MINI-LINK I FOKUS
I år ska mer än 20 000 Mini-Link tillverkas vid Ericsson Microwaves fabrik
i Borås. Sedan 1995 har antalet producerade länkar ökat med 230 procent.

SIDAN 5

EXPERTER PA RESOR
Resandet ökar kraftigt. I Kista finns
Travel Management, som servar med
information och avtal kring resandet.

TIDNING FÖR OSS PÅ MOBILSYSTEM
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Mer än 12 500
anställda
• Den första april hade affärsområde Mobilsystem, BR, 12 531 anställda i Sverige. Av dessa finns
mer än hälften, 7 242 i Storstockholm. Antalet medarbetare
i Kista är 6 322 och i Sundbyberg
660. I Gävle, som är den nästa
största arbetsorten, finns 1 924
anställda.

Utveckling i tio
år i Mjärdevi
• Den sjunde april i år var det exakt tio år sedan Ericsson Radio
Systems programutvecklingsenhet,
det
som
idag
heter
Application Center, invigdes i
Mjärdevi.
- Även om ni jobbar med mobil
kommunikation hoppas jag att ni
inte är alltför mobila utan stannar
och växer här i Linköping, sa det
invigande kommunalrådet i sitt
tal. Då hade enheten ungefär 35
anställda.
Och visst har man stannat kvar i
Mjärdevi och vuxit har man också
till dagens 698 medarbetare.

133 317 mobiltelefoner i mars

Ny basstation för bredbandigt mobilsystem. Längst fram Tomas Ek, ansvarig för testsystemet i Kista, mekanikchef Mats
Holte, kundprojektledare Martin Ingels, huvudprojektledare Hans Persson samt Håkan öling som ansvarat för kablage.
Foto: Anders Anjou

Bredbandig satsning på
framtidens mobiltelefon!
Ericsson utvecklar ett nytt provsystem för framtidens mobiltelefoni. Det
bredbandiga mobilsystemet ska klara höghastighetsöverföring för multimediatjänster som Internetaccess och video. Första projektet för nya produktenheten Wideband Cellular Systems, WCS, i Kista är leverans av basstationer och växelsimulator till japanska telejätten NTT DoCoMo.
Sidan 3

• Under mars i år såldes 133 317
mobiltelefoner. Enligt branschföreningen
MobilTeleleverantörerna, MTL, var fördelningen
mellan systemen 130 529 GSMrespektive 2 788 NMT-telefoner.
GSM-telefonerna utgjorde därmed 97,9 procent av försäljningen.
Under mars förra året såldes
58 098 mobiltelefoner.
Det kan vara intressant att notera att antalet sålda mobiltelefoner normalt är större än antalet
tecknade
mobiltelefonabonnemang, eftersom äldre mobiltelefoner skrotas och en ny ofta köps
som ersättning utan att nettoantalet abonnemang ändras.
På tal om mobiltelefoner så är
det nu i april tio år sedan terminalverksamheten bildade en egen
division och bröts ut ur systemverksamheten och flyttade till
Lund.
Då var antalet anställda totalt
370 personer, fördelade på följande orter; Lund, Kista samt Kumla,
där ca 300 personer arbetade
med produktion av mobiltelefoner.
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art affärsområde slutför just nu
arbetet med 1997 års ESP
(Ericssons Strategiska Planering).
Arbetet inom koncernen vad avser "Vision 2005" och var vi vill vara om fem
år, har varit viktiga indata. Det stora ledningsgruppsmöte Ericsson hade i Sevilla
kan också ses som en del i det strategiska arbetet.
Låt mig här sammanfatta några viktiga
slutsatser från vårt ESP-arbete detta år.
Den mobila marknaden fortsätter att expandera, men med allt mer ökande konkur-

Vi måste vara
ännu mer på
abettet .a
rens. Både från nya spelare (till exempel från
Korea) och från existerande konkurrenter.
Denna marknad är helt enkelt alltför attraktiv att stå utanför som telekomleverantör.
Inom detta område är Ericsson störst.
Vårt mål är att bibehålla och förstärka denna position som nummer ett på mobila system (främst cellulärt), trots ökad konkurrens. Detta skall åstadkommas med fortsatt
god lönsamhet och ett positivt kassaflöde, så
att vi själva kan finansiera våra satsningar.

För att klara detta måste våra produkter
bli mer kostnadseffektiva (möta prissänkningar), erbjuda högre kvalitet och snabbare
nå våra kunder så att de blir nöjda. Detta
kräver fortsatta satsningar på verksamhetsoch kompetensutveckling. "En nöjd kund är
oftast en långsiktigt lönsam kund".
Vi kommer också att investera i nya produktområden (inklusive kundtjänster), relaterade till våra mobila system. Några av dessa områden är:
• Mobila (cellulära) inomhus lösningar
för generellt bättre täckning i kontoret och
hemmet.
• Mobila Internet produkter. Internet
kommer också i mobila nät och tillämpningar, till exempel mobila kontoret.
• Mobil multimedia (det vill säga kombinationer av tal, data, bild) för nästa generations mobilnät, där Internet och digital video är några viktiga drivkrafter. Detta kräver
utveckling av bredbandigare mobila radio access nät, som kan överföra data med högre
bithastighet. Vår order på testsystem till
Japan (NTT DoCoMo) är just en sådan utveckling.

Sammanfattningsvis kan jag säga att vi
måste vara ännu mer på "bettet" för att fortsätta att vara nummer ett. Vi kan inte leva på
historiska framgångar. Samtidigt kan man
konstatera att jobben på Ericsson i denna
bransch och med de nya utmaningar vi står
inför, måste tillhöra de bättre i världen.
•

TORBJÖRN NILSSON
Chefsstrateg på Mobilsystem

rp

nyheter

Kostnaderna i fokus
Om möjligheter men också om
hot handlade flera av programpunkterna då årets första stora
chefsmöte hölls på affärsenheten Mobilsystem GSM, NMT
och TACS. Drygt 170 chefer från
hela världen fanns på plats i
Kista, där mötet hölls i början
av april.
Affärsenhetens
controller
Lars
Nylocks berättade om resultatet för
1996. Han sa bland annat att de projekt som man haft för att förbättra
kassaflödet haft positiv effekt och det
är viktigt att nu fortsätta detta arbete.
För att hålla konkurrenterna stången
behövs "finansiella muskler".
Även Mats Dahlin, affärsenhetschef, betonade vikten av att ha kostnaderna i fokus och fortsätta effektiviseringsarbetet.
- Vi är den ledande GSM-leverantören men när det gäller att ligga
långt framme på tekniksidan uppfattas Nokia som det ledande företaget,
sa han. För att bli bättre inom detta
område kommer det att drivas projekt
tillsammans med vissa kunder.
"Crazy ideas"
Att vara först ut på marknaden med
nya lösningar är viktigt.
- Var kreativa och kom med förslag
på olika lösningar, uppmanade Mats.
Det som till en början kan verka som
en "crazy idea" kan faktiskt utmynna i
en bra och genomförbar idé.
Samtidigt som han gick igenom
årets mål kom han också in på organisationen.
- Även om vi lever i en decentraliserad global organisation måste alla dra
åt samma håll.
Mats underströk också hur viktigt
det är att samarbetet med mobiltelefonsidan fortsätter. System och telefoner går ofta hand i hand och måste
fortsätta att göra det även om mobiltelefoner nu blivit ett eget affärsområde.

Stefan öfverholm, t h, tycks berätta något roligt i kaffepausen för Cristel
Ehrenkrona, Hans Falk och Carl-Gustaf Leinar.
Foto: Björn Rossander

Hur uppfattar Telia Ericsson som
leverantör och vilka önskemål har
man på leverantören, var frågor som
Staffan Holmer kom in på i sin programpunkt på chefsmötet.
Staffan, som efter åtta år på Telia
Mobiltel, just kommit tillbaka till
Ericsson Radio Systems, representerade Telia i sitt anförande.
Efter en kort historisk över mobiltelefonin gav han en redogörelse över
mobiloperatörerna
i Sverige och
abonnentfördelningen mellan dem.

Fr v Mats Dahlin, Orvar Parting och
Staffan Holmer har något intressant att
diskutera.

När han berättade om Telias u p p ^ ^
fattning av Ericsson bekräftade han
det som tidigare sagts om att vara tekniskt ledande.
- Ericsson är en pålitlig leverantöi^
men ligger inte i framkanten. Det g c l ^
däremot Nokia som upplevs som ett
mer kreativt företag vad gäller tekniska lösningar.
Fruktbärande samarbete
- Telia behöver Ericssons hjälp med
smarta lösningar till nya tjänster. Men
vi behöver dessa om tre månader
inte om något år. Vi kan inte
vänta då hinner de konkurrerande operatörerna före oss, sa
Staffan.
Han framförde samtidigt förslag
på att skapa team med deltagare
från Telia och Ericsson Radio
Systems för att man tillsammans
ska kunna ta reda på vad slutan^^
vändarna, det vill säga lelif^Br
kunder, vill ha. Det skulle kunna
bli ett fruktbärande samarbete
för båda företagen.
GUNILLA T A M M

Totalansvar för MDE i Mölndal
Divisionen för mobiltelefon* på
Ericsson Microwave Systems,
EMW, klyvs och bildar divisionerna för basstationer, SK och
mobiltelefoniprodukter, SR.
Omorganisationen innebär bl a
att totalansvaret för MDE verksamheten flyttas från Ericsson
Radio Systems, ERA, i Kista till
EMW i Mölndal.
Försäljningen av basstationsutrustning, MDE, Modulator Demodulator
Equipment, till den halvstatliga japanska telekomjätten, NTT, har vuxit lavinartat de senaste sex åren. Sedan
1990 då den första beställningen kom
om utveckling av en familj radiobasprodukter, har omsättningen stadigt
ökat och ligger i dag på cirka 1 miljard
kronor per år.
Produktutvecklingen har hela tiden
sedan projektet drogs i gång skett vid
EMW i Mölndal på uppdrag av ERA
i Kista som haft det egentliga ansvaret
för marknad, produktledning, order-

hantering och kundstöd.
-1 takt med att verksamheten vuxit i
omfattning har allt fler instanser
kommit in i bilden och det har i bland
rått vissa tvivel om vem som haft det
totala ansvaret för MDE-verksamheten, konstaterar Sivert Bergman, vice
VD på EMW och chef för affärsenheten Mikrovågskommunikation
i
Mölndal.
För att skapa ordning och reda i
verksamheten flyttas nu hela marknadsfunktionen och därmed det totala
huvudansvaret för MDE verksamheten över till EMW i Mölndal som bildar divisionen för basstationer, SK.
Antalet anställda på SK är i dag 110
personer men kommer att utökas med
ytterligare ett tjugotal inom kort.
Samarbetar med Japan
Arbetet ska fortsättningsvis ske i samarbete med Ericssons lokalbolag i
Japan, Nippon Ericsson KK och tillverkningen av basstationerna fortsätter som hittills i Gävle.

- Det känns mycket bra att vi på
EMW får ta helhetsansvaret för det
fortsatta arbetet med basstationerna,
konstaterar Pär Mattisson, utvecklingschef för MDE i Mölndal.
- Kontakten mellan utveckling och
marknad förbättras. Arbetet effektiviseras vilket i förlängningen är till nytta och glädje för kunden.
Den andra halvan av divisionen för
mobiltelefoni organiseras om till divisionen för mobiltelefoniprodukter,
SR.
Antalet anställda blir totalt 150 personer fördelade på tre enheter, CMS
30 radio, enheten för GSM och antennprodukter samt enheten för
Talkodarteknik där verksamheten för
att utveckla nästa generation bredbandig mobiltelefonsystem, Wideband Cellular Radio Network
System, WCS är under uppbyggnad.
Cirka 30 personer är i dag sysselsatta
med utvecklingen av WCS.
CATHRINE ANDERSSON

Redaktör: Gunilla Tamm, tel: 08 - 757 20 38, memo: ERAGT I redaktionen: Nils Sundström, tel 08-757 05 21, memo ERANISM, Britt-Marie Wihdén, Ericsson
Microwave Systems AB, Mölndal, tel 031-67 36 62.
Adress: Ericsson Radio Systems AB, Kl/ERA/BR/KN, 164 80 Stockholm Fax: 08 - 752 08 09
Ansvarig utgivare: Lars A. Stålberg Tryck: Nerikes Allehanda Tryck, Örebro 1997
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Lars Hagebris
Marknadsansvarig
f ö r PDC på nya
marknader
Hur känns det a t t f l y t t a
hem från Japan?

Utvecklingen av den nya bredbandsteknologin drivs av enheten Wideband Cellular Systems i Kista. Linjechefer är från vänster, bakre
aden, Martin Ingels, Tommy Borg, Hans Persson, Mats Norin, Ove Hult, Magnus Ewerbring och Tomas Ek. Främre raden: Harry
lordström, Håkan Djuphammar, Ulla Lilja Berg, enhetschefen Dan Redin och Lars Eriksson.
Foto: Anders Anjou

K

Radionät för multimedia
Ett nytt radionät som möjliggör en rad mobila multimediatjänster. Det är uppdraget i det stora utvecklingsprojektet "Widebandera" som i december ska
leverera ett provsystem till
japanska NTT DoCoMo.
Produktenheten Widend Cellular Systems i Kista
W i niar hjälp av en lång rad
Ericssonbolag för att få fram
hårdvara och mjukvara.
- På ett år ska vi utveckla en helt
fejjy basstation baserad på nya
Teknologier. Det är ungefår halva tiden jämfört med basstationsutveckling inom etablerad
teknologi, förklarar projektledaren Martin Ingels som fungerar
som den enande länken i kunddialogen med N T T DoCoMo.
Ericsson är en av fem leverantörer av basstations- och växelutrustning till NTT-projektet
och ska leverera hårdvara med
grundläggande funktioner; basstationer och en växelsimulator.
N T T DoCoMo utvecklar sedan
egna applikationer.

Eget testsystem
- I projektet ingår också att vi i
mars 1998 ska vi ha byggt upp ett
eget testsystem i Kista för att själva kunna utveckla applikationer
och testa bredbands-CDMA som

accessmetod, berättar huvudprojektledaren Hans Persson.
Tanken är även att på sikt tillverka kommersiella produkter.
Stort forskningsprojekt

Forskningen kring bredbandiga
lösningar har pågått inom teknik- och forskningsavdelningen
RCUR sedan 1990 och har varit
ett av avdelningens största projekt genom tiderna. N T T - o r dern är den första konkreta tillämpningen och bakgrunden till
bildandet av produktenheten
Wideband Cellular Systems,
W C S , i februari i år.
På W C S , placerat på Japan-

enheten, finns medarbetare från
tidigare BR/TR som arbetat
med bredbandig radioteknologi.
- I sommar börjar vi arbetet
med att ta fram kommersiella
produkter för det nya systemet,
säger Dan Redin, chef för W C S .
- Förhoppningen och strategin är att det radionät vi utvecklar ska ha en bredare tillämpning och passa in i existerande
mobilsystem, till exempel GSMbaserade system. Det pågår också standardiseringsarbete för att
möjliggöra detta.

är en rad Ericsson-bolag engagerade i projektet. Konstruktionsarbetet med hårdvaran
sköts av Ericsson i Nurnberg,
Göteborg, Finland samt Ericsson Radio Access i Kista. ATM
och kontrollsystem utvecklas av
Ericsson i Nacka Strand, programvaran i Kista och Linköping medan basstationsprogramvaran utvecklas i Kista
samt Umeå och Luleå (Erisoft).
Tillverkningen sker i Gävlefabriken och
Katrineholmsfabriken medan Ericsson i Japan
sköter kundkontakterna på plats.

Många engagerade
Förutom verksamheten

Kista

NILS SUNDSTRÖM

Stort intresse för bredband
Utvecklingen av snabb datakommunikation inom mobiltelekommunikation har drivits på
av bland annat den dramatiska
utbredningen av Internet.
Utvecklingsprojektet
Wideband-era (W-era) bygger på en
standard för ett radiogränssnitt
som Ericsson utvecklat enligt
nya nyckelteknologin W-CDMA
(Wideband
Code
Division
Multiple Access). Teknologin
skiljer sig markant från den
smalbandiga
IS95-standarden
inom CDMA.
Det nya systemet använder
5MHz bredbandig CDMA-teknik

som gör det möjligt att överföra
upp till 2 Mbps. I första fasen
ska systemet ha datahastigheter
för 384 kbps, vilket ger en rad
mobila multimediatjänster som
fullt rörlig video, Internetaccess
och möjlighet till videokonferenser.
NTT DoCoMo betonar projektets betydelse för att tillgodose
den växande abonnentstockens
behov av avancerade trådlösa
tjänster. År 2000 beräknas det
finnas sammanlagt 45 miljoner
mobiltelefonabonnenter i Japan.
- Det är mycket viktigt att vi är
med i utvecklingen av nästa ge-

nerations mobiltelefoni och vad
som händer i Japan, säger Hans
Jarne, marknadschef på affärsenheten japansk standard.
- Japansk industri är väldigt
konsumentmarknadsorienterad
och en stark drivkraft för att få
ut nya produkter. Självklart är
man även från japansk sida intresserad av att detta ska kunna
bli en internationell standard.
NTT DoCoMo:s W-CDMA-system beräknas vara i full kommersiell drift efter sekelskiftet.
Läs mer o m Ericssons testsystem W-CDMA i Kontakten, nr 6 1997.

Nytt orderflöde kortar ledtider

- Ä v e n om jag trivdes bra
där kändes det rätt att flytta
hem efter tre och ett halvt
år. Jag var marknads- och
produktledningschef
på
Ericsson Toshiba. Det har
varit intressant och lärorikt
att vara med och bygga upp
Japanverksamheten
helt
från början. När jag började
jobba med Japan fanns det
varken organisation eller
produkt.
Vad lärde du dig i Japan?

- Att vara tålmodig, det är
viktigt att vara när man arbetar med japaner. Att alltid
hålla tidplaner - har man
gjort upp om en tid så är det
den som gäller.
Vilka marknader finns
det för PDC utanför
Japan?

- Även om P D C är världens näst största digitala
standard kommer den inte
att sprida sig som D-AMPS
och GSM. Däremot är det
en lämplig nischprodukt på
marknader som t ex behöver
öka såväl konkurrensen som
kapaciteten eller har frekvensallokeringsproblem.
Tekniken för att "roama"
mot GSM och D-AMPS
finns redan. Asien och Sydamerika är de marknader
som är intressanta för P D C
och vi ska nu börja bearbeta
myndigheterna därborta.
- Att ha P D C som en 1500
MHz-produkt i sin produktportfölj kan vara lämpligt för Ericssons bolag runt
om i världen. Det är bara
Ericsson tillsammans med
N E C som är kompletta systemleverantörer för PDC.
Ericsson har satt upp e t t
demosystem i Thailand.

. - J a , i Bangkok. Systemet,
som täcker centrala staden
och vägen till flygplatsen,
har fått positiv uppmärksamhet.
Vad gör du på fritiden?

• Ett nytt orderflöde ska korta
ledtiderna för att få radiobasstationer till site. Det är ett av delprojekten i World Class Supply
som nu genomförs inom affärsenheten europeisk standard.
- Tanken är att ordern ska gå

direkt från kunden eller vårt
M L C (major local company) till
C C L (fabriken), säger projektledare Cornelia Ahlberg, logistikchef BTS-supply.
Nyligen hölls en workshop i
ämnet i Barkarby för inköpsper-

sonal från Ericsson i
Danmark, Norge, Finland, Portugal, Grekland, Cypern, Irland,
Holland och Schweiz.
Förändringen ska vara
genomfört till 1998.

Foto: Anders Anjou

- J a g gillar att spela golf och
köra M C men jag har ingen
motorcykel just nu. Fritiden
i sommar måste ägnas åt att
renovera vårt hus - även om
jag hellre skulle vilja spela
golf.
GT
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Utomhusbasstationer

Uppåt för Mini-Link

Nytt kylsätt förenklar
Lättare, tystare, billigare.
Kylkompetenscenter på
Ericsson Radio Systems i
Kista har tagit fram ett nytt
kylsätt som ger betydligt
kompaktare utomhusbasstationer.
En första prototyp finns
nu klar för AMPS-systemet.
- Vikten, volymen och kostnaderna för mekanikkonstruktionen i en radiobasstation kan nu
minskas med ett par till fyra
gånger, säger Björn Gudmundsson, ansvarig för kylkompetenscentret.

Björnes magasin
Metoden, som går under namnet
"Björnes magasin", utvecklades
1991 och patentsöktes 1994.
- Med AMPS-systemet och
RBS 884 som har en enklare mekanisk konstruktion har vi funnit
en passande tillämpning. Principen går dock att använda för i
stort sett för alla basstationsan-

Under 1997 ska över 20 000 Mini-Link produceras på Ericsson Microwave Systems, EMWs fabrik i Borås. Tillverkningen av radiolänkarnas
olika utom- och inomhusenheter sker i dag enligt löpande bandprincipen och helt enligt kundens speciella önskemål.
Volymtillväxten på Mini-Link sidan hänger ihop med den snabba
mobiltelefoniutvecldingen världen runt. Över 3 miljoner nya
mobiltelefonabonnenter tillkommer varje kvartal. Ericsson
Microwave Systems Mini-Link,
M-L 7,15, 23, 26, 38 och 18,
finns numera i över 90 länder.
Sedan 1995 då 6 400 länkar
producerades har antalet tillverkade länkar ökat med över 230
^ Ä i c c n t . Under innevarande år
^ ^ e r prognosen på en tillverkning av cirka 25 000 Mini-Link.
Boråsfabrikens anställda har
arbetat mer eller mindre på en
byggarbetsplats under ett antal år
rsom fabriken byggts om och
;fter hand som Mini-Link beställningarna har strömmat in.
Efter några tuffa år har dock lugnet lagt sig över fabriken och dess
personal och nu tillverkas det radiolänkar som aldrig förr.

läggningar, menar Björn Gudmundsson.

Många kylsätt
Kylningen i en radiobasstation är
nödvändig för att få bort den värme som främst frigörs av radiosändardelen.Utomhusbasstationer, som blir allt vanligare, är i
princip inomhusbasstationer förslutna i skåp eller containrar för
att skydda mot sol, kyla och fukt.
Vanligtvis kyls dessa med olika
system av värmeväxlare och kylaggregat.
- Det finns även modeller som
använder filtrering av uteluften
som kylning. Men det är alltid ett
risktagande, menar Björn Gudmundsson. Avgaser, smuts och
fukt i luften försvinner inte och
konstruktionen blir inte tillförlitlig ur korrosionssynpunkt.
- Nackdelen med slutna skåp
med kylaggregat är att de blir dyra. Dessutom håller inte alltid
skåpen tätt och utomhusluften
kommer in i alla fall.

En ny kylmetod gör att radiobasstationer för utomhusbruk dramatiskt kan minska i storlek. C a r l ^ K
stedt, Björn Gudmundsson och Anders Lindström visar prototypen för nya RBS 884 som utvecklats på
kylkompetenscentret i Kista. Den större basstationsmodellen bakom dem har ordinär kylning. Radioutrustningen är i dag inte för samma ändamål men kan med små förändringar på prototypen bli exakt lika.

Den prototyp som nu finns
klar av microbasstationen RBS
884 väger 80 kilo, rymmer 150 liter och har en effekt på 400 Watt.
- Vi har återanvänt microbasens enheter och bakplan i stort
sett fullt ut. Vi har kompletterat
med mekaniska detaljer och ordnat två luftflöden i samma basstation, berättar projektledaren Carl
Tullstedt.

Utomhusluft
Med den nya kylmetoden kyls radioenheterna med utomhusluft
utan att luften kommer i kontakt
med själva elektroniken. Radioenheterna är nämligen redan i
dag förslutna för att inte läcka
strålning.

- De oskyddade enheterna är i
sin tur förslutna i ett separat utrymme med ett eget cirkulationsflöde där temperaturen kontrolleras med en värmeväxlare, förklarar Carl Tullstedt. Längre
fram kommer troligen alla enheter att kapslas in, vilket gör att det
bara behövs ett luftflöde.

Bättre back up
Förutom att den nya kyllösningen gör att radiobasstationen
minskar i vikt, volym och kostnad
innebär den även en förbättring
ur back up-synpunkt.
- I många av dagens utomhusbasstationer går en tredjedel av
strömförsörjningen åt till att driva kylanläggningen. Den nya kyl-

t

anordningen kräver b e ^ f c g t
mindre strömförbrukning, vaket
innebär att batteridriften räcker
längre om något skulle inträffa,
säger Carl Tullstedt.
Anders Lindström, ansvarig för
det nya kylsättets mekanikkonstruktion, uppskattar att det om ett
år finns verktyg klara för produktion av den nya microbasmodellen.
Även på andra håll inom koncernen har kylprincipen anammats. I Research Triangle Park
(RTP) i Raleigh pågår byggandet
av en radiobasstation med samma
grundprincip som i "Björnes magasin".

På fem veckor

Det är den mycket hårda konkurrensen inom mobiltelefonibranschen som kräver att produktionen inom affärsområde Mobilsystem (BR) är flexibel. BR:s
Kistafabrik eller Ericsson Radio
Access (RSA) kommer att få
masteransvar för produktfamiljen RBS 884 dvs standard
AMPS/D-AMPS. Med detta följer den produktion som är nödvändig för att Kistafabriken ska
kunna hålla den standard som
krävs av en fabrik med ansvar för
masterfunktionen.
Hittills har Gävle haft detta ansvar och tillverkat nyckelfärdiga
radiobasstationer som levererats
till kund av affärsenheten.

Tre projekt
Totalprojektet är indelat i tre
projekt. De tre är
•

flytt av produktion,

• flytt av masteransvar och
•
överföring av löpande N P I

dvs att nya produkter hanteras på
ett strukturerat sätt även under
pågående projekt.
- I slutet av januari inleddes
projektet med en "kickoff" där
samtliga inblandade projektledare lade upp strategier för arbetet
och de största riskerna i projektet
listades och grupperades. För ett
30-tal av dessa har åtgärder vidtagits och ansvariga utsetts.
- Redan från början har kvalitets- och finansenheterna blandats in. Bland annat är ekonomicheferna på de båda fabrikerna
involverade så att full kontroll
hålls på kostnaderna.
Kvalitetsenheten gör kontinuerliga revisioner så att kvaliteten
verkligen ligger på en hög nivå
hela tiden.
- De tre projekten ska vara helt
avslutade i mitten på 1998. Det
som ligger först i fas är produktionen
där
TCB-montaget
(TCB=transceivercabinet)
flyt-

Projektledarna samlade fr v Kerstin Malmborg, Filippa Sjöstrand,
L G Hansson och Patrik Sivermalm
Foto: Nils Sundström

tar redan i slutet av april. Redan
för ett år sedan inleddes produktion av transceivrårna i 850
MHz-serien i Kista.

Micro och Compact
Nästa flyttetapp är Micro och
Compact som också tillhör 850
M H z . Under kvartal 3 och 4 flyttas 1 900 MHz-serien.
Det som tar längsta tiden är att

flytta
över
masteransvaret.
Masteransvar innebär att ha det
tekniska och logistiska ansvaret
för en produkt för alla fabriker
som tillverkar produkten. Den
tekniska produktkunskapen måste nu byggas upp och inom logistik- och
inköpsfunktionerna
måste rutinerna klarläggas.
- N P I står för "New product
introduction". N ä r en produkt

utvecklas deltar produktionsprojektledare i ett mycket tidigt
skede. Det gäller att samtidigt
som produkten utvecklas, utveckla testutrustning, förbereda
produktionteknik och de nya
processer den medför. Det gäller
också att få så hög producerbarhet som möjligt redan från början. Produktionsytor beräknas
och förbereds. Och personal utbildas.
En ny produkt, Macro Quad,
planeras nu gemensamt av Gävle
och Kista. Prototyperna körs i
Gävle medan förserie- och serieproduktion läggs i Kista med
början sent i höst.
- Vi har nu noggrant planlagt
vad som varit nödvändigt för att
våra slutkunder inte skall märka
att vi byter produktionsenhet.
Till vår hjälp har vi haft en extern
konsult som tillsammans med alla inblandade slitit hårt för att få
fram en projektplan som motsvarar kraven på projektet, avslutar
L G Hansson.
BARBRO ALBREKTSSON
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Tyngsta biten
Steg två i Mini-Link
•J§»
processen är tillverkningen av M M U och
*r
SAU delarna samt tillverkning och provning
'•m
av M V E delen till radioenheten.
8**
- Provningsbiten i
tillverkningsprocessen
är den tyngsta biten i
kedjan, berättar Bengt*'4P*
Olof Olsson, på enheten för teknikutveck- - EMW:s Mini-Link finns i över 90 länder idag
heten för teknikutveckling i Borås.
ling i Borås.
- Det är en blandning av digital och analog teknik
varna.
och testerna som ska utföras i si- Det är här som de sista tesmulerad miljö är på gränsen av
terna av M M U delen görs innan
vad man kan göra i dag. Arbetet
den skickas vidare ut till kunden
ställer mycket höga krav på prosom själv gör den slutliga testet

Jt

f
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En produktfamilj byter fabrik
Affärsenheten Mobilsystem AMPS/D-AMPS flyttar hela
produktionen av radiobasstationer från Gävle till Kista.
Projektledare L G Hansson berättar hur viktig detaljplaneringen är för att kunderna inte ska märka något av detta.

Att sätta ihop en Mini-Link är ett
komplext arbete som kräver
teamwork från de inblandade flödesgrupperna. Från ytmonteringen av inomhusdelens kretskort med hjälp av två moderna
Panasonicmaskiner till emballering av komplett radiolänksystem
med dess utom- och inomhusenter klara att levereras ut till
nden, tar arbetet cirka 5 veckor.
De olika varianterna i MiniLink E familjen har konstruerats
^ k teknikerna på E M W i
^ r o l n d a l . Det finns i dag cirka
150 olika basprodukter som kan
konfigureras till ett 1000-tal olika beställningsbara varianter, anpassade enligt kundens önskemål.
Inomhusdelen, det vill säga
den del som kopplas till mobilbasstationen eller det publika nätet, består av en hylla som kan
konfigureras med flera olika
grundenheter.
I Inomhusdelen finns också
serviceenhet, SAU, och modem
enhet, M M U , som båda tillverkas i Borås. Däremot kommer inomhusdelens switch/multiplexor;
SMU, från Italien.

kretskort varje vecka.
Efter ytmonteringen
går korten vidare till
eftermonteringen
för
bl a tillverkning av
styrkort till mikrovågsenheten , M V E och
basbandskort till radioenheten, RAU.

'TOgagB

Ytmonteringen av kretskort är första anhalten i tillverkningen av
Mini-Link. I de två produktionslinerna på Boråsfabriken tillverkas
i dag närmare 3000 kretskort varje vecka.
Operatörerna Joakim Håkansson och Christian Gunnarsson,
övervakar att de cirka 25 000 komponenterna som monteras varje
timme hamnar där de ska.

Si»'?

pH

•P
och marknaden fortsätter att växa, säger Bengt-Olof Olsson, på enFoto: Bo Håkansson.Kamerareportage

av enheten när Mini-Linken sätts
samman.

Radioenheten är hjärtat
Samtidigt som inomhusdelarna
sätts samman fortskrider tillverkningen av radioenheten, MiniLinkens hjärta, i en annan del av
Boråsfabriken. Här monteras enheten ihop helt enligt det beställningsnummer som kunden själv
har satt samman genom studier
av den produktkatalog som han
fått sig tillsänd.
- Att beställa Mini-Link i dag
är som att handla på postorder.
Enkelt både för oss och för kunden.
Totalt produceras cirka 100
länkar varje dag i olika utföranden. Detta ställer stora krav på
kompetens och flexibiliteten hos
de anställda.

- Utbildning sker kontinuerligt av alla anställda för att vi på
rätt sätt ska kunna möta kundernas olika önskemål.

Temperaturprov
När radioenheten är färdigbestyckad med bl a de nödvändiga
kretskorten, sätts huven på för
temperaturprov och slutlig test.
Därefter är det dags för Folke
Eriksson och hans kolleger på
emballeringen att ta vid. Det är
här alla de 100-tal olika detaljerna till varje enskild order plockas
samman och paketeras i små och
stora lådor för slutlig avfärd till
kunden i Indien, Brasilien,
Tyskland, Sydafrika etc etc.
CATHRINE ANDERSSON

Kretskort
Steg 1 i Mini-Link framställningen är tillverkningen av kretskorten för bland annat M M U
och SAU delarna. Detta sker numera helt maskinellt med hjälp
av dels en så kallad Chip shooter
med en monteringshastighet på
cirka 25 000 komponenter i timmen, dels en universalmaskin för
bland annat fine pitch komponenter och montering av komponenter som kräver hög precision.
Arbetet går i femskift och totalt produceras cirka 2500-3000

Sedan kretskorten passerat eftermonteringen för bl a tillverkning
av styrkort till mikrovågsenhet och basbandskort till radioenheten, är det dags för provaren Patrik Ramberg, att i simulerad miljö
prova de olika delarna i utomhusenheten. Här får han hjälp av
praktikanten Mathias Carlsson ( i blå tröja) att testa en mikrovågsenhet.

Hjärtat i Mini-Linken är radiobasenheten och på enheten för
RAU sätts länken samman enligt kundens speciella önskemål. Martin Persson, temperatur provare, gör slutmonteringen på en Mini-Link 7 innan huven sätts på och temperaturproven tar vid.

På emballeringen är det ordning och reda i hyllorna. Varje
kundorder består av cirka 100
olika detaljer som ska packas i
lådor innan det är dags för leverans. Folke Eriksson ser till
att paketeringen går rätt till.
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Ökat resande - och billigare
Vi reser mer och mer i
tjänsten - som en naturlig
del av affärsutvecklingen
och för att vara närmare
kunden.
I Kista finns Travel
Management som servar
både affärsområde Mobilsystem och Mobiltelefoner
och terminaler med information och avtal kring resandet.
- Hur resandet bör gå tillväga
finns fastlagt i en resepolicy för
hela koncernen. Dessutom finns
lokala anvisningar och nationella reglementen beroende på olika skattelagstiftningar, berättar
Brigitte Ringdahl, chef för
Travel Management och även
samordningsansvarig för koncernen för reserelaterade frågor.
Avdelningen, som består av
fyra personer, jobbar största tiden med att informera om vilka
reseregler som gäller och hjälper anställda med olika typer av
frågor som rör resandet.
De gör också upp avtal med
allt från flygbolag till betalkortsföretag och arbetar med förbättringar av rutiner och processer.
Dessutom
ordnar
Travel
Management tillfälliga bostadslösningar i Stockholm för nyanställda och lokalanställda från
andra länder.
- Information om avtal och
regler finns på den elektroniska
resehandboken på intranätet
och i Memo under Nytt 19, berättar Birgitta Danielson som
ansvarar för resehandboken.
Dessutom har vi en mängd informationsmöten, bland annat
en referensgrupp med representanter för de olika affärsenheterna, fabriker och lokalbolag.
Reseredovisning
Travel Management jobbar nära
ihop med reseredovisningen åtta anställda som även de servar
båda affärsområdena.
- Under 1996 betalade vi ut
63 000 reseräkningar avseende
Ericsson Radio Systems och
Ericsson Mobile Communications, berättar Pär Borg, ansvarig för reseredovisningen.
Den samlade resekostnaden
för dåvarande affärsområde
Radiokommunikation var 700
miljoner kronor. Det inkluderar
resebyråbiljetter och övriga
kostnader betalda under resan,
exempelvis hyrbilar, hotell och
traktamenten.
Billigare resor
Genom val av billigare resealternativ sparade affärsområdet
i fjol 117 miljoner kronor, en
sparsumma som växer för varje
år allt eftersom resandet blir
mer kostnadseffektivt. Grundregeln är att ta ekonomiklass så
långt detta är möjligt.
- Det är viktigt att ha rätt inställning till resereglementet,
menar Brigitte Ringdahl. En del
som jobbat länge tycker att de av
hävd alltid ska få åka dyrt. Vi vill

ExpCrtGr På reSOf. Birgitta Danielson och Brigitte Ringdahl på Travel Management i Kista och Pär Borg, ansvarig för reseredovisningen,
servar affärsområdena Mobilsystem och Mobiltelefoner och terminaler.
Foto: Nils Sundström

inte vara poliser, men måste på- klare administration för företa- för vår affärsverksamhet, att vi
minna alla om att vara kostnads- get än förskott. Kostnaderna re- är nära kunden och marknader i
effektiva. Det handlar om sunt dovisas på ett effektivt sätt och olika bemärkelser. Sedan är det
förnuft, att åka där det är så eko- är personknutna.
en annan sak att vi också ska vanomiskt som möjligt.
ra kostnadseffektiva och därför
God reseplanering gör det Reseregler v i k t i g a
har vi regler i form av resereglemöjligt att ordna lågprisalterna- Travel Managements inriktning menten, säger Bertil Bogren.
tiv och utnyttja de överenskom- och vikten av reseregler betonas
- Resandet har ökat dramamelser Ericsson har
tiskt i volym som en följd av
med olika reseleveranvår affärsutveckling. Samtörer. Den som har
tidigt har vi uppnått bra bemöjlighet och vill kan
sparingar, förädlat rutineräven välja extra överna och underlättat för våra
nattningar över en helg
resenärer. Ytterligare beeftersom det kan ge resparingar tror jag främst vi
jäla rabatter på flyg
kan göra vad gäller rese(och tid för resenären
adminstration och att jobba
att se sig om på platmer metodiskt med arbetssen).
sättet.
Det resenären själv
Brigitte Ringdahl instämlägger ut betalas enkmer:
last med betalkort Flygbiljetter står för den största delen av i
- Enklare resor ska framökostnaderna, 43 procent.
(American Express alver kunna bokas via intraternativt First Card).
nätet istället för via resebyBrigitte Ringdahl förhandlar av Bertil Bogren i företagsled- rån. Det gäller till exempel
fram ramavtal med betalkortsfö- ningen. Han är även ordförande sträckan tur och retur Stockretagen för hela koncernen.
i styrgruppen för resebyrån i holm-London eller StockholmDallas inklusive hyrbil och ho- Betalkorten gäller inte bara Kista (Nyman & Schultz) som
för resor utan för alla tjänstere- enbart jobbar med Ericsson-an- tell. Det är inga konstigheter
med de resorna. Resebyrån blir
laterade utlägg, framhåller Bri- ställda.
- Resandet är oerhört viktigt då konsult för krångligare resor.
gitte. Det innebär en mycket en-

Fakta om resandet
Travel Management har detaljerad statistik över resandet för

Vanligaste resmål (oavsett
slutdestination):
Köpenhamn
London
Frankfurt
Amsterdam
Chicago

Mobilsystem och Mobiltelefoner
och terminaler, vilket skapar

Mest anlitade flygbolag:
SAS
American Airlines
Lufthansa
Malmö Aviation
KLM

bättre
förhandlingspositioner
och avtal med reseleverantörer.

Mest anlitade hotellkedjor:
Mariott Hotell
Hilton
Sheraton
Scandic
Best Western

Att resebyrån skulle tjäna på
att beställa dyrare resor är en
myt - även om det en gång faktiskt var så.
- I dag får de en viss procent
på de besparingar de lyckas genomföra. Alla tjänar på att det
blir billigare biljetter.
Bra service
En av de många som reser
mycket i tjänsten är Filip
Lindell, som bland annat jobbar
med standardisering inom affärsenheten amerikansk standard.
Han reser utomlands minst en
gång i månaden, ofta till USA
eller Asien.
- Jag efterlyser mer information om ändringar som görs
med reseleverantörer. Har själv
fått göra efterforskningar vad
gäller uppdateringar i priset på
flygbusstaxi mellan hemmet och
Arlanda, säger Filip Lindell som
på det hela taget är mycket nöjd
med reseservicen.
- Resebyrån är duktig på att
ordna billiga resor, till USA till
exempel. Vi har även bra avtal
med flygbolag som vi ska föredra. Vad gäller hyrbilsföretag
har jag förstått av folk på andra
företag att vi har mycket bra avtal. Ar det skruttiga leverantörer
- då blir det strul.
NILS SUNDSTRÖM
Fakta, rutiner och avtal kring resor för affärsområdena Mobilsystem och Mobiltelefoner och
Terminaler finns i Resehandboken. Den finns på svenska utlagd på intranätet:
http://www.br-f inance.kiedt.
ericsson.se/travelbook
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Två ton papper per dag

Flyttar till
Hallonbergen

Centralkopieringen i Kista
kopierar och massdistribuerar olika former av papper till Ericssonavdelningar i hela världen. De
tolv anställda skickar ut
minst ett tusen kollin per
månad.
- Under en normal arbetsdag gör vi av med
minst två ton papper, berättar en av de anställda,
Stefan Ericsson.
Centralkopieringen, som är belägen på Ericsson Radio
Systems i Kista, har funnits sedan början av 1980-talet, och
har i dag tolv anställda. Dessa
skall i första hand serva Ericsson
!
norr, från Sundbyberg till Kista,
men de får även beställningar
från Gävle, Linköping, Kumla
och Borås. Dessutom har de utländska kunder, men kontakten
med dessa sker genom lokala logistiker.
- Vi gör tre till fyra miljoner
kopior per månad, och vi distribuerar aldrig några lösa papper.
Det innebär att det krävs lite
tempo för att få ihop allt, konstaterar Stefan Ericsson.
Till hela världen
Arbetet på Centralkopieringen
kan sägas vara uppdelat i tre olika delar, nämligen kopiering,
olika former av efterbehandling
samt packning.
- Här kopieras och sammansätts en enorm mängd av pärmar
och böcker, samtidigt som tidi ningar, broschyrer och andra
dokument ska adresseras och
massdistribueras till Ericsson i
hela världen, berättar Centralkopieringens chef Eivor Bergqvist.
Under de senaste åren har
mycket av arbetet på Centralkopieringen underlättats, till
följd av ny teknisk utrustning.
Allra mest märks detta när det
gäller själva kopieringen.
Nya kopiatorer
Centralkopieringen använder
sig numera av två stora högvolymskopiatorer, kallade DocuTech, samt en toppmodern färgkopiator. De förstnämnda, som

7-imdkW
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• Medarbetarna på Ericsson
Radio Messaging i Kista, Älvsjö och Bromma har nyligen
flyttat
till
Hallonbergen
med besöksadress Rissneleden 6, 174 53 Sundbyberg.
Alla behåller sina telefonnummer. Växeln har nummer 757 59 00 och den centrala faxen 757 59 10.
Leveransadressen är Gesällvägen 1, 174 53 Syndbyberg.

Intern-TV på
23 platser

Kopierar i maSSOr. Jessica Weimer, John Göransson, Annette Andersson, Fredrik Bengtsson och
Solbritt Grimstål jobbar på Centralkopieringen i Kista.
Foto: Björn Seger

kan göra 135 kopior i minuten,
fungerar också som stora nätverksskrivare, vilket gör det
möjligt att skicka digitala filer
till Centralkopieringen, där de
skrivs ut på DocuTech. På det
här sättet kopieras många pärmar och böcker.
- De olika avdelningarna använder oss som skrivare. Det gör
att folk slipper komma hit med
papper eller skicka saker per
post, förklarar Robert Wikman,
som arbetar med det här nätverket.
Alla filer sparas
Eftersom alla filer sparas digitalt, blir det lätt att gå in och
uppdatera materialet vid nya beställningar, samtidigt som man
sparar lagerutrymme.
DocuTechmaskinerna
kan
även häfta, limbinda och göra
flikar, vilket både spar mycket
tid och ger en ökad kvalitet.
Dessutom finns ett enklare redigeringsprogram, som gör det
möjligt att scanna in och arbeta
med bilder.

• Idag finns intern-TV på t o talt 23 Ericssonorter inom
Mobilsystem i Sverige. Av
dessa ligger elva i Kista och
Sundbyberg. Den senaste
platsen som fått intern-TV är
Kistagången 26, ICL-huset.
För att det som presenteras på TV-skärmarna ska vara intressant får det inte
" r u l l a " för länge. Kom med
tips till ERA Nyheters redaktion.

Utställning
på gång

Robert Wikman vid högvolymskopiatorn DocuTech.

-Många tror att kopiering bara innebär att trycka på en knapp
och sedan är det klart, men så är

det inte längre, säger Robert
Wikman.

Centralkopieringen har ett nära samarbete med
Ateljéservice, som vi kommer att presentera i
ett kommande nummer. Ateljéservice och
Centralkopieringen ingår båda i avdelningen
Dokumentationsservice, som i sin tur ingår i avdelningen General Services.

ANDERS CARLSON

• Vid Ericsson Radio Systems
huvudentré på Torshamnsgatan 23 i Kista pågår nu arbetet med den nya utställningshallen för fullt. Den
kommer att bli på drygt 245
kvm och planeras invigas till
hösten.
Det ska bli en aktiv multimediautställning, där besökarna själva på ett inspirerande sätt ska hämta information. Arbetsnamnet är
"Communiceum" och det
ska bli en blandning av
Teknorama
på
Tekniska
Museet och Cosmonova på
Riksmuseet.
Upplev Communiceum på
BR-webben:
www-br.ericsson.se

Över 2 900
besökare
• Under 1996 gjorde 2 930
personer utanför Ericsson
studiebesök
på
Ericsson
Radio Systems i Kista. Av
dessa var 1 385 utländska
besökare från 33 länder.
Största antalet, 476 personer, kom från Kina.
Statistik från
informationsenhetens
besöksansvarige
Ingvar Bevenius.

Vart gick
din senaste
tjänsteresa?
M a a r i t Pöyhönen, leveransplanering, Visbyfabriken
- T i l l Kista.
Där har
jag gått
första delen av en
kurs för inköpare
under tre dagar. Olika föreläsare berättade om sina delar i inköpsorganisationen.

Ericsson visade upp ett nytt och mycket uppskattat koncept på årets CeBIT-mässa.

Foto: Thord Andersson

Bakom CeBIT
u är årets upplaga av
CeBIT över, men
utställningen lever
vidare. Konceptet
var så lyckat, att
Ericsson kommer
att använda det både
under Asia Telecom i juni och under nästa
års CeBIT. Vad är det då som gör konceptet
så bra?
- Vi ser inte enbart på de tekniska detaljerna längre utan försöker ta fram helhetslösningar. Nu är det livskvalitet som gäller,
säger Sten Yondt, en av mobilsystems team
leaders på mässan.
Ericsson tycks ha hittat ett verkligt vinnande koncept på årets CeBIT-mässa. Både
konkurrenter, kunder och andra besökare
verkar ha imponerats av de moderniserade
montrarna och den nya imagen. Meningen
var också att framstå som mer humana än tidigare, att det ska framgå vad tekniken ska
användas till i slutändan. Dessutom ville
man differentiera sig helt och hållet från
konkurrenterna.
Hundra bollar i luften
Sten Yondt var dels team leader för BR och
dels stand manager för hela Ericsson, med
ansvar för VIP-besök.
Det blev ofta köer bland VIP-gästerna.
Många kom oanmälda och det var ett väldigt
pusslande att få tid med alla som väntade på
djupare diskussioner om framtidens teknik.
Ibland stod höga chefer från Hong Kong,
Kina och Ryssland samtidigt i kö för att få
VIP-mottagning. Det var som att ha hundra
bollar i luften samtidigt, beskriver Sten
Yondt.
- Det går inte att slappna av och ta det
lugnt när man jobbar på CeBIT, utan man
måste verkligen vara öppen och trevlig i tio
dagar, säger Petra Lundmark, också hon team leader för BR.
- De besökande ville inte bara se tekniska

Ericssonteamets café
som hade kvällsöppet
efter mässans stängningstid var också en
riktig fullträff, som faktiskt ledde till att alla
konkurrenter kom till
montrarna, bland annat
för att få förfriskningar.
Bra team
En av hemligheterna
bakom framgångarna
på årets CeBIT-mässa
är det väl fungerande
arbetsteamet, som Sten
Sten Yondt och Petra Lundmark, var team leaders för mobilYondt berömmer gång
system, och vet hur det är att arbeta på CeBIT.
Foto: Björn Seger på gång.
- Aldrig tidigare har vi
haft ett så sammansvetsat Ericsson-team. Vi
lösningar. Därför erbjöd vi konferensutrymhar lyckats få det genom träning och utbildme, där vi kunde diskutera framtida lösningning av personalen i förväg, tror han.
ar och samarbete, berättar Sten Yondt, och
poängterar att den fysiska kommunikatioTrots att efterarbetet med årets CeBITnen mellan människor är oerhört viktig.
mässa fortfarande pågår, är det redan nu i
- All utveckling baseras på humaniserad
maj dags att börja arbeta med CeBIT-98, då
teknologi. Det gäller inte bara system och
Sten Yondt ska vara team leader för andra
teknik längre, nu är det livskvalitet som räkgången.
nas.
- Nästa år kör vi samma race - och accelererar, avslutar han optimistiskt.
Väl förberedda
ANDERS CARLSON
Ett av många budskap på CeBIT var att visa
att vi är väl förberedda inför 2000-talet och
framtida utveckling. Ett sätt att visa omvärlKonceptet från Ceden att vi är professionella vad gäller förbeBIT lever vidare på
redelser i stort, var att börja med invigAsia Telecom, som
ningsfesten långt innan mässans start.
hålls den 9 till 14
juni i Singapore
- Vi var klara med alla förberedelser redan
och är den största
vid lunchtid dagen innan mässan började,
telecommässan
i
berättar Sten Yondt.
den regionen.
- På eftermiddagen drog vi igång vår invigningsfest med en tradjazzgrupp, innan
Asia Telecom arkonkurrenterna ens var halvfärdiga.
rangeras vart fjärde år och hade senast 35 000 besökare.
Det här vittnar om stor professionalism,
Ericssons monteryta blir i år 350 kvm.
och ledde till att många konkurrenter uppmärksammade Ericsson redan från början.

Anna Nilsson, filterkonstruktion, Ericsson Radio
Access, Kista
-Till
Visby, där
jag besökte fabriken för
att informera om
ett projekt. Under de två år jag har
jobbat, har jag gjort tre
tjänsteresor och två kursresor och om en vecka åker
jag till Visby igen.
Kennet Larsson, projektledare, Ericsson Radio
Messaging, Hallonbergen
- Senast
reste jag
till Hong
Kong för
att jobba
med en
offert mot
Taiwan för
pagingsystem. Jag reser en
hel del, förra året blev det
ungefär åtta USA-resor.
Helena Carlson, produktledning, Ericsson Radio
Systems Kista
- J a g var i Karlstad på kurs i
PROPS, Ericssons projektmetodik. Jag
åkte tåg
och bodde
på hotell
några nätter. Nu reser jag inte
så ofta,
men när jag jobbade med
Asien tidigare, var jag i
Singapore två gånger och i
Vietnam en gång.
Niklas Hörvallius, japan e n h e t e n . Gävlefabriken
- T i l l Japan. Det
var kvartalsmöte
med kunden NTT
DoCoMo.
Jag reser
cirka 30 till 40 dagar per år,
till lika stor del utrikes som
inrikes.De flesta resorna går
till Mölndal, Kista, Tokyo.

