog jag upp mina
tankar om en tids utlandsarbete. Vi kom fram till att RTP i
USA skulle passa bäst. Jag är
mycket glad över att jag fått
den här möjligheten.
- Här arbetar jag åt Hans
Davidsson, som är ansvarig för
forskning och utveckling över
hela världen. Han rapporterar
till Nils Rydbeck, teknisk chef
för Ericssons globala mobiltelefonverksamhet. Jag har också
med mig några arbetsuppgifter
från Kista, bl a vår enhets budgetuppföljning. En annan uppgift är att samla in information
om de produkter som utvecklas
här.
Hur många anställda har
RTP?

- Totalt drygt 800 och av dessa
arbetar 300 med utveckling av
telefoner och 105 med utveckling av basstationer för affärsenheten Mobiltelefonsystem
amerikansk standard. När
verksamheten startade här
1990 var det med åtta personer.
I dagarna kommer den fjärde
byggnaden att invigas. Den
snabba expansionen gör det
svårt att tränga in i organisationen men genom att själv arbeta
här har jag skaffat mig både förståelse och kunskap, som blir
till nytta när jag kommer hem
igen. Sekreterarna här är mycket hjälpsamma och jag känner
mig välkommen. I början var
sydstatsdialekten lite svår men
jag har bott i Louisiana för
många år sen vilket underlättat.
Vad gör du pä fritiden?

-Jag har åkt runt lite i omgivningarna. Det har också blivit
en del TV-tittande, här finns
ett 60-tal kanaler! Jag har följt
debatterna mellan Clinton och
Dole och det har varit mycket
intressant.
GT
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Resande montörer
Till vardags är de montörer,
provare och reparatörer på
Ericsson Radio Systems i
Gävle. Men tidvis har de
också hela världen som arbetsfält. På stativmonteringen av RBS 2000 står produktionspersonalen beredd
att rycka ut och serva kunder som valt Ericsson som
GSM-leverantör.
Produktionen av digitala radiobasstationen RBS 2000 för
GSM-nätet kom igång på allvar
kring sommaren 1995 med en
stororder till USA. N u finns
RBS 2000-standarden levererad
till 37 länder. Och när kunden
behöver hjälp med till exempel
justering och fältuppgradering
kommer expertisen från monteringen i Gävle.
Sedan snart ett år har de kollektivanställda där kunnat söka
till en särskild personalpool som
utför jobben jorden runt.
- Det är de som provar och
monterar utrustningen som kan
den bäst, därför är det de som
ska åka ut på jobben, säger sektionschef Lennart Kinnvall på
stativmonteringen. På det sättet
träffar de kunder och lokalbolag
och får också en helhet för vad vi
jobbar med. De blir ambassadörer för Ericsson och Gävlefabriken.

Uppdrag världen över
Under året har personal från
poolen lånats ut till flera platser
i USA, till Canada, Dubai och
Holland, men även som testkompetens till Ericsson i Kista.
- Syftet med poolen är att
uppdragen ska ge personlig utveckling och därmed höja hela
personalens kompetens. Indi-

rekt gynnar det också strävan att
få nöjda kunder, säger Lennart
Kinnvall.
Sammanlagt är nu ett 25-tal
personer anmälda till poolen,
som förnyas varje kvartal. Sex
personer åt gången står i stand
by-läge, redo att åka iväg.
Vanligtvis rör det sig om arbeten från ett par dagar upp till en

De blir
ambassadörer
för Ericsson
och Gävlefabriken
månad. Två personer reser för
varje jobb. När de kommer hem
igen återgår de till sina vanliga
arbeten — och två nya får chans
att resa.
Karl-Henrik Persson är reparatör på stativmonteringen och
åkte i somras till Montreal tillsammans med kollegan Robert
Kreft för att efter kundens önskemål bygga om drivspänningen
i 17 radiobasstationer. Det innebar byte av kablar och kraftenheter.
- Det var både intressant och
roligt att se hur utrustningen
verkligen fungerar på plats, säger Karl-Henrik Persson som
också tycker att uppdraget stärkt
självförtroendet.
- En del stationer var av en
äldre modell och där passade inte de nya delarna. Då fick man
själv lösa det på plats. Därför är

Resande gef Styrka Personalpoolens u t l a n d s u p p d r a g höjer kompetensen f ö r hela personalen på
s t a t i v m o n t e r i n g e n i Gävle. Det tycker arbetsledaren Yvonne Kaukua, reparatören Karl-Henrik
Persson, m o n t ö r e n Kerstin Ritter och sektionschefen Lennart Kinnvall.
Foto: Nils Sundström

det viktigt att vara väl förberedd
innan man åker så att man kan
klara alla problem som kan uppstå. Kunden frågar om allt, och
då gäller det att kunna sin sak.
- N u blev de väldigt nöjda
därborta och personligen tycker
jag att det var lärorikt att klara
sig lite själv, säger Karl-Henrik
Persson.
Närmast att åka iväg på uppdrag är Kerstin Ritter, som varit
anställd montör i ett år på stativmonteringen. Tillsammans med

arbetskollegan Jonny Berglund
ska hon resa till Sarajevo för att
under en vecka bygga om nio
skåp med RBS 2000.

Pirrigt inför resa
- Det är klart att det känns lite
pirrigt, men tanke på att det varit oroligt där. Men jag har ju
själv bestämt att jag ska åka. Det
ska bli roligt, säger Kerstin
Ritter.
Arbetsledaren Yvonne Kaukua märker ett stort intresse för

poolen bland de anställda.
- J a g tror många tycker att det
här ger en kick utöver det vardagliga jobbet. Det är guld värt
för den personliga utvecklingen
och även ett bra sätt för att ta
med sig intryck från kunderna.
De som varit iväg i mitt skift har
haft redovisning med overheadbilder för oss andra — och nog
har det märkts att de varit lite j
stolta, säger Yvonne Kaukua.
NILS SUNDSTRÖM

Plastfronter ger miljonbesparing
Miljöväniigare, billigare
och tåligare. Så kan plastfolien beskrivas som nu
ska ersätta de lackade
fronterna på radiobasstation RBS 2000. Med limmad
plastfilm blir det också lättare att möta kundens krav
på utseende och finish.
Plastfolien, en så kallad overlay,
har tagits fram för att ersätta de
lackade och screenttyckta fronter som idag finns på radioenheter inom Ericsson. Bakom projektet med nya fronter till RBS
2000 står Ericsson Radio Access
(RSA) tillsammans med Ericsson Components (EKA) och
Ericsson Radio Systems (ERA).

Bättre kvalitet
- Uppdraget var i början att ta
fram något som gav bättre kvalitet. Det har varit ganska mycket
problem med repor på lackade
fronter. Dessutom är själva våtlackeringen med de utsläpp som

yta. Plastfilm klarar däremot alla
kraven. Plasten repas inte och
fingeravtryck syns inte som på
en lackerad yta.
Efter en upphandlingsomgång finns nu ett avtal med en
dansk leverantör som ska göra
plastfronterna. Plastfilmen - av
polykarbonat - uppfyller flamskyddskraven och kan liknas vid
en dekal som helt enkelt limmas
fast på radioenheternas aluminiumfronter.
- Bara för RBS 2000 innebär
det nya produktionssättet en besparingspotential på 10 miljoner
per år, säger inköparen Christer
Ridderstråle på R M O G .
Tålifl plastfilm Thomas Göthe, p r o d u k t i o n s t e k n i s k rådgivare på
m o b i l t e l e f o n s y s t e m Europastandard, visar de nya f r o n t e r n a t i l l
r a d i o e n h e t e r n a på RBS 2000. Plastfilmen är billigare och ger
b ä t t r e k v a l i t e t än lackade fronter.
Foto: Nils Sundström

följer inte särskilt miljövänlig,
säger Thomas Göthe, produktionsteknisk rådgivare på affärsenheten för mobiltelefonsystem
Europastandard, R M O G .

Alternativet med pulverlackade fronter har visat sig dåligt ur
kostnadssynpunkt, eftersom vissa ytor då måste maskeras för att
fungera som elektrisk kontakt-

Standardisering
- Helt klart kan plastfilmer användas även till andra radioenheter än till RBS 2000. En sådan
standardisering kan ju också ge
vissa
rationaliseringsvinster,
menar Thomas Göthe.
Både RSA och EKA har under
det senaste året provat plast-

fronter till radioenheter i olika
system, bland annat till D AMPS 1900 och japanska P D C systemen.
Nya radioskåpen för RBS
2000 blir dock de första där alla
radioenheter får plastfronter
som standard. Till större ytor i
radioskåpet, exempelvis på batteriboxarna, kommer troligen
förplastad plåt att användas.

Möta kundkrav
- En annan fördel med plastfronter är att det blir lättare att
möta eventuella framtida kundkrav, till exempel att texten på
radioenheterna ska vara på ett
visst språk, säger Thomas
Göthe.
- Språkbestämningen kan nu
enkelt göras i slutet av monteringslinan, medan vi med lackade fronter skulle tvingas ha en
stor lagerdepå med lika enheter
fast med olika språk.
NILS SUNDSTRÖM

•
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I våras fick Radio ett rejält fotfäste i England när det gäller utveckling och tillverkning av både mobiltelefoner och radiobasstationer.
Då blev Orbitel Mobile Communications ett helägt Ericsson-bolag, som
tillverkar både basstationer och mobiltelefoner i Carlton-in-Lindrick.
januari
-91
övertog Ericsson 50 procent
av Orbitel från
Vodafone och
företaget har
fram till april i
år, då Ericsson
köpte
resterande 50 procent,
drivits
som ett samarbetsbolag. Huvudkontor och utvecklingsenhet
ligger i Basingstoke i södra
England. Av de ca 300 personer
som finns där är majoriteten, ca
250, tekniker.
- Här i Carlton har vi vår prod u k t i o n i tre byggnader med toPtalt 15 500 kvm, berättar David
Sims, V D för Orbitel Mobile
Communications, när han visar
runt. David Sims är uppe i fabriken minst en dag varje vecka.
| I Nottinghamshire är arbetslösheten stor och Ericsson är
den största privata arbetsgivaren
i Carlton-in-Lindrick och trakten runtomkring. Många av de
som arbetar i fabriken har varit
anställda länge. Två tredjedelar
av medarbetarna är kvinnor.
- Att Orbitel nu är ett helägt
Ericsson-företag tycker de anställda är positivt eftersom de
känner trygghet inför framtiden, förklarar David Sims. När
fabriken startade för 28 år sedan
var det med militär produktion
för elektronikföretaget Racal
och senare Plessey. När försvarsindustrin krympte minskak l e produktionen för att i slutet
av 80-talet gå över till produkter
för mobil kommunikation. Först
gällde det utrustningar för analoga mobiltelefonsystem huvudsakligen till Racal -Vodafone.

Första GSM-telefonen
När det första officiella GSMsamtalet ringdes den 1 juli -91 i
Sverige var det på en Orbitel-telefon.
- Ja, vi var först med att få
fram en GSM-terminal och vi
slog Motorola med tre dagar.
Det berättar Simon Keenan, ansvarig för tillverkningen av terminaler, och man anar stolthet i
hans röst.
- We build to demands, säger
Simon Keenen och berättar att
man sedan lång tid tillbaka har
en produktion som är helt orderstyrd. Det går också snabbt
att ställa om till nya modeller.

Carltontabrihen Gruppledaren W.Robinson med Carol Briggs på basstationsenheten på bilden överst. Under syns Simon Keenen som
är ansvarig för terminalsidan. På stora bilden Helen Marriott som arbetar med tillverkning av basstationer.
Foto: Gunilla Tamm

Två fabriker i en
I början av 1990-talet ISOcertifierades fabriken och man
är mycket noga med att leva upp
till kvalitetskraven. För att ha
kontinuerlig kontroll på kvaliteten görs en snabbtest på kortet
för att tillverkningen längre
fram i kedjan inte ska bromsas
upp. Mycket av testutrustningen
är "skräddarsydd".
Förutom att tillverka Orbitels
egna mobiltelefoner började
man i september producera
Ericsson 388.
Naturligtvis
innebär
det
mycket samarbete med Ericsson
Mobile Communications fabrik
i Kumla.
- Det är både ett givande och

tagande av erfarenheter och idéer, menar Simon Keenen.

Basstationer
Av de ca 800 anställda vid fabriken i Carlton arbetar hälften
med tillverkning av basstationer.
Förutom basstationer till systemen i England tillverkas RBS
200 till Ericssons övriga marknader och Carltonfabriken har
också produktansvar för denna
basstation. När det gäller basstationer har fabriken ett nära
samarbete med Gävlefabriken.
Hög kvalitet och ständig förbättring av arbetsmetoderna är
lika viktigt för de som arbetar
med basstationer som för kolle-

gerna på telefonsidan.
- För att uppmuntra alla medarbetare att komma med synpunkter på förbättringar har
man inför varje skift ett kort
möte, där alla i teamet deltar.
Även produktionsmötena med
chefer och gruppledare hålls ute
i produktionslokalerna, berättar
W. Robinson, som är gruppledare för basstationstillverkningen.

Ger ökad kapacitet
- Med Orbitels fabrik har vi fått
bra möjligheter att öka vår totala produktionskapacitet, säger
Björn Boström, Radios produktionsdirektör. På basstationssi-

dan började vi samarbeta redan i
slutet av -80-talet och lärde då
känna fabrikens medarbetare
som tekniskt mycket skickliga.
- Ericssons mobiltelefoner
har stora framgångar på marknaden och trycket på våra "telefonfabriker" är stort. Att vi nu
har tillgång också till Orbitels
terminalsida både vad gäller tekniska kunskaper och tillverkning
är en stor tillgång för oss. Den
lilla orten Carlton i England har
nu en plats på Radiokommunikations produktionskarta, avslutar Björn.
GUNILLA T A M M

Tekniktåget lockar unga
I höst rullar Tekniktåget
runt i landet för att stärka
banden mellan skola och
teknikföretag.
35 000 gymnasieelever som läser
teknik och naturvetenskap får
chans att träffa industriföretag
och lära sig mer om olika yrken.
Bakom satsningen står hun-

draårsjubilerande Sveriges Verkstadsindustrier där Ericsson är
medlemsföretag. Eleverna får
med hjälp av multimediateknik
öva sig i att samarbeta och fatta
beslut genom att delta i ett fingerat anbudsförfarande.
I början på oktober gästade
Tekniktåget Gävle. Företags-

värdar och informatörer för
Ericsson Radio Systems var Malin
Pettersson och Ulrika Jonsson
från Gävlefabriken. Under november
gästar
Tekniktåget
bland annat Stockholm, Linköping och Katrineholm för att i
slutet av månaden avsluta turnén i Karlstad.

Tekniktåget i Gävle. Malin Pettersson och Ulrika Jonsson presenterade Ericsson Radio Systems för gymnasieelever.
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g £ r o ?-tfx. ffife
A t t sälja tjänster i Japan

Från vänster : Rolf Jönsson. Lars Dahlbäck, Marc Wallenheim,
Andars Nilsson, Olav Andersen, Danlal Eriksson, Påtar
Jonsson och Bill Ragnarsson ingår i projektet G5 som ska reducera testtiderna mad mellan 64-86 procent på bara a t t år.
Peder Malmlöf, Lars Johansson och Göran Höglund ingår
också i projektet man saknas på bildan.

G5-gänget
kapar testtider
Projektet G5 har som mål att inom ett år minska testtiderna av radiobasstationer med mellan 64-86 procent. Testutvecklingsenheten inom Teknik i
Gävlefabriken arbetar hårt med produkt för produkt
för att nå detta tuffa mål. G5 står för "Fifth
Generation RBS Test Platform".
-Just nu består förädlingsgraden av en radiobasstation till
80 procent av testtider, berättar RolfJönsson chef för provningsenheten.
- Detta är helt oacceptabelt.
I G5- projektet arbetar vi sedan en tid tillbaka för att komma tillrätta med detta. Vi har
nu kommit så långt att vi börjar implementera de första
produkterna och inom ett år
ska ingen tranceiverenhet ha
längre testtid än 5 minuter.
Rationalisering
- För fem år sedan bestod
monteringsdelen av 80 procent och testdelen 20 procent
av en radiobasstation. Vad
som hänt är att monteringen
rationaliserats oerhört hårt
den senaste tiden. Ytmontering och maskinell hålmontering har kommit mycket långt. Testerna, både testtiderna och framtagningstiderna, är nu satta under lupp.
- Projektet är uppdelat i tre
objekt, berättar Peter Jonsson
som är projektledare för G5.
RF-mätteknik,
mjukvaruplattform för test och utveckling och digitalt gränssnitt
mot hårdvaran.
RF-mätteknik
- En helt ny och i vissa fall
trendbrytande mätteknik utvecklas nu inom projektet, berättar Olav Andersen, idékläckare och expert inom RFmätteknik.
- Idag använder vi statiska
metoder för signalstyrke- och
uteffektlinjärisering.
Dessa
tar lång tid att mäta. Istället
startar vi dynamiska metoder
som minskar linjäriseringstiderna från minuter till sekunder. Ny metod vid tidsdomänanalys av frekvensspektrum har utarbetats - över 90
dBdynamik vid 20 MHz mätbandsbredd. Detta är världsu-

nikt. Vi tillämpar också adaptiva metoder vid BER-mätningar.
- Vi samarbetar intimt med
ledande instrumentleverantörer i utvecklingsarbetet. De är
extremt intresserade och står
faktiskt i kö för att få arbeta
med oss.
- Det kanske inte är så
konstigt eftersom Gävlefabriken är en av Europas
största kunder på exempelvis
signalgeneratorer.
För att kunna utveckla nya
tester snabbare och inte alltid
börja från början har en ny
plattform tagits fram. Den består av operativsystemet Windows NT, testskalet IDEFDC
och en verktygslåda ingår
också. Den förenklar och reducerar testprogrammens utvecklingstid därför att den är
lätt att använda och man undviker att uppfinna hjulet på
nytt.
Daisy
Daisy är en förkortning av
Digital Analog
Interface
System. Det är en egen Ericssonprodukt som är lätt att beställa och den är billig. Med
detta system kan utvecklingstiderna för testerna kortas då
inga expansionskort är nödvändiga. Höghastighetsdata
överförs tio gånger snabbare
än med tidigare TIF-kortet
(TIF står för Test Interface).
- Detta är verkligen en utmaning, avslutar Rolf Jönsson. Tid är pengar och att
korta tiden är en viktig utveckling för Gävlefabriken, ja
för hela Ericsson. Vi startar nu
med GSM dvs RBS 2000:s
mottagarkort, (RXU) i slutet
av detta år. Det har idag en
testtid på 14 minuter per enhet. I december ska den vara
två minuter.
BARBRO ALBREKTSSON

Aktivt grupparbete. Från vänster; Kent Asai, Charlotte Fjelkner, Naoki Okita och Bo Carlgren.

Vilka tjänster har vi att erbjuda, hur ska vi marknadsföra dem och hur ska
vi arbeta tillsammans för
att nå våra mål? Det var
tre viktiga frågor som togs
upp då det första seminariet för tjänsteförsäljning i
Japan arrangerades på
Ericsson Toshiba i ShinYokohama för en tid sedan. Medarbetare från både Sverige och alla sex regionerna i Japan deltog.
Fram till nu har det i Japan
mycket handlat om produktförsäljning till det system som
Ericsson hittills sålt till sju operatörer i Japan.
- Det fanns tre syften med att
arrangera ett heldagsseminarium. För det första: att presentera våra mål och krav och arbeta
fram förslag på hur vi ska jobba
tillsammans. För det andra: att
göra deltagarna medvetna om
det tjänsteproduktprogram som
finns och för det tredje att involvera säljorganisationen och de
lokalt marknadsansvariga i
Japan. Det berättar Charlotte
Fjelkner, som arbetar med
marknadsföring av tjänster och

varit med och arrangerat seminariet.
Totalt deltog 28 personer från
produktområdet
"Customer
Services". Tillsammans representerade dessa alla funktioner i

Seminarium i

Japan gav
starkt intryck,
5,5 på Richterskalan
produktlinan: försäljning, marknadsföring,
produktledning,
produktutveckling , tjänsteutförande och ledning.
I seminariet ingick även
grupparbeten, där deltagarna
själva fick ange sitt ansvar, vad
de behöver för att nå sina mål
och hur arbetat ska organiseras
för att nå den egna kunden. Det
blev mycket uppskattade grupparbeten där alla verkligen jobbade tillsammans och samtidigt
skapade en bas att gemensamt

arbeta vidare från. En jordbäv- |
ning, (5,5 på Richterskalan) som
fick väggarna att svaja i sammansträdesrummet, gjorde nog
också sitt till för att deltagarna
kommer att minnas detta semi- ,
narium.
Det första steget, att arbeta
fram en struktur för hur tjänster
ska säljas i Japan, är nu taget. I
november kommer ytterligare
ett seminarium att arrangeras i
Japan.
En av deltagarna på seminariet var Masao Kinura från
Ericsson Toshiba i Japan. Han
arbetar med marknadsföring av
tjänster och betonar att det fortfarande finns en hel del att göra
innan de kan sälja lönsamma
tjänsteprodukter, som lever upp
till de japanska kundernas förväntningar.
- Först måste vi ha en plan för
hur vi rationellt ska fördela resurser. Sen måste vi lyckas väl i
förhandlingar av supportavtal
med våra kunder. Vidare måste
vi samarbeta mer och då menar
jag att vår personal i Sverige och 1
Japan ska samarbeta aktivare
med varandra och med våra
kunder.
GT

Glada över eget labb
- Det här känns bra. Det är
roligt att vi nu fått ett
"eget" labb med radiobasstationer och slipper flytta
runt. Labbet är vårt viktigaste arbetsredskap.
Det säger Tore Nilsson, som
arbetar på affärsenheten mobiltelefonsystem amerikansk standard med metoder för installation, driftsättning och underhåll av RBS-systemen.
Det är i detta labb som alla
installationsmanualer till de olika basstationerna för AMPSoch D-AMPS-systemen växer
fram. Det handlar om sju manualer i olika varianter.
För att skriva en manual behöver man naturligtvis tillgång
till de olika basstationerna och

tidigare har
Tore och hans
medarbetare
disponerat 18
kvm i enhetens
verifieringsanläggning.
- Normalt
skulle vi behöva
en yta på 140
kvm men nu är
vi glada över de
Visst så här ska det vara! Nell Hellberg och
ca 80 kvm som Tore Nilsson, stående, tittar på när Charlotte
vi fått med det
Scheutz, Anders Söderlund och Mats Ek, använder det nya RBS-labbet på Gullfossgatan i
nya labbet, säFoto: Björn Seger
Kista.
ger han.
tag
sedan
var
ledningsgruppen
Idag är det 17 medarbetare
för avdelningen Radio Network
som kommer att ha nytta av det
Systems (ERA/AR) inbjudna
egna labbet och gruppen ska
för att med manualen i handen
öka till 25 personer. När det
själva
göra en del installationer.
nya RBS-labbet invigdes för ett
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mmi

De
kan
alltid
nås
- Närhet till kunden, bland
annat genom lokala hyresgästansvariga och fastighetstekniker ute i kvarteren, är en viktig del i vår
strategi för att hålla en
hög servicegrad gentemot
våra kunder, berättar
^Jörgen Hegestrand på LM
Ericsson Fastigheters norra
förvaltning i Kista.
Ett 90-tal personer servar här
9 000 Ericssonanställda i 400 000
kvadratmeter lokaler i Kista,
Sundbyberg och Veddesta. De
flesta kunderna är anställda på
Ericsson Radio Systems i Kista.
Norra fastighetsförvaltningen
(REM/N), som finns på
Kistagången 19, ansvarar för
LM Ericssons fastigheter i norra
Storstockholm.
Förutom
Ericsson Radio Systems lokaler
sköter man även fastigheter som
inrymmer anställda vid Ericsson
•Components och Ericsson
Business Networks.
Kundtjänst
För att svara upp mot målet med
|hög servicenivå har man inrättat
en kundtjänstfunktion. Där sitter tre personer och tar emot beställningar och felanmälningar.
Kundtjänsten kan alltid nås.
På kontorstid finns där egen
personal och andra tider backar
ett bevakningsbolag upp och

Checka in i
Kista
• Sedan i våras finns det en
incheckningsautomat i huvudreceptionen på Ericsson
Radio Systems i Kista. Här
kan den som ska flyga SAS
eller Lufthansa och bara har
handbagage checka in.
Det betyder många fördelar. Man vinner tid och slipper köa, man kan checka in
22 timmar innan avresan,
ofta redan kvällen innan avresan. Genom att checka in
tidigt kan man välja var i
planet man vill sitta.
I kundtjänsten Sanna Nyberg, sittande, Anna Järrestedt, stående i mitten och Lotta Pettersson arbetar i kundtjänsten och tar emot beställningar och felanmälningar.
Foto: Björn Seger

kontaktar den som har jour.
Jörgen berättar att beställningar kan gälla allt från reparation av fel till ombyggnationer
och renoveringar.
- När det gäller inköp kan jag
nämna att vi har ett stort förråd
med bra begagnade möbler, som
det kan löna sig att kolla, innan
man köper nytt, säger Jörgen.
Hyresgästansvariga
I satsningen på proffsig kundservice har man i dag fem hyresgästansvariga tekniker i fem av
de fastigheter man förvaltar.
Enligt planerna ska de till årsskiftet bli tio stycken.
- Vi kallar dem hyresgästansvariga, och deras uppgift är att
hjälpa till med olika arbeten som
inte alltid behöver rapporteras
till kundtjänsten, att hålla koll
på förebyggande underhåll samt
vara kontaktpersoner mellan
kund och olika resursinstanser
inom REM.
Dessa hyresgästansvariga har
ett lokalt kontor där de kan nås,
och de går även runt och informerar sekreterare och administratörer om sin närvaro i huset.
Blinkande lysrör, trasig lampor,
kärvande lås, mm fixar de snabbt
och enkelt.
För större arbeten har fastighetsbolaget snickare, rörmokare

och elektriker för både svagoch starkström, samt arbetsledare.
- Vid behov hyr vi in extra arbetskraft, men annars är vi självförsörjande på teknikersidan, säger Jörgen, men tillägger att lokalvården är utlagd på entreprenad.
- Lokalvården innefattar även
källsortering och är en av våra
viktigaste och mest kostnadskrävande produkter. Därför är vi
måna om att våra entreprenörer
håller en hög servicenivå och vi
stämmer av regelbundet med
kvalitetsrapporter.
Återkoppling till kund
Jörgen betonar också vikten
av att man till kunden återrapporterar alla fel sedan de åtgärdats. Det ingår i den kvartalsvisa
kvalitetsavstämningen att följa
upp hur detta fungerar.
- Vi har haft en positiv trend
och idag fungerar det mycket
bra, säger Lotta Pettersson, som
tillsammans med Sanna Nyborg
och Anna Järrestedt arbetar i
kundtjänsten.
När man tittar igenom pärmen med återrapporter finner
man också mängder av positiva
kommentarer från tacksamma
kunder:
"Tack!" 'Tack snälla!" 'Tack

för snabb service!" och "Folket
man kan lita på!" är vanliga
kundrepliker men det fanns
även någon kund som inte var
helt nöjd.
De flesta felanmälningarna
handlar om trasig eller blinkande belysning, värmefrågor, dörrar och lås eller läckande kranar.
- En gång fick vi en mycket
udda felanmälan, berättar Lotta.
Man rapporterade att någon hade försökt spola ned en jacka i en
toalett, men att den hade fastnat.
Detta och andra problem löser fastighetsbolaget förstås gärna, allt för att kunderna ska vara
nöjda och uppleva att de får en
professionell service.
- Men det är viktigt att betona
att vi ju aldrig kan åtgärda ett fel
eller problem om vi inte får kännedom om det. Ring därför gärna en gång för mycket än en
gång för lite.
ALF ÖST

Kundtjänsten nås på telefon 72
000, fax 474 00 eller memo-id
REM.REMKUND (REM s t å r ' f ö r
Real Estate Management).
För telefoni och datafrågor
vänder du dig till Ericsson Data
Services HelpDesk i Kista, telefon
45 000.

Telefoniprodukter i utställning
Från sladdlösa telefoner
till videokonferenser. Nu
har alla anställda inom affärsområdet Radiokommunikation chans att
lära sig mer om Ericssons
många telefoniprodukter
för arbetsplatser. I dagarna öppnas ett demonstrationsrum vid huvudkontorets reception i Kista.
Intelligent telefonistöd, kombinationen av traditionell telefoni
och PC-funktioner, blir allt vanligare på arbetsplatserna. Inom
Radiokommunikation pågår ett
projekt för att få bättre kundservice genom att göra det lättare
att nå alla anställda även om de
inte sitter vid sina bordstelefoner.
Många av Ericssons telefoni-

produkter och tjänster demonstreras nu i ett "showroom" vid
receptionen på Torshamnsgatan
23 i Kista.
Här ska de allra nyaste produkterna finnas, både produkter
som går att beställa idag och
morgondagens produkter.
- Vi vill göra reklam för Ericssonprodukter och visa nyanställda och andra hur man använder
alla funktioner, säger Camilla
Söderström på Ericsson Data

Ericssonprodukterna presenteras
i demorummet efter särskilda temadagar. På måndagar är temat
Personal Screen Call - om telefonistöd via PC med allt från adressregister till hänvisningar inlagt
på datorn. Tisdagar presenteras

(EDT) som ställt i ordning demorummet.
Utställningen startar
4 november och är öppen fram till nyår.
Vardagar mellan klockan 11 och 13 är det öppet
hus för anställda. Enskilda grupper kan boka
in sig mellan 13 och 14
via EDTs HelpDesk i
Kista, telefon 45 000.

Camilla Söderström, till vänster, från
Ericsson Data har ställt i ordning demonstrationsrummet för anställda inom Radiokommunikation. Produkterna
visas av Petra Hofstedt och Joakim
Foto: Nils Sundström
NS Andersson.

funktioner med fast bordstelefon
och sladdlösa telefonen Freeset.
Onsdagar: Visual Mailbox,
hantering av röstbrevlåda och inkommande fax via PC.
På torsdagar handlar det om
röstbrevlåda, mail och fax kopp-

lat till den vanliga telefonen,
medan temat på fredagar är
Proshare, ett videkonferenssystem mellan två användare som
även gör det möjligt för användarna att samtidigt se och ändra i
samma dokument.

Radiodagarna
• Den 1 2 - 1 4 november arrangerar L M Ericsson Data
Division
Radio
"Radiodagarna om IT-trender, effektivisering och affärsutveckling". Plats: Torshamnsgatan 35, (NCC-huset) Kista.
På programmet står deltagare som t ex Björn Pehrson,
professor på KTH och IT-guru, Lena Ahlström, SAS, om
lärande organisationer och
Gösta Lundqvist, ABB, en av
T50-motorerna. Förutom föredrag blir det demonstrationer.
För ytterligare information: http://www-websol.kiedt.ericsson. se

EHJH
Följande personer har
fått utlandskontrakt.
Brasilien: Anna Kåhre.
Ryssland: Tracy McGuire.
Chile: Dan Fridh och Thomas Söderqvist.
Kina: Stefan Carlsson.
Hong Kong: Bo Ribbing.
Tyskland: Per Lindberg.
England: Johan Asplund
och Thomas Bystedt.
Grekland: Dimitris Manolopoulos.
Indonesien: Frank Sandmark.
Irland: Robert Petersen,
Hans-Erik Hansson och
Anders Lanttö.
Japan: Anders Engstrand.
Holland: Susan Törne Henningson.
Spanien: Bo Westerberg.
Förenade Arabemiraten:
Jan Erik Ivar Jansson och
Hans Söderberg.
V i e t n a m : Roland Edholm.
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Ska du gå
någon
internkurs i
höst?
Nina Hansen, Mönsterkortfabriken, Kumla.
- Nej, jag
har ingen
i n planerad. Eftersom
jag
jobbar på
personalfunktionen
skulle jag vilja gå en kurs i
presentationsteknik och i j u ridik, för att lära mer om till
exempel arbetsrättsfrågor.

Samtal frän
bilen i slutet
pé 60-talet
fanns de
helautomatiska mobiltelefonsystemen MTA
och MTB i
Stockholm,
Göteborg
och Malmö.
MTA (lilla
bilden) introducerades redan
1956. Vikt:
40 kilo.

40-årsj ubileum
i skymundan
obiltelefonen idag en allemansvara
för
närmare en fjärdedel av Sveriges befolkning.
Få anar att detta tidens tecken faktiskt fyller
40 år i år.
MTA, världens första helautomatiska mobiltelefonsystem, lanserades 1956. Ericsson
Radio Systems föregångare, Svenska Radio
AB (SRA), fanns med i utvecklingsarbetet.
Det hela började med radions urfader italienaren Marconi - som för hundra år sedan lyckades med trådlös telegrafering. I
slutet av 1920-talet började amerikanska polisen med mobilradio i kampen mot gangsterväldet. Och snart användes kommunikationsradio även av ambulanser, brandbilar,
taxibilar och åkerier.
Efter andra världskriget ökade användningen och i Sverige kom önskemål om vidarekoppling från mobilradionäten till telefonnätet.
Televerket satte civilingenjören Sture
Lauhrén att utveckla ett så kallat biltelefonsystem. SRA deltog i arbetet att ta fram basstationerna och de mobila enheterna.

Provanläggning
En första provanläggning sattes upp i
Stockholm 1950. Men först 1956 kunde ett
färdigt system lanseras i Stockholm och
Göteborg och begreppet mobiltelefon infördes. Systemet kallades MTL, som stod
för mobiltelefon Lauhrén. Det officiella
namnet blev MTA.
- Det var det första helautomatiska mobiltelefonsystemet där man med fingerskiva
kunde styra växlar och teknik för att direkt
nå fram till en abonnent på telenätet. Det
fungerade alldeles utmärkt, säger pensionerade ingenjören Hans Sköld som började på

SRA 1955 och länge jobbade med kommunikationsradio.
I slutet av 1956 fanns det i Stockholm 19
abonnenter och i Göteborg 8. Mobiltelefonerna användes främst i läkarbilar, bankbussar och direktionsbilar.
MTA använde frekvenser inom 160 Mhzbandet. Sjävla mobilutrustningen vägde 40
kilo. Och eftersom radio- och relädelarna
sattes i bagageluckan blev det en bra balast i
vintertrafiken för dåtidens bakhjulsdrivna
bilar. Ett extra bilbatteri sattes in för själva
mobiltelefonen.

Det provisoriska systemet, MTD, startade
i Mellansverige 1971 och blev sedan så gott
som landstäckande med cirka 20 000 abonnenter. Samtidigt fortsatte utvecklingsarbetet med ett helautomatiskt mobiltelefonsystem.
SRA-chefen Åke Lundqvist insåg tidigt
mobiltelefonins möjligheter och från televerkets sida jobbade Östen Mäkitalo åt samma håll. Ny teknik och nordisk samarbete
banade så väg för introducerandet av NMT
450-systemet som lanserades 1981. Resten
är historia.
NILS SUNDSTRÖM

Gratis samtal
Till en början fanns inget system för att ta
betalt för mobiltelefonsamtalen. Senare infördes samma samtalstaxa som för vanlig telefon - plus en radiosamtalsavgift på 6 öre
för var tjugonde sekund. Själva mobiltelefonutrustningen hyrdes ut av televerket,
mot en inträdesavgift om 1750 kronor. Till
det kom en kvartalsavgift på 375 kronor där
allt underhåll ingick.
- Relätekniken gjorde att det tog tid att
koppla upp samtal, men det löstes genom ett
nytt system som byggde på tonsignalering,
säger Hans Sköld.
Televerksingenjören Ragnar Berglund utvecklade systemet MTB som infördes i mitten av sextiotalet i Stockholm,Göteborg och
senare även i Malmö. Sammanlagt med
MTA fanns inte mer än ett par hundra abonnenter i Sverige - trots ett starkt kundtryck.
- Det fanns inte teknik för att automatiskt
koppla samtal mellan olika städer, och istället för att bygga ut de befintliga systemen
utvecklades ett provisoriskt system där telefonister i särskilda betjäningscentraler
kopplade samtalen, berättar Olle Gerdes,
före detta radiodirektör på Televerket.

Mindre och lättare
Ett urval mobiltelefoner från Ericsson.
Längst till vänster modell 432 som lanserades för NMT 450-systemet 1986. Den
vägde 2,5 kilo, vilket var ett stort framsteg jämfört med föregångaren, den första NMT-telefonen från 1981, modell
Roadcom C-600, som vägde 6,8 kilo.
Första ficktelefonen fick beteckningen
1911 och lanserades 1987 - vikt 655
gram, taltid 40 minuter. Längst till höger
GSM-telefonen GH 388 från 1996. Vikt
170 gram, taltid 5 timmar.

Göran Persson, Ericsson
M o b i l e Communications,
Norrköping.
- Nej, ingen internkurs. Men
nu har vi
på kontoret en utbildning
på gång i
Word 6.0 via ett studieförbund. Datorer och program
är något vi känner att vi bör
känna till lite mer o m .
Carina Gävstedt, Ericsson
Radio
Systems,
Radio
N e t w o r k Products, Kista.
- Ja, det
tänker jag.
Först teknikkursen
CMS 8800
som finns i
en variant
för administratörer. Sedan ska jag gå
en web-kurs och en p r o t o - '
koll- och möteskurs.
Paul
Steele,
Ericsson
M o b i l e Communications,
produktsupport. Lund.
- Ja, jag
ska gå en
kurs
för
att fräscha
upp mina
kunskaper
i franska.
Det behöver jag för mina utlandskontakter. Som engelsman måste jag berömma Ericsson för
att ge medarbetarna möjlighet att vidareutbilda sig.
Den företagskulturen är inte vanlig i England.
Kathrin
Lilja,
Ericsson
Infocom AB, Karlstad
- Jag ska
gå grundu t b i Id ningen
i
PROPS för
att få bättre kunskap
om metoden, som vi arbetar med

