ANALYSERAR RISKER
På Radio finns sedan i somras en
grupp experter på projektfinansiering. I deras uppgifter ingår bland
annat att analysera kundkreditrisker.
SIDAN 3

NY PROGRAMVARA
En ny version av programvaran för
TACS-systemet har lanserats. En nyhet
är automatisk cellplanering.
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Mats Dahlin ny
chef för Mobiltelefonsystem
GSM, NMT, TACS
Den första januari blir Mats Dahlin ny
chef för affärsenheten mobiltelefonsystem GSM, NMT och TACS. Han efterträder då Kjell S Andersson, som
blir chef för den amerikanska operatören Omnipoints utvecklingsbolag,
Omnipoint Technologies och flyttar
till Colorado Springs i USA.
Mats, som idag är ansvarig för The
Americas inom affärsenheten GSM,
NMT och TACS, började på Ericsson
1980 och har sedan -84 arbetat med
mobiltelefoni. Under sammanlagt
drygt sju år arbetade han på Ericsson i
Montreal och Dallas. För två år sedan
startade han den operativa PCS-verksamheten samtidigt i både Dallas och
på affärsenheten GSM, NMT och TACS
i Sverige.

I Väntan på Snön. Personlig utveckling lockade Paul Ortega och Teresa Wong till Ericsson i fjärran Kista.

Foto: Kurt Johansson

Svensk utmaning
för Paul och Teresa
Drygt 1 300 anställda inom Radiokommunikation jobbar på långtidskontrakt utanför sitt hemland. Möt Paul Ortega från Ecuador och Teresa Wong
från Hongkong som hamnat i fjärran Kista. Utlandsjobbet ser de som en
utmaning - som ger personlig utveckling.
Sista Sidan

- Jag är både glad och stolt över att
få det stora ansvaret att leda affärsenheten, säger Mats. Vi har många
spännande och stora uppgifter framför oss och med de duktiga medarbetare vi har, kommer vi också att lyckas.
För affärsenheten är det ett flertal
affärer som nu är inne i ett avgörande
skede. Det gäller bland annat licenser
på 1800 MHz i Europa, som blir ett
"jätterace" mellan de stora leverantörerna.
- Det är viktigt att vi profilerar oss
som innovativa på marknaden och
presenterar totallösningar för våra
kunder, säger Mats. Som exempel
nämner han den talkodare som ingår
i både systemet och telefonerna för
PCS 1900 och ger samma talkvalitet
som i fasta nätet.
För en t i d sedan tog Pacific Bell
Mobile Service sitt PCS 1900-system i
San Diego i drift, dit Ericsson levererat
både system och telefoner. Det är
världens första PCS 1900-system som
har samma höga talkvalitet som det
fasta nätet.
- Vi har bättre position än våra konkurrenter och det ska vi dra nytta av
och gå fram offensivt, avslutar Mats.
GT
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ör många låter kanske uttryck som "Kunden i fokus" och "Partnerskap
med kunden" som klyschor. Klyschor eller ej, det gäller
vår verklighet och vår framtid.
Dagens kunder skiljer sig mycket från de kunder vi hade för ungefär tio år sedan. Då var kunderna nästan uteslutande stora
telebolag. I takt med att telekommarknaden avregleras bildas nu
nya operatörsbolag och många av
dem saknar erfarenhet av tele-

Viktigt växa
med kunden
kommunikation. Dessa operatörer investerar i ett mobiltelefonsystem och vill snabbt få utdelning på gjorda investeringar. De
betraktar sin leverantör som en
partner och vill ha hjälp med vidareutveckling av sitt system.
För oss är det en viktig uppgift
att ge våra kunder maximal konkurrensfördel på en marknad där
kriget om abonnenterna blir allt
hårdare. Det handlar både om
nöjda kunder och att vi ska växa
och utvecklas tillsammans med
kunden.
På tal om nya kunder är
Indien värt att uppmärksamma.
Det har blivit årets nya stora
land, där vi nu har 35 procent av
marknaden på systemsidan och är
den klart ledande telefonleverantören. Under 1997 ser Latinamerika ut att bli en intressant
marknad och även på Filippinerna och i Taiwan finns stora affärsmöjligheter.
Omvärlden har höga förväntningar på oss och konkurrenterna
ligger inte på latsidan. Hur ska vi
då klara att behålla våra marknadsandelar och vår lönsamhet
när konkurrensen blir allt hårdare?
Naturligtvis måste vi utveckla nya produkter och tjänster
men det räcker inte. Det finns
ett viktigt ord som vi måste ha för
ögonen - effektivitet. Det handlar både om våra kostnader och
vårt sätt att arbeta. Att jobba
smart betyder bland annat att utbyta erfarenheter och ta till sig
bra lösningar som andra inom företaget kommit fram till. För att
klara den snabba expansion vi befinner oss i har vi inte råd att
upprepa misstag eller hålla kvar
vid ineffektivt arbetssätt. Se er
om - det är inte fult att låna goda
idéer av varandra. •

Bra ledaregenskaper. Av intervjuerna framgår att kvinnorna anser sig ha egenskaper som krävs av en chef som till exempel i
god helhetssyn, bra ledaregenskaper och stresstålighet.
Foto: Björn Larsson Ask/Pica Pressfoto

Kvinnor vill bli chefer
Kvinnor är intresserade av chefstjänster men kan behöva lite längre betänketid än män innan de
tackar ja till ett erbjudande om att
bli chef. Det framgår av de intervjuer som gjorts bland tjugo
kvinnliga medarbetare på Radio.

skaper, god helhetssyn och stresstålighet.
Samtidigt är kvinnorna medvetna om att
chefsjobbet även innehåller svårare uppgifter som kan uppstå i samband med till
exempel omorganisationer.
Män och kvinnor uppfattar saker på
olika sätt och genom att ha både manliga
och kvinnliga chefer breddas kompeten-

- Tjugo kvinnor mellan 25 och 50 år av
vilka 15 är akademiker, har ingått i undersökningen, som gjorts av "Kvinnokompetensen" och djupintervjuerna har
utförts av IMU-Testologen. Det berättar
Inger Undén, som arbetar med personaloch verksamhetsutveckling inom Radiosen inom företaget. Det handlar inte om
kommunikation.
- Vi måste ta tillvara den kompetens jämställdhet utan om att ta tillvara det
som finns inom affärsområdet och det berikande samarbete som kan ske mellan
män och kvinnor, poängterar Inger
gäller både hos
och säger vidare:
manliga
och
- Vi bildar bolag i utlandet för att vara
kvinnliga medarnära våra kunder och lära oss förstå
betare. Det är
deras kultur. En stor del av våra kunviktigt att vi inte
der är kvinnor som köper våra mobiltappar den kvinntelefoner och ringer i våra mobilteleliga kompetensen
system. På så sätt påverkas marknaden
som ofta inte
av kvinnors synsätt och uppfattningar
marknadsförs av
och detta skulle förmodligen få mer
kvinnorna själva,
genomslagskraft med fler kvinnliga
förklarar Inger.
chefer.
Av djupintervju- - Kvinnor är inte så bra
erna framgår att på att marknadsföra sig
kvinnorna gärna själva som blivande che- Utvecklingssamtal
Hur kan man då uppmuntra kvinnor
vill bli chefer och fer, säger Inger Undén.
de anser sig ha egenskaper som krävs av att söka chefstjänster?
De årliga personalutvecklingssamtalen
en chef, som till exempel bra ledaregen-

samt de chefs- och ledarskapskurser som
ordnas är viktiga.
- Vid utvecklingssamtalen måste de
manliga cheferna se på sina kvinnliga
medarbetare på samma sätt som sina
manliga medarbetare. En skillnad är dock
att vid ett erbjudande om ett chefsjobb
måste kvinnorna få lite längre betänketid,
förklarar Inger.
I Ericsson Corporate Policies, "Blå
boken" som den också kallas, finns ett
kapitel "Employment philosophy",
som bland annat handlar om alla medarbetares möjligheter att utvecklas inom sitt arbete. Dit hör naturligtivis
kvinnlig;i medarbetares möjlighet att l>l^*X
chefer.
^^

Djupintervjuer ger
klart besked

Styrelseutbildning
Länsstyrelsen driver ett stort projekt som
syftar till att få fram fler kvinnliga chefer^^
på företagen runt om i Stockholms l ä n ^ ^
Inger Undén är Ericssons representant i
projektet. Det heter Jämställd år 2000
och där ska 50 kvinnor, från olika företag
i länet, bland annat Ericsson, SJ och
Digital, genomgå styrelseutbildning för
att sedan få en styrelseplats i ett mindre
företag i länet.
En del i projektet är ett index, Kvindex,
som är ett mått på hur många kvinnliga
chefer i förhållande till manliga som ett
företag har. Med detta index kan man avläsa vilka förändringar som sker.
GUNILLA TAMM

Företagskultur i en föränderlig värld

ÅKE PERSSON
Marknadsdirektör

inyheler

Företag och marknader blir idag allt mer
komplexa, inte minst genom allt snabbare omvärldsförändringar. Företag försöker i denna process hålla ihop sina enheter - genom att hitta sin själ.
- För att få en mening i det man gör är
det viktigt att se företagets vision. Då är
det nästan en förutsättning att kunna

svara på frågan "vilka är vi och vad vi står
vi för?" anser forskaren Miriam SalzerMörling som för ett tag sedan höll föredrag på Radiokommunikation i Kista.
Företagets själ beskrev hon som en kollektiv självbild, som påverkas av de anställda och kundernas syn på företagets image:
- Internationella företag har ofta flera

själar, eftersom det finns lokala kulturer
på olika marknader. Den mixen tror jag
också är oerhört viktig.
Seminariet var det fjärde och årets
sista som personalutbildningen och chefeoch ledarskapsutveckling ordnat under
temat "Omvärldsförändringar och hur
de påverkar oss". Serien fortsätter i vår.
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Granskar kreditrisker
Ekonomisk styrka, teknisk
kompetens, marknadsförutsättningar och den politiska utvecklingen är några av de faktorer som måste analyseras när en kund
vill göra affärer. Inom
Ericsson Radio Systems AB
har kompetensen att klara
detta förstärkts.
Under sommaren fördes
experter på projektfinansiering över från koncernnivå till affärsområdet för
att även organisatoriskt
ligga närmare de direkta
affärerna.
- Vi är inga "grå kamrerstyper" som är ute efter att peta i
smådetaljer. Vår roll är att analysera kundkreditrisker, ge förslag till finansieringsalternativ
samt i övrigt fungera som rådgivare och stöd inom affärsområPäet, säger Sven Åke Hellgren,
chef för projektfinansieringsgruppen inom Ericsson Radio
Systems.
Gruppen hörde tidigare till
fcnoderbolaget LME men är se^ian sommaren överförd till affärsområde Radio. De rapporterar direkt till en styrgrupp med
ekonomidirektör Sten Fornell
som ordförande. I styrgruppen
är även affärsenheterna representerade.
Närmare affärerna
Att projektfinansiering kopplats
närmare de direkta affärerna är
en klar fördel anser Sten
Fornell, ekonomidirektör inom
Ericsson Radio Systems.
- Eftersom projektfinansiering har blivit ett allt viktigare
"vapen" i den hårdnande konrrensen nätleverantörer e• mellan är det nödvändigt att
Sven Åke och hans kompetenta

i"

Sven Åke Hellgren är chef f ö r
p r o j e k t f i n a n s i e r i n g i n o m Ericsson
Radio Systems.

medarbetare arbetar nära verksamheten.
- Dessutom är vi ju ingen
bank, som tjänar pengar på
pengar. För oss är det viktigt att
väga kreditrisker mot den beräknade lönsamheten eller den
"goodwill" som ligger i kundprojekten. Först efter sådana
överväganden kan vi ingå finansieringsavtal med våra kunder,
fortsätter Sten Fornell.
Projektfinansieringsgruppen
har inte flyttat geografiskt, utan

Peder Davidsson
Ny chef för
Katrineholmsfabriken
Hur står det till?
- Tack bara fint. Jag kom hit
till fabriken den 21 oktober.
Var a r b e t a d e d u t i d i g a r e
o c h v a d har d u f ö r bakgrund?

Projektfinansieringsgruppen, Eva Joneroth, Birgitta Karbéus, Kristina Jakesh, Kristina Edlund och
Bengt Göran Nilsson.
Foto: Anders Anjou

har hela tiden varit lokaliserad
till Kista.
- Men vi har blivit fler, tidigare var vi bara två personer.
Numera är vi åtta personer, säger Sven Åke Hellgren.
Aktiva konkurrenter
Att avdelningen vuxit beror på
att projektfinansiering blivit ett
allt mer betydelsefullt inslag i
konkurrensen på marknaden.
De andra stora aktörerna vid sidan av Ericsson arbetar idag
mera aktivt med att erbjuda finansieringsmöjligheter till kunderna. Orsaken är främst att
marknaden på mobiltelefoni
växer och avregleras över hela världen.
-Vid sidan av teknisk kompetens och bra produkter blir
finansieringsfrågorna
mer
avgörande för att nå uppgörelser. Tidigare när telekommunikation dominerades av
statliga bolag var finansieringen ofta ordnad lokalt eller med exportkrediter. Idag
finns det ofta flera konkurrerande operatörer som tilldelats egna frekvenser för mobiltelefoni.
Samlad bedömning
När Sven Åke Hellgren och
hans medarbetare granskar ett
företag är det inte enbart fråga
om balansräkningar, kassaflöden, produkter och management utan även en samlad bedömning av operatörens förmåga att överleva långsiktigt på
marknaden. I en del länder kan
det till och med finnas en risk att
tilldelade frekvenser dras in hastigt om en annan regim kommer
till makten.
- Företagets egen ekonomiska
styrka och projektets förväntade

Projektfinansiering har
blivit en del i affärsprocessen
lönsamhet, men även det politiska läget i landet vägs därför
samman i våra analyser av
kreditriskerna.
Nu besitter inte projektfinansieringsgruppen all den kunskap
som krävs. Vid en affär skapas
därför ett särskilt team som
rymmer en rad olika kompetenser om kundens marknad.
Vid stora viktiga affärer är affärsområdets ledning, berörda
bolagsledningar och affärsenheter djupt engagerade. Teamen
brukar då även kompletteras
med juridiska experter. Ekonomidirektören Sten Fornell och
marknadsdirektören Åke Persson är väl insatta i finansieringsuppläggen och slutgranskar dessa innan de offereras kunden.
- Vår styrka är kunskap om
olika finansiella instrument
samt nära och goda kontakter
med externa kreditgivare, både i
bank- och finansvärlden samt
olika statliga organ såsom exportkreditnämnden, säger Sven
Åke Hellgren.
Sprida kunskap
Vid sidan av direkta insatser i
samband med olika konkreta affärer arbetar projektfinansieringgruppen även med att sprida
sin kunskap.
- Vi arbetar på flera fronter.
När det gäller bankerna handlar
det främst om att sprida kunskap
om telekommarknaden. Inom

Ericsson är det istället kunskap
om kreditrisker, finansieringsmöjligheter som vi förmedlar
till olika avdelningar och dotterbolag ute i världen.
Ökad insikt behövs
Att insikten om finansieringsfrågornas betydelse måste öka,
och då främst inom marknadssidan bekräftas av Sten Fornell.
- Det är oundvikligt, inom
marknadssidan måste riskmedvetenheten ökas överlag. Därmed inte sagt att de ska bli finansieringsexperter, det överlåter vi åt våra experter.
- Både internt och hos våra
konkurrenter har jag märkt en
generös attityd till kreditgivning. Det är dock inte helt
otänkbart att viss utslagning av
operatörer kommer att ske på
grund av den tuffa konkurrensen i till exempel USA.
Vidlyftiga krediter kan därför ge
omfattande kreditförluster om
några år, om vi inte ser upp i tid,
anser Sten Fornell.
Att projektfinansieringsgruppens roll har förändrats och
kommer att utvecklas är helt
klart.
- Vi har gått ifrån att vara en
isolerad företeelse till att bli en
del i affärsprocessen. Det är
mycket stimulerande för mig
och mina medarbetare, säger
Sven Åke Hellgren.
LARS BÄCK

- Jag har akademisk utbildning med inriktning på juridik och ekonomi och började här i Katrineholmsfabriken som personalman
1988. Förutom att arbeta
här har jag också varit personalchef vid Ericssons fabrik i Linköping och även
jobbat på den centrala produktionsstaben i Kista.
Hur stor personal har
Katrineholmsfabriken?

- Den första januari i år bytte fabriken affärsområde,
från Publik Telekom till
Radio. Idag är vi 440 men
antalet medarbetare ska
minska med 50-60 personer. Det beror på att vi
kommer att sälja vissa återstående produkter på samma sätt som vi tidigare sålt
ut förbindelseenheter för
AXE-växlar till det skotska
företaget Avex. När det
skett betyder det att vi bytt
alla produkter på mindre än
ett år.
Vad tillverkar ni nu?

- Vi producerar de produkter som utgör interface förbindelsen - mellan radiobasstationen och AXEväxeln. Här har vi samarbete med fabriken i Visby.
Vad blir den viktigaste
uppgiften under våren?

- Till mars nästa år ska vi
slutföra ett projekt som kallas KupERA. Det innebär
bland annat att vi ska införa
C:M Control Manufacturing, ett system som styr
materialflöden och produktion. Det är grunden för
Katrineholmsfabrikens
"BR-ifiering".
Vad gör du på fritiden?

- Familj med fyra barn, ett
gammalt hus i Katrineholm
och ett fritidshus - det är
min fritid! I mån av tid blir
det också en del längdskidåkning. Som gammal tävlingsåkare i elitklass tycker
jag det är en rolig sport. GT
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Team-tänkande ger ökat ansvar
Det växer så det knakar i Linköpingsfabriken.
Ett år efter flytten till de nya lokalerna i
Mjärdevi har Ericsson Radio Systems nästan fördubblat sin personalstyrka i fabriken. Samtidigt
har produktionstakten av mobiltelefoner tredubblats, vilket ställt helt nya krav på organisationen.
Ett så kallat team-tänkande ska få alla att känna
ökat ansvar och delaktighet i produktionen.
Flytten till de nya ljusa lokalerna i Mjärdevi var klar i augusti i fjol. Drygt tusen personer
jobbar nu i fabriken, som alltmer
kommit att koncentrera sin produktion på mobiltelefontillverkning för GSM. Här görs modellerna GH 388, färgglada GA
318 och fabriken satsar även på
kommande generationers mobiltelefoner med mycket innehåll, så kallade hi-end-produkter.
En talande bild av den förvandlingsprocess som Linköpingsfabriken nu genomgår
ger den explosiva produktionsökningen - efter första kvartalet
1997 beräknas tillverkningstakten ha ökat fem gånger jämfört
med början av 1996.
Och då ska man veta att mo-

I Linköpingsfabriken finns
även sändartillverkning för personsökarsystemet Wide Area
Paging. Men den produktionen
väntas nästa år bara stå för två
procent av fabrikens leveransvärde. Det är GSM-telefoner
som gäller.
Rullande schema
Ett rullande schema med fem
arbetsskift ser till att mobiltelefontillverkningen pågår dygnet
runt, sju dagar i veckan.
- Den nya produktionsinriktningen, ständigt ökande volymer och de många nya anställda
har krävt en helt ny arbetsorganisation, säger Håkan Liedman.
Linköpingsfabriken har valt
att behålla en platt organisation
(sammanlagt finns bara 37 che-

ökat ansvar för alla medarbetare ska ge bättre förståelse för hela processen och högre produktkvalitet. En bra arbetsmodell,
tycker Linköpings fabrikschef Håkan Liedman och Andreas
Paulsson på paketeringen.

biltelefontillverkningen i Linköping bara funnits i två år.
- Tillverkningen av radiobasstationer för NMT-systemet har
tidigare stått för en betydande
del av verksamheten men kommer nästa år att få en mycket
mindre roll, säger nye fabrikschefen Håkan Liedman, tidigare
logistikchef, som under våren
tagit över rodret efter sjukskrivne Anders Samuelsson.

fer). Istället har varje anställd
fått ökat ansvar och delaktighet i
produktionen genom ett så kallat team-tänkande.
Lagledare
Varje team består av ett trettiotal
personer där en person utses till
samordnare, en slags lagledare
på tre månader. Till sin hjälp har
samordnaren teknisk support
och en teamplanerare som job-

bar administrativt och håller
kontakt med andra avdelningar
och team.
- Vi har kommit olika långt
inom olika avdelningar, men
även tjänstemännen ska jobba
mer tvärfunktionellt framöver,
säger Håkan Liedman. Tanken
är att få mer flexibilitet och förändringskraft i organisationen.
Tillsammans med orderstyrning, där kundordertavlor visar
vart och till vilken kund produkterna ska gå, är förhoppningen
att engagemanget och trivseln
ska öka - liksom känslan för kunden.
Håkan Liedman betonar att
"aktiv medverkan" och "möjlighet att påverka" inte bara ska vara fina ord:
- Människorna är vår resurs
och om vi utvecklar dem så kan
vi orka med förändringsprocessen. Därför har varje team en
schemalagd utbildningsdag var
femte vecka.
Sammanlagt innebär det att
150 personer utbildas varje
vecka på Linköpingsfabriken.
Det kan handla om allt från datautbildning till ergonomi eller
fackliga frågor.
Nya roller
- Team-tänkandet har inneburit
att nya roller fötts. Det har gett
större teknikkunnande och
kompetens på golvet och väntetiderna har minskat, säger produktionsledaren Jörgen Fransson.
- Många känner sig uppskattade med att få ökat ansvar. Men
visst kan det vara svårt i en ökningsfas att få den här modellen
att fungera fullt ut när det hela
tiden kommer in nytt folk, säger
arbetsledaren Susanne Berg.
Andreas Paulsson, teamplanerare på paketeringen, tycker att
det nya arbetssättet gett bra
sammanhållning och stämning.
- Man får en bättre helhetssyn
i organisationen. Det här ger
mer samarbete istället för att
jobba avdelning för avdelning på
traditionellt sätt, säger Andreas
Paulsson och får medhåll av kollegorna Olov Spets och Håkan
Sjösvärd.
- Framför allt är det bra att vi

På mässan Expo Comm i Peking lanserades i början på november Ericssons
nya programvara för TACS. Kina är den största marknaden för TACS-systemet.
Foto: Roger Ekstrand

TACS först med automatisk cellplanering
Analoga mobiltelefonsystemet
TACS vinner allt fler abonnenter.
Nu kan operatörerna automatiskt beräkna ny cellplanering
och lättare komma åt skumma
typer som ringer gratis.
Lösningen finns i Ericssons nya
version av programvaran för
TACS.
R7, den senaste versionen av programvaran för TACS-systemet, innehåller
en rad nya kapacitets- och säkerhetsfunktioner och lanserades på mässan
Expo Comm i Peking i början på november.
Den nya versionen bygger på så kallad hierarkisk cellplanering, vilket
bland annat används inom GSM och
innebär att celler byggs tätare och tätare för att öka kapaciteten i nätet. En ny,
mer kompakt basstation, RBS 889 M,
väntas för övrigt vara klar för leverans
under tredje kvartalet 1997.
Flexibelt. Linköpingsfabrikens team-tänkande ger m ö j l i g h e t 4 t lättare ska-^arbetsrotation i en arbetsgrupp och möjlighet att påverka arbetet. Det tycker montören Britt Schager som här samtalar m e d kvalitetsansvarigrjprtrik Lönns ^ l och hjälper nyanställde Fredrik Sylvan, t i l l höger.

själva kan fördela arbetet och
lätt hjälpa varandra i en arbetsgrupp, säger Britt Schager
som jobbar med montering
och sluttestning av mobiltelefoner.

Linköpingsfabrikens
historia

Ändamålsenliga lokaler
Något större antal nyanställningar är inte inplanerat för
Linköpingsfabriken. Ändå ska
produktionstakten ökas rejält
även nästa år.
Hur ska ni klara den ekvationen?
- Det klarar vi genom att
den nya personalen blivit
skickligare och teamen fått tid
att utveckla sig som grupp, säger Håkan Liedman. Dessutom är de här nya lokalerna
mycket ändamålsenliga och
flexibla, vilket gör det lätt att
bygga om sammansättningslinorna och införa små automatiseringar.

Start 1955 då SAAB Dataoch elektronikdivision bildas för utveckling och tillverkning av stordatorer.
1982 köps fabriken av
Ericsson, som under namnet Ericsson Information
Systems AB tillverkar kontors- och
persondatorer
där.
1987 sker en omställning
till försvarsproduktion och
radiokommunikationstillverkning.
1990 startas tillverkning
av NMT-kanaler för radiobasstationer och senare
även sändartillverkning för
personsökare. Wide Area
Paging.
Mobiltelefoner för GSM
börjar tillverkas 1994.

TEXT OCH FOTO:
NILS SUNDSTRÖM

De nya fabrikslokalerna i Mjärdevi (till höger på bilden) invigdes för ett år sedan.Vägg i vägg ligger
Ericsson Application Center och hela området, som ligger vid universitetet har blivit ett högteknologiskt utvecklingscentrum. Drygt tusen anställda finns idag på Linköpingsfabriken.

Enklare cellplanering
En annan nyhet som nu lanserats är
konceptet Frequency Re-Allocation
(FRA), som ytterligare ska öka kapaciteten och förbättra talkvaliteten. FRA
innebär att systemet automatisk kan
beräkna ny cellplanering åt operatören
och ge förslag på hur frekvensutrymmet mest effektivt ska utnyttjas för att
inte störa andra celler.
- FRA lämpar sig särskilt väl i storstäder där det är tät telefontrafik och
där frekvensbandet lättare kan bli stört
av yttre påverkan. Det kan till exempel
vara ett nybyggt höghus som reflekterar radiovågar så att de studsar in i andra celler och stör, säger Ulf
Hagström, en av produktcheferna för
TACS.
Lyckade fälttester
- Fälttester i Malaysia visar att antalet
samtal som bryts på grund av dålig
överföring kan halveras med FRA.
Metoden minskar också driftsättningstiden för ett system med cirka två veckor, vilket innebär att operatören snabbare kan få intäkter.
FRA bygger på telefonikonceptet
ACA - Adaptive Channel Allocation.
När man definerat de störda områdena

mäter en dator med ACA-kontroll var
det finns bättre frekvenser att ersätta
med.
- Datorn presenterar operatören flera förslag som är bättre än den rådande
situationen. När operatören godkänt
ett förslag utför datorn arbetet med
den nya cellplaneringen och verifierar
hur mycket bättre det blivit, berättar
Ulf Hagström.
FRA-konceptet planeras nu även att
införas i andra mobiltelefonsystem.
Men först ut blir alltså TACS, som
idag har sammanlagt 17 miljoner
abonnenter anslutna i system runt om i
världen. Ericsson har cirka 60 procent
av marknaden där Kina är den viktigaste enskilda marknaden. De första leveranserna dit med FRA-funktionen beräknas gå sommaren 1997.
Redan nu i december levereras den
nya TACS-versionen till Italien - dock
utan FRA som inte finns klar för radiobasstation RBS 883. Däremot finns andra nyheter i italienleveranserna.
Bland annat metoder för att förebygga,
upptäcka och stoppa gratisringare olika bedrägerier som går under samlingsnamnet fraud.
Spårar gratisringare
Vanligaste bedrägerierna i analoga nät
är så kallad doning, gratisringare som
kopierar ett befinligt abonnemang
med telefonnummer och mobiltelefonens serienummer. I nya TACS-systemet finns flera motmedel, bland annat
Distance Speed Analysis Provisioning
som känner av nar en viss mobiltelefon
används. Aktiviteten registreras i ett
system med tidpunkt och geografiska
koordinater (latitud och longitud på
basstationens antenn).
- Om en ny aktivitet registreras på
ett annat ställe inom orimligt kort tid
flaggar systemet. Då är det en bedragare i farten, säger Ulf Hagström som
tror att den nya säkerhetsfunktionen
kan bli ett viktigt konkurrensmedel för
operatörerna.
- Vi uppskattar att operatörerna idag
förlorar cirka tio procent av sina inkomster på grund av "fraud". Den
tiondelen betyder också en kapacitetsbelastning för näten.
NILS SUNDSTRÖM
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Klimatkamrar invigda i Kista

Basstationer f ö r europeisk standard kan n u k l i m a t t e s t a s i Kista.
Från vänster: Gunther D i e t r i c h f r å n l e v e r a n t ö r e n Weiss Tecknik,
systemverifieringschef Peter Andersson, avdelningschef Bengt
Hedlund och K n u t M a r t i n s e n .
Foto: Björn Seger

Bister kyla, värmebölja eller fuktig miljö. Nu kan affärsenheten för europeisk
standard klimattesta radiobasstationer i eget labb i
Kista.
De nya lokalerna för systemverifiering ligger på Färögatan 2
och invigdes i början på november.
Här finns bland annat ett avskärmat, kopparklätt rum för att
simulera strömfall på nätet.
Dessutom är två klimatkamrar
installerade som vardera rymmer 20 kubikmeter. Basstationer kan där testas i spännet
från - 60 grader till +80 grader i
en luftfuktighet på mellan 15 till
95 procent.
- Den här investeringen inne-

bär en stor besparing för oss i tid
och materialfrakter. Tidigare
har vi tvingats transportera utrustningen och packa upp den
på olika labb i Stockholm där vi
hyrt in oss, säger Peter
Andersson som är chef för det
nya labbet.
Sammanlagt har klimatkamrarna kostat cirka 2,7 miljoner
kronor.
- Vi räknar med en pay-back
tid på själva investeringen på 1,5
år, säger Peter Anderssson och
berättar att klimatkamrarna redan är fullbokade för tester fram
till tredje kvartalet 1997.
Förberedelser är redan gjorda
för att kunna expandera med ytterligare två klimatkamrar - om
behov finns.
NS

Säkerhetsarbetet
i fokus landet runt
Att motivera för säkerhet. Det var syftet bakom
den säkerhetsdag som
anordnades inom Radiokommunikation i Sverige
torsdagen den 21 november. Aktiviteter pågick
runt hela landet med
skärmutställningar och
föredrag.
- Det här är första aktiviteten i
större skala för att utveckla
risk- och säkerhetsarbetet och
föra in det som en naturlig del i det dagliga arbetet, säger
Stellan
Svensson,
som är säkerhetschef
inom Radiokommunikation.
lemadagen
blev
officiellt avstamp för
Projekt Säkerhet 2000, som
ska göra risk- och säkerhetsarbetet synligare, men också
motivera varför säkerhetstänkandet behövs. Liknande aktiviteter ska återkomma minst
en gång per år.
- Många upplever passerkort och password i system
som hinder, men med rätt motivering förstår de flesta insatserna,
menar
Stellan
Svensson.
I .mken är att all personal
ska få utbildning i säkerhet före år 2000. I år har 600 sekreterare, reeeptionister och för-

troendevalda fått utbildning.
Broschyrer om brandsäkerhet
och säkerhetsarbete i allmänhet har dessutom delats ut till
alla anställda i samband med
säkerhetsdagen.
- Vi är världens största telekomföretag. Ska vi kunna behålla den positionen måste vi
vara rädda om den kunskap vi
besitter. I slutändan är det våra
jobb det gäller, sammanfattar
Bosse Björnspjut, projektledare för säkerhetsdagen i Kista.
I Kista arrangerades
bland annat föredrag. Jan Persson
från säkerhetspolisen och Jocum
Söderström
från
rikskriminalen pratade om informationsläckage
och
ekonomisk
brottslighet.
Förre rikspolischefen Tommy
Lindström höll
föredrag om dagens brottslighet
i ett vidare perspektiv.
Här i ERA
Nyheter kan vi
följa säkerhetsarbetet med nye
medarbetaren på
säkerhetsavdelningen,
Zigge
Säker.
NS

Pä Tätt kurs. Claes A d o l p h s o n , kursledare, t i l l s a m m a n s m e d Niklas Rosvall, Petra Lundmark och PerÅke Johannson, s o m gick kursen " E x p o r t k o n t r o l l f ö r säljare".
Foto: Björn seger

På kurs för rätt export
Behövs slutanvändarintyg? Vilka handelsrestriktioner gäller? Vilket är produktens ursprungsland? Dessa och många andra frågor när det gäller export av varor får deltagarna i den interna kursen "Exportkontroll för säljare" svar på.
Förutom för säljare ordnas också utbildning för logistiker, service- och installationstekniker samt för tekniker som arbetar med utveckling.
- De kurser, som vi på Radios
Exportkontroll-enhet
håller,
syftar till att ge deltagarna allmän kunskap om vad som gäller
vid export av våra produkter. Vi
vill göra medarbetarna medvetna om vilka regler och föreskrifter som gäller och hur de ska
tolkas. Som ett stort exportföretag är vi skyldiga att följa de lagar och förordningar som finns,
förklarar Claes Adolphson, exportkoordinatör för
Radiokommunikation.
Många kurser
Inom det viktiga området
exportkontroll sker både täta
och snabba förändringar och det
gör att kursutbudet uppdateras
två till tre gånger om året.
Under förra året deltog drygt
hundratalet personer i de olika
kurser som hölls.
Förutom det ordinarie kursschemat "skräddarsys" utbildning efter olika enheters önskemål. Vissa av kurserna är på en
halv dag medan andra omfattar
en hel dag.
- Den viktigaste utbildningen
är kursen "Exportkontrollkodning av produkter och kom-

ponenter", som vänder sig till
tekniker som arbetar med utveckling av produkter och
komponentingenjörer,
säger
Claes och förklarar:
- Det är denna information
som sedan sprids via våra hjälp-

ställer naturligtvis gärna upp
och svarar på frågor. Det är
bättre att fråga en gång för
mycket än en gång för lite, uppmanar Claes.
Hur bestäms en varas ursprungsland, skillnaderna mellan exportregler
inom EU och
USA och hur
bör man sälja
reservdelar, är
några av de områden som behandlas på kursen för säljare.
- Det var en nyttig kurs och ^ ^
jag fick upp ögonen för frågor : ^ P
som jag inte tidigare tänk på, säger Petra Lundmark, som nyligen deltog i utbildningen.
Petra arbetar på Ericsson
Radio Messaging med försälj- x ^ h
ning av landstäckande personsökarsystem i västra Europa.
- Även om jag jobbar med
länder som inte är så svåra när
det gäller exportkontroll, vet jag
vad jag bör vara uppmärksam på
och vart jag ska vänd mig med
olika frågor. Pärmen som vi fick
på kursen är en bra uppslagsbok,
säger hon.

Viktigt vara medveten om
vilka lagar som finns
system till olika instanser i företaget och ligger till grund för information vid till exempel offertgivningar, säljstöd, serviceAmderhåll och orderavdelningar.
På affärsenheterna
Kurserna i exportkontroll ska ge
en allmän inblick i de lagar och
regler som gäller och få säljare,
logistiker och utvecklare att bli
medvetna om vilka frågor de bör
ställa sig.
- På varje affärsenhet finns en
exportkontrolladministratör,
som har mer djupgående kunskaper och hjälper till när det
gäller dessa frågor. Vi här på
Radios centrala Exportkontroll
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Videokonferens via PC:n PrflfeBITW
- Det viktiga med dagens
intelligenta telefoni är att
man alltid ska vara tillgänglig, men på egna villkor, berättar Anders
Sehlin, ansvarig för Radios
interna telefoniutveckling.
"På egna villkor" innebär
att man kan sätta upp en
hierarki för hur samtal ska
styras - från fasta telefonen till mobil/freeset, hemtelefon och röstbrevlåda.

l A J HANNOVER
13.
19. 03. I 9 97
• När den stora internationella data-och telekommässan CeBIT 97 går av stapeln i Hannover 13-19 mars
är Ericsson representerat i
en koncerngemensam monter och en mindre monter,
där mobiltelefonerna finns.

Det har hänt mycket sedan ERA
Nyheter i våras skrev om
telefoniutvecklingen i Kista.
Anders Sehlin berättar att man
nu under hösten slutför det pågående projektet med att starta
roamingtjänsten och att man inleder ett pilotprojekt med personliga nummer.
- När man har ett personligt
nummer, kan man skapa en hierarki för vart inkommande samtal ska kopplas om man inte svarar i sin fasta telefon, säger
Anders. Därmed behöver man
aldrig koppla om sin telefon till
växeln.
Med roamingfunktionen ut- En annan nyhet är att man
byggd kan man nås på sin freeset-telefon i alla Ericssons hus i kan ringa från sin PC, och om
man ringer internt får den man
Kista.
Telefonister finns nu också på ringer till upp ett fönster på sin
plats i Kistaväxeln dygnet runt bildskärm och kan välja att svara
från kl 21 söndag kväll till kl 03 eller skicka samtalet till röstlördag morgon, vilket täcker brevlådan.
Med hjälp av en programvara
Ericssons arbetsvecka globalt,
från att kontoret i Auckland på som heter ProShare kan man
Nya Zeeland öppnar måndag också ha videokonferens via
morgon till dess att Cypress- PC:n. Anders förklarar:
kontoret utanför Los Angeles
- Man kan se den person man
stänger fredag kväll
talar med i ett fön(lokala tider).
ster på bildskärmen.
Samtidigt kan man
- Vi har också lagt
ha ett dokument
in vår interna teleframme, som båda
fonkatalog
med
kan se, diskutera in65000
namn
i
nehållet och göra änwebbform på Interdringar direkt i donet, och sedan börkumentet.
jan av sommaren
har vi redan haft
- Vi sprider också
det här konceptet inH»ner än 100 000 förBR
utanför
frågningar, berättar Anders Sehlin, ansva- om
Anders och tillägger rig för Radios interna Stockholm, till att
börja med till våra
att nästa år kommer telefoniutveckling.
även Telias telefonkatalog för svenska fabriker, så att de ska få
Stockholm i webbform.
samma nivå som vi i Kista.
- Men på sikt ska det förstås ut
Ringa från PC:n
både till andra affärsområden i
Sverige och hela världen, anpasDet är den nya företagsväxeln
från Ericsson Business Net- sade till de olika bolagens lokala
works, Consono MD110 (relea- behov och möjligheter.
En extra finess med att fabrise 8.0), som möjliggör alla dessa
nya tjänster. Den nya program- kerna uppgraderas är att Kistavaran och delvis ny maskinvara växeln kan ta över när deras lokala växlar stänger för dagen.
installerades i våras.

Många fabriker är ju ofta
igång dygnet
runt och kan
då
behöva
kontinuerligt
stöd av en telefonväxel.
De nya tjänsterna demonstreras i ett visningsrum vid huvudreceptionen i Kista (jfr förra
numret av ERA Nyheter).

Ny företagsväxel ger
många nya tjänster

Spara miljoner
Utöver de projekt som nu går in
i sina slutfaser, fokuseras telefoniutvecklingen på ett nytt mobiltelefoniavtal med Telia som
innebär att alla mobiltelefoner
kan lyftas in i den egna nummerplanen.
- Det här är mycket intressant, betonar Anders Sehlin, för
det innebär att vi får kontroll
över dessa telefoner och våra
samtalskostnader för dem.
Avtalet betyder att MD-växlarna ska anslutas direkt till Telia
utan att gå via det publika nätet.
När man ringer från en mobiltelefon, fungerar den som en fast
telefon knuten till växeln: man
slår internt femsiffrigt anknytningsnummer till den man vill
prata med eller 09 för att komma till växeln.
- All trafik inom vår nummerplan sker då till ett fast pris och
både NMT- och GSM-telefoner kommer att fungera enligt
detta nya koncept, säger Anders
och tillägger att detta kommer
att spara miljonbelopp åt företaget.

- Vi betalar idag fruktansvärt
mycket för våra mobiltelefonsamtal!
- Tänk dig att du idag ringer
från din GSM till någon kollega
som har kopplat sin anknytning
vidare till sin GSM. Då betalar
vi dubbel taxa istället för att det
med det nya avtalet ingår i det
fasta priset.
Telia har nyligen gått ut och
marknadsfört denna nya tjänst,
som de kallar Dirigent. ERA är
bland de första kunderna som
inför den.
"Intelligent assistent"
I detta med att alltid vara tillgänglig, men på egna villkor,
finns även ytterligare planer.
- Nästa steg blir att installera
intelligenta assistenter som sorterar inkommande samtal, fax
och e-mail efter prioritet som
du själv definierar. Vi kommer
även att få en tätare integration
mellan data och telefoni, där vi
har mediatransparens.
Med det sistnämnda menar
Anders att man exempelvis kan
få ett fax eller e-mail uppläst via
telefon av en syntetisk röst.
- Om man tänker tillbaka på
telefoniutvecklingen de senaste
åren, är det inte utan att tanken
svindlar. Det har hänt otroligt
mycket, och det är roligt att vi är
med i teknologins framkant och
att vi faktiskt har lyckats realisera allt vi för två år sedan sade att
vi skulle göra, betonar Anders
Sehlin.
ALF ÖST

Radiodagar samlade IT-intresserade
Under tre dagar i november visade LM Ericsson Data, division
Radio vad de tillsammans med sina samarbetspartners har att erbjuda.
- Det är första gången vi går ut
med samlat grepp kring våra tjänster, säger Peter Häggström, ansvarig för division Radio.
- Under tre dagar ville vi bjuda
på intressanta seminarier och via
demonstrationer på IT-torget ge
besökarna vad de är intresserade av,
när det gäller IT-trender, effektivi-

sering och affärsutveckling.
Vår personal har själva utformat
demonstrationsmaterialet och formulerat sina budskap. Jag ser det
som en kompetensutveckling för oss
alla. Vår förhoppning är att detta
ska falla väl ut och att det kan bli ett
återkommande arrangemang. Målsättningen var att vi ska nå 500 besökare.
- Vi nådde målet med råge, säger
Liza Fransson. Det var nära 600
personer som besökte oss.
BA

Även förra året fanns telefonerna i en egen monter
men nytt för i år är att båda
montrarna utseendemässigt
är lika med samma färger
och träslag.
I motsats till tidigare
CeBIT-mässor kommer inte
så många produkter att visas utan fokus blir på olika
lösningar inom telekommunikation. För Radios del
handlar det om olika tilllämpningar för företag som
till exempel kopplingar till
Internet och videokonferenser över GSM.

På besök i
Gävle

Björn Svedberg, ordförande i LM Ericssons styrelse
passade på att prata med
Monika Hedin, stående,
och Lena Nordström, sittande. Foto: Barbro Albrektsson
Den 14 november invigdes
Gävlefabrikens nya utbyggnad på 20 000 kvm och samma dag hade LM Ericssons
styrelse möte i fabriken. I
samband med invigningen
visades den nya lokalen och
den tillverkning som sker
där. Det är bland annat
radiobasstationen för det japanska systemet PDC och
MDE som är en del i NTT:s
basstation .

FiiFTipnr
Följande personer har
fått utlandskontrakt.
Bahrain: Bo Waldell.
Kanada: Miguel Blockstrand.
Kina: Fredrik Ludtke.
Tyskland: Kjell Andersson,
Gabriella Granfors, Mats
Haldin, Kristina Martelius.
England: Peter Landhed.
Indien: Jörgen Fransson.
Japan: Hans Beijner.
Malaysia: Cecilia Bergstrand.

Swapna Sharma, Eivor Helenius, Barbro Kilegran och
Anna Berglund på Ericsson Radio Systems var några av de
som passade på att besöka Radiodagarna och IT-torget i
NCC-huset i Kista. Här får de demonstration av Niklas
Jörding på Digital, som är en av LM Ericsson Datas samarbetspartners.
Foto: Björn Seger

Polen: Leif Jansson och
Khallat Dastan.
Thailand: Peter Carlsson
och Robert Lönn.
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De kom från varsin världsdel till ett land långt borta. Mest förvånande var nog den ständigt närvarande planeringskalendern.
Möt Teresa Wong från Hongkong och Paul Ortega från
Ecuador - på långtidskontrakt i Kista.

[ffilihJJ
Skulle du
vilja arbeta
utomlands?
Begona Gråna, Ericsson
Radio S A (Indelec),
Bilbao.Spanien
- Ja, det
skulle vara
intressant
i j ^ B ^ ^ ^ ^ «•""*'•' ^^m^
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europeiskt
land ett tag. Jag är gift och
har två barn så det kanske
skulle bli en del praktiska
problem.
Torbjörn Bengtsson,
Ericsson Radio Systems,
Gävlefabriken
- Naturligtvis!
I
Har du
något bra
förslag till
mig?Jag
kan tänka
mig att
arbeta i Australien, USA eller varför inte i Japan.

Utlandsj obb
vidgar vyerna
et finns
sammanlagt 2 600
Ericssonanställda
som jobbar utanför hemlandet på
långtidskontrakt, vilket innebär
utlandsjobb i minst tolv månader. Bara inom Radiokommunikation finns drygt 1 300 anställda på långtidskontrakt, merparten i USA, Japan och Kina
och 117 personer i Sverige.
- Någon bättre lön har jag inte här efter skatt, men det är inte det det handlar om. Det här
gör jag för utmaningen och min
personliga utveckling, säger
ekonomen Teresa Wong.
I lite mer än ett halvår har hon
varit i Kista på affärsenheten för
europeisk standard och satsningen mot Kina. Sammanlagt
har hon jobbat sex år för
Ericsson, både i Hongkong och
i Kina. Skillnaderna är stora inte minst klimatmässigt.
Kallt klimat
- 1 Hongkong har vi som kallast
tio grader. Men det är inte kylan
som är svårast här i Sverige på
vintern utan mörkret. Att det är

mörkt när du går till jobbet och
mörkt när du kommer hem, säger Teresa Wong och får medhåll av Paul Ortega.
För snart ett år sedan kom han
till Kista från varma Quito där
han i tre år jobbat för Ericsson
med transmissionsteknik. Nu
har han ett år kvar på kontraktstiden i Sverige som produktutvecldare (product manager) för
AMPS-systemet.

ket kan han riktigt bra, går på
kurs och pratar alltid svenska
med vännerna här. Men vad
man menar med olika saker skiljer sig ändå mellan olika länder.
Språkskillnad
- När chefen här säger "vi kanske borde göra så här" så betyder det "nu måste vi göra detta".
Det är en stor skillnad jämfört
med Sydamerika där man måste
betona med datum för att se resultat, säger Paul Ortega.
- Det känner jag igen, säger
Teresa Wong. I Kina gör man
exakt vad man blir tillsagd, inget
utöver det. Men jag gillar den
svenska modellen, och genom

Helhetsyn i Sverige
-Jag vill behålla kontakten med
Sverige även framöver, eftersom
det är här allt händer inom
Ericsson. I Ecuador kan det vara
svårt att se helheten.
Även i fortsättningen kan
han tänka sig
att jobba utomlands, fastän familj och vänner
finns i Ecuador.
- Ecuador är
en liten marknad.
Kanske
kan jag bli lokal
produktchef i
något
annat
land i Syd- Paul Ortega har hunnit lära sig svenska riktigt
amerika, säger bra, men så kan han också tyska och fyra språk
till förutom modersmålet spanska. Teresa Wong
Paul Ortega.
Svenska språ- använder engelska i Sverige - än så länge.

att man själv får ansvar för olika
saker så känns det också att ens
jobb är viktigt.
Även chefsrollen skiljer sig
generellt mellan länderna.
- Här finns en platt organisation, cheferna är mer tillgängliga och det känns att alla är i ett
team som jobbar mot samma
mål, säger Paul Ortega.
Planeringskalender
Både Teresa Wong och Paul
Ortega har rest runt lite i
Sverige och beskriver landet
som rent och organiserat, där
samma standard finns överallt
och alla har god utbildning.
Men en sak har förvånat dem
båda - den svenska förkärleken
till planeringskalendrar.
- Alla verkar så upptagna här
och bär alltid med sig sin planeringskalender. Det kan ta två
veckor innan man kan träffa någon, på jobbet eller fritiden, säger Teresa Wong.
- Visst är det många möten
här och mycket planering, säger
Paul Ortega. Men det är ju också så många avdelningar och
möten är nödvändiga för att se
vad alla gör, både för att sätta
mål som grupp och individ och
för att känna delaktighet.
NILS SUNDSTRÖM
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Susanna Engström,
Ericsson Software Technology, Karlskrona
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- Ja, att ta um
utlandskontrakt
I
1
är en av
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de stora
möjligheterna
_jyÉ>*_^ik^.
med att
jobba inom Ericsson. Det är
ett bra sätt att lära känna
människor och en ny kultur
på en vardaglig nivå. Jag
tror man växer oerhört som
individ om man får chansen.
Anders Karlsson,
Ericsson Radio Systems,
Linköpingsfabriken
- Nu trivs jag bra där jag är
men visst
är det en
dröm att
få leva och
jobba i en
helt annan
kultur t i l l
exempel i Japan, under en
t i d . Det skulle vare en kul
livserfarenhet.
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Susanne Pettersson,
Ericsson M o b i l e Communications, Kumlafabriken
-Javisst, det är en möjlighet
finnas för
alla yrkeskategori-
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och bättre
produktionskvalitet. Jag är
montör och har tidigare föreslagit utbyte med bland
annat Lynchburg.
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