VIKTIG MILSTOLPE
Bredbandsprojektet W-era har lyckats
koppla upp en förbindelse i den
egenutvecklade ATM-växeln som ingår i experimentsystemet till NTT
DoCoMo
SIDAN 3

TILL HALLONBERGEN

TIDNING FÖR OSS PÅ MOBILSYSTEM

JUNI 1997

Ericsson Radio Messaging, som har
flyttat till Hallonbergen, ser en växande marknad för kompletta personsökarsystem.
smAN 4

SenOS dias MexiCO! Hel Sverlfle! Cecilia Tiney från affärsenheten mobilsystem amerikansk standard i Kista och Claudia Trejo från Ericsson Radio Systems S.A. i Mexiko
tycker att den "job-rotation" som de gjort under våren varit mycket utvecklande.
Foto: Gunnar Ask

De bytte jobb och land
Att tekniker under en längre eller kortare tid arbetar i utlandet för Ericsson är inte ovanligt men det förekommer inte så ofta när det gäller sekreterare och administratörer. Per Freden i Mexiko och Björn
Berndtsson i Kista tog initiativet till att deras sekreterare, Claudia Trejo och Cecilia Tiney, bytte arbetsplats
med varandra under sex veckor.
Sidan 5
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• Ericsson etablerar ett designkontor för OSS-området i indiska
Bangalore. Ericsson Application
Center i Linköping som idag arbetar
med den aktuella produkten får
ansvaret för verksamheten.
Kontoret i Bangalore invigs formellt till hösten, men redan finns
ett tiotal personer anställda. Några

av dem kommer att skolas i
Linköping under sommaren och
Linköpingspersonal som åker till
Indien ska gå kurser i indisk kultur
för att samarbetet ska gå så bra
som möjligt redan från start.
Det nya kontoret ska jobba med
en applikation inom performance
management-området, en del i drift-

och underhållssystemet för GSM- och
japanska PDC-systemet. Målsättningen är att ha ett 25-tal personer
anställda i Bangalore innan årsskiftet.
För Linköping ger flytten utrymme att utveckla nya applikationer.
- Vi är mycket nöjda. Indierna har
gott rykte som mjukvaruutvecklare

och på plats i Bangalore finns redan
Motorola och Lucent med egna
designkontor, berättar Stefan
Werna, avdelningschef i Linköping.
Ericsson har även utvecklingskontor för OSS i Mölndal och Aachen.
Sammanlagt har koncernen 18 000
anställda inom forskning och utveckling i 23 länder.
NS
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å har nästan halva 1997 gått och
nu inför sommaren och semestern kan det vara dags för en
kort sammanfattning av de månader som gått. Första kvartalets resultat visar på en fortsatt positiv utveckling för vårt affärsområde Mobilsystem. Visserligen har inte ökningen
varit lika stark som tidigare år men då
ska man tänka på att vi nu ökar från en
större bas.
En av de viktigaste händelserna nu
under våren är att japanska N T T valt
oss som en av sina partners när det gäl-

Vi måste
utvecklas med
våra kunder
ler samarbetet med ett testsystem inför
nästa generations mobilsystem. Även
om vi sedan flera år tillbaka arbetar
med utveckling för framtiden har vi nu
ett mycket konkret uppdrag.
Arbetet

med

1997

års

ESP,

Ericssons Strategiska Planering avslutades för några månader sedan. Det kan
vara värt att lyfta fram några nyckelord
ur den.
• Fortsatt tillväxt på alla marknader
och framför allt i Asien. Samtidigt blir
konkurrensen på marknaden allt hårdare, det gäller både från "gamla" konkurrenter men även från nya företag
som kommer in på marknaden. Idag är
vi det ledande företaget inom mobil
kommunikation och vårt mål är att behålla och förstärka denna position trots
den allt hårdare konkurrensen.
• Investeringar i framtidsprodukter.
Där är vårt testsystem till N T T ett bra
exempel.
• Det viktiga förbättringsarbetet
måste fortsätta. Det gäller att vidareutveckla verksamheten och höja kompetensen hos alla medarbetare.
• Nya operatörer kommer in på
marknaden för mobil kommunikation
vilket betyder nya kunder för oss.
Samtidigt som vi gör affärer med dessa
är det strategiskt viktigt att vi växer och
utvecklas tillsammans med de nuvarande kunderna.
Hittills har 1997 varit fyllt av många
aktiviteter och hårt jobb för oss alla.
Det är roligt att kunna konstatera att
det gett mycket bra resultat. Hösten
blir, som vanligt, jobbig men också
fylld av många intressanta uppgifter.
Innan dess hoppas jag att ni alla ska få
en skön sommar och soliga semesterdagar. Stort tack för fina arbetsinsatser
under vintern och våren. Trevlig semester!
•

KURT HELLSTRÖM
Affärsområdeschef

gnyheter

Tomas Isaksson, t v, frän Europolitan och Chris Ibbot
frän Vodafone, deltog på den informationsdag som
ordnades för medarbetarna på affärsenheten mobiltelefonsystem GSM.NMT. TACS i Kista.
Foto: Björn Rossander

Partnerskap med kunder viktigt
Affärsläge, framtid, marknader
och kundsynpunkter, var några
av de ämnen som togs upp när
alla medarbetare i Kista på
ERA/L, affärsenheten mobiltelefonsystem GSM, NMT, TACS, träffades för några veckor sedan.
"The Noble Art of Communications"
var årets tema och platsen för denna
informationsdag var Sollentunamässan.
Mats Dahlin,
affärsenhetschef
redogjorde för affärsläget och gav ex-

empel inte bara på framgångar utan
tog även upp misslyckanden, som det
går att lära sig något av.
Paneldebatt
Chris Ibbott, Vodafone och Tomas
Isaksson, Europolitan, var inbjudna
till informationsdagen för att ge sin
syn på Ericsson som leverantör. De
började med att ge lite bakgrund till
sina företag. Så berättade till exempel
Chris Ibbott att Vodafone Group har
mer än fyra miljoner abonnenter i hela världen.

TV-journalisten Lydia Capolicchio
ledde sedan den paneldebatt där
kundsynpunkter kom fram.
Cris Ibbott sa bland annat att han
förväntar sig att allt Ericsson gör ska
bevara värdet på de investeringar som
Vodafone gjort.
Tomas Isaksson underströk vikten
av att skapa starka partnerskap mellan
operatörer och Ericsson. Han sa också att det är av största vikt för opertörerna att system och terminaler är
kompatibla.

Global resurs i mönsterkortsfrågor
Försörjning av mönsterkort har
traditionellt varit rollen för
Ericsson Radio Systems AB i
Kumla, dels med egen serieproduktion och dels genom köp
från andra tillverkare.
Verksamheten styrs nu om till att först
och främst fokusera på så kallade Time
To Märket-tjänster, dvs att satsa resurser på produkt- och processutveckling.
Försörjning och serieproduktion är
visserligen lika viktigt och omfattande
som tidigare, men i Kumla vill man ha
en tydligare roll som utvecklingspartner och inte "bara" mönsterkortsfabrik.

Förändringen har föregåtts av ett
omfattande
affärsutvecklingsprojekt
där kunder på både monteringsfabriker och utvecklingsenheter intervjuats.
Detta visade att det finns ett tydligt behov av samordning av resurserna kring
mönsterkortsfrågor inom Ericsson, så
att inte parallella utvecklingprojekt i
samma ämnen drivs på olika håll utan
varandras vetskap, för att jobba efter
gemensamma standarder och för ett
gemensamt grepp om leverantörer och
kvalitetssäkring.
Egna och externa forskare har börjat
med förstudier till tänkbara processutvecklingsprojekt, och fler tekniker anställs för att jobba med industrialise-

ring och deltagande i produktutveck^^
lingsprojekt inom de olika affärsenhet^
terna.
När det gäller försörjningen av
mönsterkort skall varje kund kunna
välja de tjänster som passar just deras
verksamhet, vare sig det är hela kvali^A
tetsansvaret eller att leta upp lämpliga
leverantörer.
Även till det yttre har Ericsson Radio
Systems i Kumla genomgått en förändring. Fabriken har byggts ut och nya
kontor har vuxit upp. Den 4 september
återinvigs lokalerna av landshövding
Gerd Engman.
RUT HERMANSSON

Många fabriker runt världen
• Mobilsystem har i dag 16 fabriker
runt om i världen. I Gävle tillverkas digitala basstationer, i Katrineholm
BCS-gränssnitt och ekosläckare och i
Kumla mönsterkort.
Antennnära produkter för GSM tillverkas i Nynäshamn, analoga basstationer och delar för RBS 2000 i Visby,
antennära produkter och RBS 884 för
AMPS och D-AMPS i Stockholm

samt mikrovågslänkar för mobilsystem
i Borås.
Emmen (Holland) tillverkar i
huvudsak för Wide Are Paging,
Lynchburg (USA) gör RBS 882 DAMPS, RBS 884 för AMPS/D-AMPS
samt RBS 2000 för 1900-bandet.
Tlalnepantla (Mexico) gör antennära
produkter, Guangzhou och Nanjing
(Kina) gör analoga RBS 883 för TACS

medan RBS 2000 tillverkas i huvudstaden Beijing. I Shah Alam (Malaysia)
tillverkas kabel och i Broadmeadows
(Australien) RBS 200. I fabriken i
Bilbao (Spanien) tillverkas produkter
för RBS 2000.
Fabrikerna i Bilbao, Beijing och
Lynchburg delar Mobilsystem med affärsområde
Mobiltelefoner
och
Terminaler.

Glad sommar önskar redaktionen!
Redaktör: Gunilla Tamm tel- 08 - 757 20 38, memo: ERAGT l.redaktionen: Nils Sundström, tel 08-757 05 21, memo ÉRANISM, Britt-Marie Wihdén, Ericsson
Microwave Systems AB, Mölndal, tel 031-67 36 62. Adress: Ericsson Radio Systems AB, Ki/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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Bertil Nilsson
Ny platschef f ö r
Gävlefabriken
Hur står det till?

ATM-genombrOtt i Nacka Strand. Delprojektledaren Erling Lindholm, linjechef Ulla Lilja Berg, ATM-experten Lars-Göran Petersen och
rojektledaren Gunnar Nilsson visar ett subrack med utrustning för den egenutvecklade ATM-väljaren. Hårdvaran är tillverkad i
atrineholmsfabriken och hela projektet drivs av produktenheten Wideband Cellular Systems.
Foto: Nils Sundström

R

Milstolpe för bredband
Utvecklingsprojektet
Wideband-era (W-era) har
nått en viktig milstolpe i
arbetet med det experimentsystem som ska levereras till japanska NTT
DoCoMo. För första gången har en förbindelse
kopplats upp i den egenutvecklade ATM-växeln.
- Vi har nu klarat av de kritiska
stegen för att få en processorplattform för hela projektet, sä^ e r Ulla Lilja Berg, linjechef för
Pltvecklingsenheten i Nacka
Strand där 140 ingenjörer arbetar med utveckling av ett kontrollsystem och en ATM-plattform för det nya systemet.
Experimentsystemet, som ska
klara de ökade behoven av avancerade mobildatatjänster, ska levereras i december. För att klara
tidplanen pågår utvecklingen av
hårdvara och mjukvara parallellt
på olika Ericssonbolag och enheter. Arbetet med ATM-plattformen och kontrollsystemet
spelar en nyckelroll.
- Alla i hela projektet har
gjort otroliga ansträngningar
för att nå resultat och en hel del
långhelger under våren har gått

åt till arbete, säger Ulla Lilja
Berg.
Uppkoppling
En förbindelse mellan huvudprocessorn och andra kortprocessorer har nu kopplats upp i
ATM-väljaren - den del som fysiskt dirigerar datapaketen mellan olika kort. Senare i juni ska
förbindelser mellan basstationer
och radionätcentralen kopplas
upp, vilket kräver en ny arkitektur för basstationerna.
- Vi är mycket nöjda med den
utrustning vi fått. Den är en förutsättning för vårt arbete och
för att verkligen testa alla funktionerna på applikationskorten
mot varandra, säger Gustav
Lenninger som jobbar i Kista
med integrering och verifiering
av systemet.
Effektivt nät
För radioöverföring ska systemet
använda
bredbandig
CDMA-teknologi, W-CDMA ,
vilket möjliggör flexibel bandbredd. För att operatören ska
kunna utnyttja den variabla
bandbredden är ATM-teknik
nödvändig som transportnät mellan basstationenia och växeln.

Tekniken bygger på att samtal
och data paketeras i ATM-celler
som var och en bär en egen destinationsadress. Det innebär
helt nya möjligheter för operatören att effektivt utnyttja transmissionsnätet jämfört med
kretskopplad överföring.
Anpassningsbar
- Det är som att jämföra
bussar i linjetrafik med
taxi. Bussarna går på givna
tider, men innebär också
att antalet passagerarplatser inte utnyttjas optimalt.
ATM-tekniken
anpassar
sig efter behovet, ungefär
som att ta en taxi när man
behöver transport, förklarar Lars-Göran Petersen,
som uppfunnit det nya väljarkonceptet och är projektets ATM-expert.
ATM står för säkra förbindelser och bandbreddseffektivitet. Fördelar med
den egenutvecklade plattformen är att den är både
hastighets- och systemoberoende.
- Vi har nu fokus inställt
på tillämpningen i W-eraprojektet, men transport-

nätet i sig är en generell kommunikationsplattform även för
existerande mobilsystem, betonar Ulla Lilja Berg.
NILS SUNDSTRÖM

ATM (Asynchronous Transfer
Mode) är ett relativt nytt sätt
att överföra tal, video och data
gemensamt på samma förbindelser. Bandbredden kan ändras
dynamiskt efter behov. ATM är
därför en huvudkandidat som
bärare på de elektroniska motorvägarna i det framtida multimediasamhället.
I grund och botten baseras

Vad kommer du att kraftsamla kring?

- Personalen. Intern kommunikation är en av mina
käpphästar sedan tidigare.
Jag vill att vi ska ha roligt
tillsammans. Ett positivt
klimat gör arbetet mycket
enklare. Alla anställda ska
veta så mycket som möjligt
om verksamheten för att
själva hitta lösningar på
problem som uppstår. Takten inom mobiltelefoni är
oerhört snabb. Ständiga
förändringar ställer mycket
hårda krav på alla inblandade.
Hur ser du på fabrikens utveckling de närmaste åren?

ATM-väljaren har aktiva komponenter på bakplanet. Subracken går därför att dra ut, vilket underlättar vid
uppgradering och reparationer och
även tillåter ingrepp i drift, berättar
Lars-Göran Petersen som tagit fram
väljarkonceptet.

ATM - världsstandard för multimediatjänster
ATM-tekniken på en så kallad
ATM-cell på 53 oktetter. Cellen
är uppdelad i en användardel
och ett huvud. Huvudet på fem
oktetter innehåller en adress
som gör att cellen kan ta sig
fram i nätet.
Den informationsmängd användardata som kan överföras i
en cell motsvarar exempelvis 48
bokstäver eller sex tusendelar av

- Tack, bra! Det känns hedrande att få förtroendet att
leda en av affärsområdet
Mobilsystems
viktigaste
fabriker. Samtidigt är jag lite kluven - jag är väl hemmastadd i produktion samtidigt har jag mycket att lära
om produkterna här och
den teknik som används inom radiobasproduktionen.
Mina erfarenheter ligger inom AXE-området.

en sekunds tal i vanlig telefoni.
ATM-cellen kan skickas när
den är färdigpaketerad. Det är
detta som avses med en asynkron överföringsmetod.
Tekniken innebär att en användare får den bandbredd
som behövs för stunden utan
att behöva bestämma detta i
förväg som i dagens telefonnät.
ATM är en världsstandard.

där Europa, Asien och Amerika
har lyckats enas om tekniken.
Hittills har introduktionen av
ATM gått trögt, men i och med
att intresset för multimedia växer har marknaden tilltagit. I dag
används ATM mer och mer i företagsnät och många publika
operatörer kan erbjuda ATMtjänster.

- De tre närmaste månaderna är trycket från våra kunder mycket högt. VI måste
anställa personal direkt för
att klara semestrarna. Hösten visar samma tendens. På
lite längre sikt tror jag att
antalet anställda minskar
från dagens siffra på 1900.
Nya produkter tillkommer
medan gamla fasas ut.
Arbetsinnehållet i de nya
produkterna minskar. Större krav ställs dock på teknikkunnandet. Inom vissa områden ligger Gävle i absolut
världsklass.
Har du jobbat länge på
Ericsson?

-Jag började 1980 på Ericsson i Mölndal. Senast har
jag arbetat som fabrikschef i
Östersund och samtidigt varit ansvarig chef för AXEtillverkningen i Sverige.
Vad gör du på fritiden?

- Jag kör och mekar gärna
med min gamla sportbil.
Min andra hobby är aktier.
BA

r
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Utbyte viktig väg

Ericsson Radio Messaging
AB samlade i nya lokaler.
Fortsatt tillväxt för Messaging.
Asien ny stor marknad.
>m

Fyra rader på papper denna gång. Men de
ryms också i displayen på Ericsson
PTE218, den sista länken i personsökarkedjan. Kompletta system för personsökning är en växande marknad för Ericsson
Radio Messaging AB.
Bland annat för att förstärka och utveckla marknadsarbetet har företaget nyligen
samlat 160 av sina medarbetare i nya och
ändamålsenliga lokaler. Även i dagens
högteknologiska samhälle är personlig
kommunikation och samordning två viktiga inslag för att skapa ett framgångsrikt
lagarbete.
- Vårt nya kontor här i Hallonbergen i
Sundbyberg betyder mycket för samhörigheten och motivationen hos mina medarbetare. Tidigare var vår verksamhet utspridd på flera olika platser i Stockholm.
Vi har även en utvecklingsenhet med cirka
40 duktiga medarbetare i Sundsvall, säger

Ingemar Blomqvist, vd,
överst, och Per Jakobsson, divisionschef för
paging system, tror på
en bra framtid för W i c j ^
Area Paging och Mob 9
data.
Användningsområdena
för messagingsystem
kan bli hur manga som
helst. Det handlar som i
många andra fall om
förmåga till nytänkande.
För att stärka företagets konkurrenskraft
har man flera tekniska
projekt på gång, bland
annat en ny generation
basstationer eller transmitters.
Foto: Anders Anjou

företag med det
stora företagets
resurser"

Bra orderingång
Även på intäktssidan sker en utveckling.
- Under de senaste månaderna har vi
haft en mycket bra orderingång för våra
verksamheter inom Wide Area Paging
och Mobil data. Intressant är att Mobitex
under året har fått en mycket bra start på
både system- och modemsidan. De mobildataapplikationer som kommer starkt är
exempelvis kreditkortsverifiering och
styrning av transportfordon, säger
Ingemar Blomqvist.
De stora marknaderna för kompletta
personsökarsystem är främst Europa och
Asien. Men även den amerikanska marknaden är växande, även om konkurrensen
är väldigt hård.
- Messaging är en mycket billig form av
informationsöverföring som passar i expansiva ekonomier såsom Taiwan, Hong
Kong och delar av Kina. Många nya operatörer börjar med att bygga upp messagingsystem för att senare komplettera utbudet med mobiltelefonisystem, säger Per
Jakobsson, divisionschef för paging system.
På de mogna marknaderna ligger fokus
mera på CPP, dvs abonnemangslösa mottagare för privatmarknaden och applikationer som utnyttjar pagings unika egenskaper att skicka "broadcasting" medde-

Tydligare
företagskultur
Varje snabbväxande företag eller organisation måste förr eller senare forma
och definiera sin företagskultur. Görs inte detta uppstår snabbt en flora av parallella uppfattningar om vad som är
den riktiga företagskulturen.

"Vi är ett litet

Ingemar Blomqvist, vd för Ericsson Radio
Messaging AB.
Att förstärka med fler kompetenta medarbetare är nu, sedan lokalfrågan är löst,
en annan viktig punkt på Ingemar
Blomqvist prioriteringslista.
- Radiokonstruktörer och systemingenjörer är en bristvara, det vet de flesta. Men
vår styrka i konkurrensen om nya medarbetare är att vi kan erbjuda dem intressanta arbetsuppgifter som rymmer såväl stimulerande tekniska utmaningar som ett
stort mått av ansvar och självständighet.
Eftersom vi dessutom är ett litet företag
med det stora företagets resurser, har vi
korta vägar mellan utveckling och marknad. Det underlättar kunskapsöverföring
och personlig utveckling.
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Claudia Trejo och Cecilia Tiney utbyter erfarenheter av veckorna på varandras arbetsplats.

- Vi har fått värdefulla kontaktnät, bättre kunskap om hur jobbet
fungerar hos varandra och större förståelse för kundernas krav.
Claudia Trejo och Cecilia Tiney är mycket entusiastiska när de berättar om sina erfarenheter av att under sex veckor byta jobb med varandra. Initiativet till denna "job-rotation" togs av deras chefer Per
Freden
på Ericsson Radio Systems S.A. i Mexiko och Björn
A
• Berndtsson på Ericsson Radio Systems i Kista.

Företaget som *
"söker" framtiden
lande till grupper av mottagare.
De första stegen på den sydamerikanska
marknaden har tagits i Mexico, Brasilien
och Chile. Även i Sydafrika pågår aktiviteter.
- För att stärka vår konkurrensförmåga
arbetar vi med flera tekniska projekt.
Bland annat en ny generation basstationer
eller transmitters, fortsätter Per Jakobsson.
I utvecklingsportföljen finns också en ny
plattform för skalbara system som kostnadseffektivt ska kunna hantera system
från 20 000 till 2 miljoner abonnenter.
- Detta projekt passar väl de krav som
nya operatörer har, de kan växa på marknaden och stegvis bygga ut sitt system. Vi
arbetar även med messagingsystem kopplade till Internet samt med att introducera
"Internet teknologi" i accessystemen.
Nytänkande
Användningsområdena för messagingsystem kan bli hur många som helst. Det
handlar som i många andra fall om förmåga till nytänkande.

- Ett kanske lite udda men lärorikt exempel är Luleå Hockey som ger de som
köpt säsongsplatser till hemmamatcherna
varsin personsökare. I den får de ishockeyintresserade matchresultat från bortamatcher och andra lags möten, men även olika
erbjuden från företag som sponsrar Luleå

Hockey, säger Per Jakobsson.
"När gav du din kund en personsökare
senast?" - står det kanske i kommande business to business annonser från Ericsson.
LARS BÄCK

Ericsson Radio Messagings nya lokaler ligger i Hallonbergen. Här arbetet nu 160
personer. I Sundsvall har företaget en utvecklingsenhet på cirka 40 medarbetare.

Att arbeta en längre eller kortare tid på
Ericsson i utlandet är inget ovanligt
när det gäller tekniker men för sekreI terare och administratörer sker det inte så ofta.
- Utlandsjobb är ett snabbt
sätt att bygga kompetens.
Praktiskt arbete under en
längre eller kortare tid på ett
Ericsson-bolag utanför hemlandet ger mängder med nyttiga erfarenheter, säger Per
Freden, vd på Ericsson Radio
Systems S.Ä. i Mexiko.
- När Per föreslog arbetsbyte för våra sekreterare under några
veckor tyckte jag det var en bra idé,
som jag tog upp i utvecklingssamtalet
med Cecilia. Det berättar Björn
Berndtsson, ansvarig för Customer
Accounts på affärsenheten mobiltelefonsystem amerikansk standard.
- Latinamerika är en mycket stor
och viktig marknad för oss och därför
var Ericsson i Mexiko en lämplig plats
för arbetsbyte. Spanskan är viktig i
kontakterna med Latinamerika, tillägger han.

Hennes arbetsspråk i Kista har varit
engelska.
Claudia har arbetat på Ericsson i
drygt tre år och började där direkt ef-

Utlandsjobb ger
snabbt ökad
kompetens

i

Trodde inte på det
- När Per berättade för mig att han
tyckte jag skulle åka till Sverige och arbeta i Kista i sex veckor trodde jag
först inte på det, skrattar Claudia. Det
var i december förra året och efter det
började Claudia förbereda sig genom
att bland annat ta lektioner i svenska.

ter det hon avslutat sin utbildning.
Hon berättar att det var en kamrat på
Ericsson som rekommenderade företaget som en bra arbetsgivare.
Språkkunskaper
Cecilia började på Ericsson för två år
sedan. När det blev bestämt att hon
skulle byta jobb med Claudia började
hon ta lektioner i spanska, eftersom
hon hade mycket små kunskaper i det
språket.
- Hon har snabbt lärt sig mycket
spanska. Nu klarar hon av det mesta
som behövs på jobbet, som att svara i
telefon, arrangera möten, beställa hotellrum och ta emot besökare, berättar
Per. Samtidigt tillägger han att det
nog var tufft i början.
- Visst var den första tiden frustrerande men när jag märkte att jag gjorde framsteg blev det en sporre för mig

Foto: Gunnar Ask

att lära mig mer. Det har också underlättat att Per är svensk, förklarar
Cecilia.
Cecilia och Claudia tycker att utbytestiden varit mycket intressant och
givande både för arbetet och för den
personliga utvecklingen.
De har fått värdefulla kontaktnät
och förståelse för kulturen i det andra
landet, även företagskulturen. Båda
känner att de kommer att kunna ge ännu bättre service i jobbet efter utbytet.
- Jag har fått arbeta betydligt närmare kunden och det har varit lärorikt.
Genom arbetet på ett lokalbolag har
jag också lärt mig hur Ericssons organisation fungerar och fått bredare
kunskap om koncernen, poängterar
Cecilia.
Köttbullar och ljusa kvällar
På fritiden har både Claudia och
Cecilia hunnit med sightseeing, museibesök och utflykter i Stockholms
respektive Mexico Citys omgivningar.
Claudia har också gjort en resa till
Värmland. Hon har fascinerats av de
långa ljusa vårkvällarna och fått en
svensk favoriträtt, köttbullar.
Cecilia uppskattar mexikansk mat
och det lär bli mexikanska rätter hemma hos henne ibland. Framför allt
tycker hon det är mycket roligt att ha
fått lära känna den mexikanska kulturen som är så rik på historia.
Nu är Claudia och Cecilia tillbaka i
sina hemländer och de kommer att
fortsätta sina studier i svenska och
spanska.
- Vi hoppas att fler får samma chans
som vi att byta jobb med varandra. Det
är bra både för Ericsson och sekreterarna, säger de.
GUNILLA T A M M

Inom Ericsson Radio Systems har LP, marknadsavdelningen för Central- och Östeuropa, Mellanöstern och Afrika på affärsenheten Mobiltelefonsystem GSM, NMT, TACS, under det senaste året medvetet arbetat med att skapa en
tydlig och enhetlig företagskultur.
- Vi startade med en enkät till samtliga medarbetare för att fånga in den syn som fanns på vår
då oformulerade företagskultur, säger Kjell östergren, personalchef på LP.
Enkäten följdes sedan upp med intervjuer.
Redan från början kunde "en röd t r å d " av värderingar och uppfattningar spåras i medarbetarnas
svar. Den blev sedan en grund för den företagskultur som formulerats och nedtecknats i olika
dokument.
- I en snabbväxande organisation finns ofta
ett ledarskap och olika regelverk som inte förmår att täcka in alla situationer som uppstår, säger Mats Arnamo, chef för enheten.
Skapas inte en gemensam plattform av värderingar som alla medarbetare följer finns det en
risk att sedvänjor, revirbeteenden och personlig
bekvämlighet hamnar i förgrunden och skapar
splittring och ineffektivitet. I slutändan kan en
växande framgångsrik organisation stelna och
hamna i en återvändsgränd.

Leva som man lär
- Det handlar ytterst om att leva som man lär, en
chef bedöms inte efter vad den säger utan vad
den gör, säger Kjell östergren.
En arbetsgrupp på ledningsnivå har utarbetat
de dokument som nu förs ut inom organisationen. Samtliga formuleringar har prövats noggrant ur ett retoriskt perspektiv för att undvika
en otydlighet som kan ge upphov till en rad olika
tolkningar.
- Ska en formulerad företagskultur accepteras
måste den baseras på de förhållanden som råder
i nuläget. Omkring 70 procent av värderingarna
vi formulerat i skrift återspeglar hur vi arbetar
idag, resterande 30 procent återspeglar de värderingar som är önskvärda och som bidrar till vår
vidareutveckling, säger Mats Arnamo.
I en ny folder redovisas den företagskultur
som nedtecknats. Ledstjärnan är att "Vår framgång baseras på våra kunders framgång.
Tillsammans bidrar vi till utvecklingen i länder
med stora förbättringsbehov som har en stark
tillväxtpotential."
En hörnsten i detta arbete är att alla medarbetare har en lika stor betydelse, vare sig de "jagar" ute på marknaden efter nya affärsmöjligheter eller "brukar och förädlar" ingångna avtal
hemma "på gården" för att "skörda" vinsterna.
Andra nyckelord är:
• Långsiktiga affärsrelationer
• Snabbhet och effektivitet
• Lagarbete grundat på individuella prestationer.
- Vår företagskultur ställer krav på medarbetarna att vara flexibla och beredda att ställa upp
och rycka in där de bäst behövs för att uppfylla
våra mål, säger Kjell Östergren.
- En tydlig definierad företagskultur är en bra
grund i beslutssituationer men även vid rekrytering av nya medarbetare. Vi kan tydligt visa "Det
här arbetar vi för, ställer du upp på våra värderingar är du välkommen i teamet", säger Mats
Arnamo.
LARS BÄCK
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Bygger globalt nätverk
Pappersmängder blir lätthanterlig data. Anna Molda och
projektledare Anders Berling
på Teknisk Kompetensutveckling i Kista.

Databas
samlar
kursutbud
Vilka kurser erbjuder
Ericsson - vad innehåller
de och var går de? En databas byggs nu upp för att
samla information från utbildningsorganisationer
runt om i koncernen.
En första version av databasen,
som väntas bli driftsätt vid årsskiftet, har nu testats av ett par
hundra personer. Alk bygger på
att utbildningsorganisationerna
själva lägger in och ansvarar för
materialet.
- Vi vill koordinera all information om utbildning inom
Ericsson och samla det i en databas som är tillgänglig för alla
anställda, säger Anders Berling
på avdelningen Teknisk Kompetensutveckling i Kista.
Kunskapsbas
Han är projektledare för Ericsson Learing Agency som är ett
av tre projekt som utvecklar databasen. Med i arbetet finns
även kundutbildningsprojektet
Customer Training Document
Survey samt Global Database
som riktar sig mot personal på
kundsupport, utbildare och andra som snabbt behöver information för att komma vidare i
sitt arbete.
- Om du till exempel ska skriva ett dokument och är osäker
på vilken information som ska
skrivas i dokumenthuvudet kan
du söka på "dokumenthuvud" i
databasen. Då kanske du hittar
en intranätkurs i ämnet eller
OH-bilder som hjälper dig att
lösa det akuta problemet.
Samtidigt kan du anmäla dig till
en lärarledd kurs för att lära dig
mer, förklarar Anders Berling.
Minskar dubbelarbete
För kundutbildningen finns flera fördelar med databasen.
- Möjligheten att dela information mellan affärsområden
och affärsenheterna innebär att
vi slipper mycket dubbelarbete i
utvecklingen av nya kurser, säger Christer Carlsson, produktledare för kundutbildning inom
affärsenheten för GSM, N M T
och TACS.
- Med databasen kan varje
Training Center ha tillgång till
aktuellt kursmaterial och vi tittar
även på möjligheten att gå ut på
Internet och sälja interaktiva utbildningstjänster till kunderna.
NILS SUNDSTRÖM

I början av juni var Haslemere i södra England platsen för den andra träffen
för de lokala produktledarna inom kundutbildning
på affärsenheten mobiltelefonsystem GSM, NMT
och TACS.
- Produktledarna ute på lokalbolagen har nära kundkontakter
och kan ge oss bra feed back.
Genom att träffas några gånger
om året kan vi utbyta erfarenheter och tillsammans ta tillvara
kompetensen på lokalbolagen,
säger Charlotte Dam, produktchef på affärsenhetens kundutbildning.
På Ericssons lokalbolag runt
om i världen finns 26 utbildningscentrer och generellt inom
utbildningsvärlden existerar det
sedan länge ett väl fungerande
samarbete.
Bra samarbete
- För något år sedan började de
första lokala produktledarna att
utses och idag har nästan alla
utbildningscenter som levererar
kundutbildning för vår affärsenhet en lokal produktledare, en
så kallad LPM, local product
manager. Det rör sig om ett 20tal personer i nästan hela världen, berättar Charlotte. Hon
tillägger att det finns ett bra
samarbete inte bara inom
Mobilsystem utan även med andra enheter inom Ericsson.
Lokalbolagen har nära kundkontakter och kan ge värdefull
feed back hem till Sverige när
det gäller de olika utbildningsprodukterna. De lokala produktledarna har också värdefull
kompetens som är viktigt att ta
tillvara och dela med sig av.
- Dessutom kan vi från
Strategisk
Produktledning,
SPM, genom detta nätverk förmedla våra visioner och strategier och distribuera våra utbildningsprodukter till våra utbild-

På träffen i England var det förutom föredrag och diskussioner också work shops, där praktiska uppgifter skulle lösas. Här
är det från vänster Johan
Eklund, Kista, Yolleke Potting,
Holland, Peter Ekeroth, Kista
och Leif ö h m a n från Infokom,
som arbetar.

Bilden till vänster. Knöt kontakter gjorde också från vänster flika Koisti, Finland,
Hemant Pant, Indien och
Vilhelm Nicolaysen, Norge.

ningscentra, säger Charlotte.
- Att ordna träffar några
gånger om året för de lokala
produktledarna är ett bra sätt att
bygga upp nätverk, fortsätter
Charlotte och berättar att det
första mötet hölls i Diisseldorf i
februari, det andra nu i juni i
England och i november blir det
ytterligare en träff.

Bjuder in kunder
Till varje tillfälle bjuds en kund
in för att framföra sina synpunkter och önskemål på Ericssons
kundutbildning. I Tyskland var
det Mannesmann och nu i

England One to One.
Forum behövs
Karen Lyons från Ericsson Irland uppskattar att detta nätverk
nu finns. Hon menar att det ger
den lokala organisationen möjlighet till mer inflytande.
Jolanda Radt från Ericsson i
Holland håller med och tycker
det är bra att få utbyta erfarenheter. Det skapar också förståelse för kollegernas problem.
- Det behövs ett forum av detta slag och jag hoppas att vi fortsätter att träffas regelbundet.
Det är viktigt med kontinuitet,

säger Vilhelm Nicolaysen från
Ericsson i Norge.
Hemant Pant, från Indien, instämmer och säger att han uppskattar den öppna atmosfären på
träffarna. Han tycker det är
mycket givande att träffa kolleger från olika delar av världen
och diskutera problem och möjligheter med.
Extra glans blev det också
över träffen i Haslemere eftersom tidpunkten sammanföll
med den högtidliga invigningen
av Ericsson Ltds nya utbildningscenter där.
GUNILLA TAMM

Ny frontpanel för kretskort
En ny konstruktion av
frontpaneler till kretskort
sparar miljoner i tillverkningen av radiobasstationer. Lösningen innebär en
enklare montering och
bättre skydd för dekalen.
Tillverkningen förenklas och
monteringsmoment försvinner
med den nya konstruktionen
som är patentsökt och mönsterskyddad. En förhöjd kantlist på
fronten ger dessutom dekalen
bättre skydd (en idé från
Mölndal).
12 miljoner
- Sammanlagt minskar kostnaderna med 50 kronor per front,
vilket bara för affärsenheten
amerikansk standard innebär en
besparing på 12 miljoner kronor
om året, säger konstruktören

Anders Lindström som tagit
fram lösningen tillsammans
med kollegan Lars Creutz.
En ny tätning mellan kretskorten skyddar mot oönskat
luftgenomsläpp. I den nuvarande konstruktionen av radiobasstationer används skärmfjädrar
som tätning mellan frontpaneler. Problemet är att fjädrarna
tenderar att fastna i kortet bredvid vid in- och utdragning.
Ny tätning
- Det här gör att fjädrarna lätt
kan skadas och det skapar irritation i fabrikerna och på fältet.
Dessutom riskerar den som
hanterar kretskorten att göra sig
illa, säger Anders Lindström.
Konstruktionen används redan för kraftkortet på RBS 884
Micro och innebär att en fjäder
med mjuk textilpackning eller

Billigare frontpaneler. Anders Lindström och Lars Creutz på amerikansk standard har tagit fram en ny konstruktion av kretskortsfronter till radiobasstationer.
Foto: Nils Sundström

gummi läggs in. Lösningen är
lämplig för de utomhusbasstationer som ska kylas med utom-

husluft
enligt
principen
"Björnes Magasin".
NILS SUNDSTRÖM
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Livsfarlig
sladdvinda

• Kontorsshopen på ERA i
Kista meddelar att ett mindre antal jordade sladdvindor
tillverkade av KB EL under
1991-92 med artikelnummer
9922, 9924, 9925 och 9926
kan vara behäftade med ett
livsfarligt fel.

Uppdrag
i Japan

Ett komplett experimentsystem färdigt i december i
år - det är målet för alla
tekniker som arbetar med
det viktiga utvecklingsprojektet för japanska NTT
DoCoMO. Speciellt gäller
det för Jörgen Lanttö och
hans medarbetare på
Nippon Ericsson i Tokyo.
- Idag är vi cirka 15 tekniker
som arbetar med experimentsystemet till N T T DoCoMo
och i slutet av året ska vi vara ungefär 20 personer. Det berättar
Jörgen Lanttö, som själv flyttade
till Japan för ett år sedan.
Nästan hälften av hans medarbetare kommer från teknikenheten RCUR på Ericsson Radio
Systems i Kista. Av de tekniker
som kommer att anställas nu under hösten kommer majoriteten
att vara japaner. Denna avdelning som nu håller på att byggas
upp blir grunden till det FoUcenter, forskning och utvecklingscenter, som ska byggas upp
i Japan. Gruppen kommer så
småningom att flytta till egna
lokaler. Genom att etablera
FoU-verksamhet i Japan visar
Ericsson att man har för avsikt
» att stanna i landet.
Standardiseringsarbete
- Vår uppgift här är att vara en
"brygga" det vill säga ett kund. interface mellan Ericsson i
Sverige och N T T och telekomministeriet i Japan. Parallellt
med utvecklingsjobbet pågår
standardiseringsarbetet och en
av våra uppgifter är att följa det
och försöka påverka, förklarar
Jörgen. Det mesta av utvecklingsarbetet sker i Sverige.
- Vi förmedlar hem vad japanerna vill åstadkomma och vice
versa, säger han och tillägger att
det är nödvändigt att vara på

Här är några i gänget i Tokyo som arbetar med experimentsystemet till NTT DoCoMo. Fr v Masaomi
Sumita, Håkan Ohlsén, Yoshio Honda, Jörgen Lanttö, Mikael Halén, Yukiko Hirayama, Thomas Rex
och Johan Rune.

plats i Japan för att förstå hur japanerna resonerar.

na i Japan.
MDE är en del i basstationen
till NTTs digitala system och en
viktig produkt i Japan för
Ericsson. N T T har landets största digitala mobilsystem.

I labb i sommar
Det experimentsystem som
N T T DoCoMo beställde av
Ericsson tidigare i våras är ett
komplett system mellan testbed Testsystem i Kista
och prototyp och det ska levere- Om ett år ska ett testsystem finnas
ras i december i år. Först kom- klart i Kista. Det kommer att
mer det att köras i NTTs demo- bland annat användas för demonlabb och under hösten
1998 ska det ut på stan
i Tokyo.
- Det är viktigt att vi
håller tiden och kan leverera vad vi lovat till
utsatt tid. Vi måste
också klara de tuffa japanska kvalitetskraven.
Ericsson har högt anseende hos N T T och
det måste vi fortsätta
att leva upp till. Precis Kanske blir de här flickorna användare
som MDE varit en av nästa generations mobilsystem.
nyckel för Ericsson in
på den japanska marknaden kan strationer för internationella beexperimentsystmet bli nyckeln sökare när man vill presentera den
till fortsatta framgångar när det nya teknologin. Till experimentgäller tredje generationens mo- systemet i Japan tar N T T fram
bilsystem, säger Jörgen. Genom mjukvaran. Till testsystemet i
att vara en av NTTs partner ska- Kista tar Ericsson Radio Systems
pas förutsättningar för att stan- själva fram mjukvaran.

Fabrikerna i Katrineholm och
Gävle har viktiga uppgifter när
det gäller växel respektive basstation till det japanska experimentsystemet.
Japans val viktigt
Den tredje generationens system som nu håller på att ta form
ska inte bli någon japansk standard på samma sätt som PDC
kommit att bli. Japanerna vill
vara aktiva och påverka utvecklingen av den tredje generationens system. Japans val av standard kommer att kunna få påverkan i flera länder i Asien som
till exempel Korea. Idag finns
tre standarder i Asien, GSM, DAMPS samt det smalbandiga IS95 CDMA-systemet.
- Japans val gäller inte bara
Asien utan kan få följder i hela
världen, säger Jörgen Lanttö
och nämner det arbete med
UMTS, Universal Mobile
Telecommunication
System,
som pågår i Europa.
- Vi är just nu inne i en mycket spännade period för nästa generations mobilsystem, avslutar
han.
GUNILLA T A M M

ZmdWr*

De sladdvindor det gäller
är antingen helt vita eller
helt svarta och har beteckningen " k b " i någon av de
fyra
brunnarna. Artikelnumret finns angivet i nedre
högra hörnet på etiketten.
Den som köpt en sladdvinda av denna typ ska skicka
den för kontroll och eventuellt byte till Kontorsshopen
KI/ERA/F/MK. Märk den med
"farlig sladdvinda", så skickar kontorsshopen en ny.
Den som har frågor är välkommen att ringa 707 21 eller skicka ett memo till
ERA.ERASHOP.

Ny lastkaj i
Kista för RSA
• Ericsson Radio Access bygger en ny lastkaj och godsmottagning för fabriken i
Kista. Anläggningen ska vara klar i början på juli och
blir på 700 kvadratmeter,
mer än tre gånger så stor
som den tidigare.
- Den största vinsten är
att vi får en stor kontaktyta
mellan kaj och produktion,
samt mellan kaj och övrig logistik som ankomstkontroll
och förråd, säger Jonas
Åkesson, lokalansvarig för
fabriken.
Nybyggnaden ger möjlighet till ett bättre materialflöde genom fabriken, vilket
skapar förutsättningar för
att material kan gå direkt
från leverantören till produktionslinan.
Den nya kajen vid Torshamnsgatan får sju portar
och rymmer bland annat
väntrum för chaufförerna
och en helt ny miljöstation
för återvinning av material
från fabriken.
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Följande personer har
fått utlandskontrakt.
Mexiko: Cecilia Brändström.
Holland: Håkan Persson.
Polen: Nils Ahlbom.
Portugal: Birger Sundqvist.
Singapore: Mikael Larsson.
Schweiz: Roland Nilsson.
Taiwan: Stefan Laestander
och Björn Linderoth.
Thailand: Nils Andersson.
USA: Shahrokh Amirijoo
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I Lysekil finns en grupp konstruktörer som jobbar med GSM.
De har just avslutat utvecklingen av mikrobasen RBS 2301.

Vad ska
du göra i
sommar?
Traci Pollard, Ericsson Inc,
Lynchburg, USA
-Tillsammans med
min familj
ska jag bila ned till
Florida,
där vi ska
hälsa på
en släkting. Vi kommer att
vara borta en vecka. Jag
gläder mig speciellt åt att
vara tillsammans med mina
två barn hela dagarna.

Ewa Hansson, Ericsson
Radio Systems, Kista
- Jag t o g
ledigt lite
tidigare i
maj som
jag brukar
göra och
då hade
jag solsemester på Mallorca. I sommar blir det Stockholm,
skärgården och vattenfestivalen förstås.
Ett Stenkast från havet. I sommaridyllen Lysekil finns det här gänget som arbetar med utveckling för GSM. Från företagsledningens sida finns en uttalad vilja att satsa pä etablering i det lilla formatet.

GSM-utveckling
bland västkustklippor
behov av att få tag på kvalificerade medarbender de två år som
tare. Dessutom finns det en uttalad vilja från
gått sedan Ericsson
företagsledningen att för personalens skull
Microwave Systems
också satsa på det lilla formatet.
etablerade verksamhet i Lysekil har an- Visst kan det vara svårt att få tag på kvatalet anställda succesivt
lificerade radiotekniker eftersom det är en
ökat. I dag jobbar 16 personer på anläggganska svår och trång sektor. Men hittills
ningen med i huvudsak radioteknikutveckhar vi inte haft några större problem.
ling för mohiltelefoni.
- Framförallt är det Chalmers i Göteborg
som fungerar som rekryteringsbas men vi
- Men vi ska bli fler och det ganska snart,
riktar också in oss mot hemvändare som av
konstaterar Anders Aronsson, sektionschef
sysselsättningsskäl tvingats söka jobb på
och personalansvarig på Ericsson Microandra platser i landet men som helst skulle
wave i Lysekil.
vilja ha en kvalificerad anEtt stenkast från saltstänkt hav
ställning i sin hembygd.
och med grönbeklädda klippor in- Dessutom börjar våra
på knutarna ligger Ericsson
kontakter med högskolan
Microwaves anläggning i Lysekil.
i Trollhättan och UddePå somrarna ett eldorado för glavalla att ge resultat och på
da semesterfirare som söker sig till
sikt hoppas vi kunna revästkusten för att sola, bada och
krytera en hel del tekniker
njuta av vackra omgivningar.
därifrån.
Under vinterhalvåret ett betydligt
lugnare samhälle, där alla kanske
Under året har fem persointe direkt känner alla, men där
ner anställts och totalt är
det är cykelavstånd till det mesta.
man idag 16 anställda på
företaget. Målet är att in- Kan inte tänka mig att bo i en
större stad, säger Anders, som - Vi hoppas kunna rekryte- om en fem års period ska
cirka 50 personer jobba
själv bor i Stenungsund och pend- ra en del tekniker från
lar 14 mil varje arbetsdag, men högskolan i Trollhättan och på Ericsson i Lysekil.
som har bestämt sig för att flytta Uddevalla, säger Anders
- Redan till hösten planetill Lysekil så snart frugan får jobb. Aronsson.
rar vi att utöka personalstyrkan betydligt. I första hand handlar det
om en utökning av nuvarande verksamhet.
Det lilla formatet
Anläggningen i Lysekil är en ren utveckEtableringen av anläggningen i Lysekil belingsenhet. I första hand handlar det om utror i första hand på Ericsson Microwaves

veckling av nästa generation radiobasstationer. Uppdragsgivarna är i dag två till antalet, Ericsson Radio Systems och Ericsson
Microwave Systems.
På uppdrag av Ericsson Radio Systems
har man nyligen slutfört utvecklingen av
mikrobasen RBS 2301 inom RBS-2000 familjen.
- Samarbetet mellan oss och ERA-folket
fungerar utmärkt och hittills har vi fått
mycket beröm för vårt arbete.
Obelix-projektet
För Ericsson Radio Systems del fortsätter
man nu att arbeta med det så kallade obelixprojektet som syftar till att utveckla aktiva
antenner för mobiltelefoni, GSM.
Samarbetet med Ericsson Microwave
Systems innebär utveckling av kommande
generationer HR MDE 4 och Pikobas
MDE.
Dagens planeringshorisont sträcker sig
sex månader framåt i tiden. Kort tid kan
tyckas men Anders Antonsson och hans
medarbetare i Lysekil har ingen anledning
till oro.
- Hittills har vi faktiskt varit tvingade att
tacka nej till en del större jobb eftersom vi
helt enkelt inte varit tillräckligt med folk.
- Ambitionen är att vi på sikt och i takt
med att vi blir fler, ska bli bäst på radiokonstruktion för samtliga enheter inom affärsenheten mikrovågskommunikation.
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Peter M a r k g r e n , Ericsson
Erisoft, Umeå
- Först
ska jag
jobba en
bra bit in i
juli, sedan
blir det semester
med familjen. Min f r u byter jobb så
det blir inte t i d för några
exotiska resmål.

M a r i a Britte, Ericsson
Radio Systems, Kista
- I sommar ska
jag åka
och hälsa
på min
värdfamilj
i USA där
jag var aupair. Jag ska följa med dem
på semester till New Jersey
och havet. Sedan ska jag
med en kompis till Finland.

Birgitta Vilhelmsson,
Ericsson Application
Center, Linköping
- J a g ska
njuta av
det fina
sommarvädret, bada och ha
det skönt.
Sedan ska
jag packa f lyttlådor eftersom jag också ska byta
bostad.

