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M i t t i d e n s v e n s k a h ö g s o m m a r e n presenterade Ericsson e t t mycket bra halvårsresultat. Bokslutsrapporten publicerades tre veckor
tidigare än förra året. Detta är en anpassning
till marknadens krav på snabb information och
mer i linje med våra konkurrenter i USA.

Nätverk för
global service

S o m f r a m g i c k av bokslutskommunikén gjorde vi bra ifrån oss under första halvåret. GSM
växer explosionsartat. 49 miljoner abonnenter i
juli kan växa till nästan 70 miljoner i slutet på
året. D-AMPS, som hittills haft det lite t r ö g t börjar nu ta fart. Vi hoppas att antalet abonnenter,
som idag uppgår till drygt f e m miljoner,
fördubblas fram till årsskiftet. I Japan fortsätter
den snabba tillväxten samtidigt som vi f å t t två

Bra siffror - men
nu behövs mer
kreativitet och
mindre byråkrati
viktiga beställningar på testsystem för mobil
multimedia baserade på bredbandig CDMA.
Ä v e n i e n s i t u a t i o n med tilltagande konkurrens och pressade priser kan vi förbättra vår
lönsamhet. A l l t större volymer ger oss skalfördelar och en starkare dollar påverkar resultatet
positivt. Vår försäljningstillvåxt ligger kring 25
procent baserat på utvecklingen i kronor men
bara på hälften baserat på dollar. Vi kan inte
längre ta snabb tillväxt för given.
S o m m a r k n a d s l e d a r e har vi emellertid goda möjligheter att påverka hela vår industri,
dess tillväxt och därigenom vår egen tillväxt. Vi
kan hjälpa våra kunder att växa genom att
snabbt närma oss samma kvalitetsnivå som i de
fasta näten och genom att ständigt addera nya
tjänster och funktioner som stimulerar till ökade trafikvolymer. Genom att åter sätta ett rikt i g t innovativt företagsklimat i högsätet och genom att uppmuntra till kreativa idéer kan vi säkerställa snabb tillväxt även i framtiden.
I t a k t med att vi vuxit och blivit framgångsrika har en viss tröghet och byråkrati smugit sig
på oss. För att bibehålla en god lönsamhet måste vi kunna ta itu med allt som är onödigt eller
onödigt krångligt. Det kan vara tjocka handböcker, alltför långa rapporter, svårbegripliga
regler eller improduktiva möten.
Självklart vill vi ha god ordning men en enkel
ordning baserad på sunt förnuft.
Kort sagt
mindre byråkrati!
•
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Standardiserad radiobascontainer.

Drygt ett 40-tal medarbetare från 20 olika
länder deltog i den GSO, Global Service
Organization-konferens som arrangerades i Sverige i början av sommaren. Syftet
med konferensen var att skapa ett utvidgat samarbete mellan alla som arbetar
med anläggningskonstruktion, installation, provning och service av Ericssons DAM PS/AM PS-system.
I takt med att tjänsteförsäijningen blir allt viktigare är det nödvändigt med ett väl fungerande samarbete mellan bolagen
runt om i världen. Det handlar bland
annat om att alla skall använda samma
metodik, verktyg och hjälpmedel. Det
förklarar Jan H Lindqvist och Peter
Lindfors på affärsenheten Cellular Systems,
American
Standards
ansvarigt
för
DAMPS/AMPS mobilsystem. Jan är ansvarig för
Implementationsenheten
och
Peter
för
Implementation Service Management inom
Operations.
Deltagarna på GSO-konferensen kom från
Ericssonbolag i, förutom Sverige, Europa, Sydamerika, Asien samt Australien.
På programmet under de fyra dagarna fanns
presentationer och "workshops" som tog upp strategienia runt bland annat servicelösningar, regionala centra för anläggningskonstruktion, installation och provning samt Intranet som huvudsaklig
informationsbärare. Även nya produkter och metoder togs upp liksom en global kompetensutveckling. En utställning i miniformat med 14
montrar hade byggts upp med bland annat en
standardiserad radiobasstation i "containerutförande". Allt detta och den gruppindelade visningen samt föredragen uppskattades stort av delegaterna.

Från vänster: Tommy
Hedlund, Carlos Briege
(Argentina), Peter
Lindfors och Jan H
Lindqvist.

- Genom konferensen har vi lagt en
Foto: Kurt Johansson
grund för samarbete, nu är det inte bara upp till oss utan även bolagen ute i världen att
följa upp, komma med förslag och ta vara på chansen att påverka samarbetet, betonar Jan och Peter.
Samtidigt tilllägger de att det är viktigt att man nu
i Sverige lever upp till det man lovat.
När fungerande kontaktnät byggts upp kommer
man att bjuda in fler representanter från andra affärsenheter för att
gå vidare med samarbetet. Redan nu är
Mobilsystem GSM,
N M T , TACS representerad genom de
medarbetare ute på Ericssonbolagen som arbetar
med båda affärsenheterna.

Uppskattad konferens
för D-AMPS/AMPS

Lokalbolagens chans att påverka
- Tanken med konferensen var inte att tala om för
bolagen exakt hur de ska arbeta inom området anläggningskonstruktion och installation och provning utan skapa en plattform för ett bra samarbete. Det handlar om decentralisering och samarbete på en gång, säger Jan.
Det gäller att ta tillvara de bästa lösningar och
hjälpmedel som finns vare sig de kommer från
Kista eller något annat Ericssonbolag ute i världen. Om ett bolag tagit fram en bra lösning betyder det inte att de skall få merjobb genom att dela
med sig. Kanske kan idén vara värd att produktifiera och det är då ett uppdrag som Kista tar på sig.

Uppskattat
Att konferensen blev uppskattad visade den enkät
som gjorts.
Luis Carlos Alvarez Nava från Ericsson Radio
Systems S.A. i Mexiko tycker att konferensen var

Basstationscontainern studeras inifrån av fr v
Luis Carlos Alvarez Nava, Luis Gonzales och
Tommy Hedlund.

ett utmärkt forum för att diskutera gemensamma
frågor och problem med andra bolag och organisationen i Sverige. Han uppskattar också möjligheten att bygga upp ett kontaktnät och få en bättre kommunikation.
- En mycket välorganiserad och givande konferens och en utmärkt idé med en liten utställning.
Att fokusera på gemensamt synsätt, metoder och
verktyg var mycket värdefullt, tycker Luis
Gonzalez från Ericsson i Venezuela.
Nästa GSO-konferens kommer att hållas i november i Venezuela.
GUNILLA T A M M

Testintyg för varje produkt
Ericssons kunder blir allt mer
medvetna om produktsäkerhet. Ett särskilt testintyg, ett så
kallat "Suppliers Declaration of
Conformity", måste medfölja
varje elektronisk produkt som
Ericsson säljer och levererar.
I Sverige har det funnits en elsäkerhetslag sedan 1902. De senaste fyra
åren har kraven på elsäkerhet och
E M C (radiostörning) skärpts betydligt genom produktansvarslagen från
1993.
- Att inte vara medveten om de nya
lagar och förordningar som gäller
kan orsaka allvarliga leveransstopp
och
förseningar,
säger
Göte
Wiklund på avdelningen Implementation metodology radio i Sundbyberg som utbildar anställda i vad produktsäkerhet innebär.
CE- och U L - m ä r k n i n g

Inom E U gäller standardmärkningen C E (Conformité Européenne),
medan elektroniska produkter i
Nordamerika måste ha UL-märkning (Underwriters Laboratories
Inc). En rad produktsäkerhetspersoner, experter och samordnare jobbar
med dessa frågor inom Mobilsystem

Alla elektroniska produkter som Ericsson levererar måste vara produktsäkerhetstestade. I Europa gäller CE-märkning, i Nordamerika UL-märkning.

och genom olika internationella nätverk, till exempel European product
approval network och US product
approval network. Men även fler anställda måste ha övergripande kunskap i ämnet.
- Liten tuva stjälper stort lass, brukar man säga. Kostnaden för de här
testerna är små jämfört med tillverkningskostnaderna. Men utan intyg
på att produkterna provats vägrar
kunderna att använda dem, säger
Göte Wiklund.
- Särskilt viktigt är att konstruktörer på elektronikenheterna redan från
början känner till kraven. I annat fall
väntar omkonstruktioner och längre
provningstider på SEMKO och andra
provningsanstalter för mycket peng-

Utökade tjänster på web
• Blanketter från myndigheter, interna handböcker
och information från intern-TV Nyheterna är
många i höst på BR-webben, ramverket för Mobilsystems hemsidor på intranätet.
BR-webben öppnades i
början på året och ska serva alla 34 000 anställda inom Mobilsystem världen
över med information och
länkar till affärsenheternas sidor. Förbättringar av
grafik och struktur ska nu
göra det lättare att hitta i
materialet, som också har
utökats.
Under "Services" finns
bland annat interna och

externa blanketter. Som
ett
pilotprojekt
för
Ericsson finns här till exempel deklarationsblanketter och försäkringsbolagens olika formulär för
de nordiska länderna - en
mängd papper viktiga för
hela familjen under utlandsanställningar. I höst
ska även myndighetsformulär
från
England,
Holland och Japan läggas
in.
Nyheterna på internTV:n kan nu även plockas
upp via intranätet, liksom
en mängd handböcker för
hela Ericsson. Adressen:
www-br. ericsson.se

ar, förutom vad försenad introduktion
på marknaden kostar.
För chefer, kvalitetsansvariga och
projektledare finns en halvtimmeskurs om vad produktsäkerhet innebär. Nyanställda kan gå en tvåtimmarskurs och för konstruktörer som
inte fått vidareutbildning på detta
område ordnas endagskurser.
Mer information om kursutbudet
finns på intranätet: http://www.eratz.ericsson.se/.
Sedan förra hösten har Ericsson
Radio Systems ett samarbetsavtal
med SEMKO som innebär att väntetiderna för produktsäkerhetsprovningen av nya produkter blir kortare.
NS

Mobilsystem på mässa
i Geneve och Dallas
•
En ny prestigefylld
branschmässa
invigs
i
Geneve i början på september. Det är teleunionen
I T U (International Telecommunication
Union)
som
ordnar
"Telecom
Interactive" mellan den 8
och 14 september för företag i infokombranschen;
data, telekom, underhållning och media.
Ericsson deltar med en
monter på 150 kvadratmeter. Mobilsystem visar video över GSM, affärskonceptet Mobile Business

Advantage inom GSM,
CDPD-applikationer som
Internetaccess och att få
väderleksrapporter på mobiltelefonen samt tredje generationens
bredbandiga
mobilsystem W-CDMA.
I Dallas, USA, pågår den
årliga PCS-mässan i år mellan den 10 och 12 september. Även där visas W CDMA,
CDPD-applikationer för D-AMPS och video över GSM. Dessutom
visas bl a hierarkisk cellstruktur och basstationer
för D-AMPS.

Ny bolagscontroller pä
Ericsson South Africa Pty. Ltd,
Johannesburg
Hur känns
Sydafrika?

det

att

flytta

till

- Tack bra och spännande eftersom det är mitt första utlandsjobb. Jag har varit i Sydafrika två
gånger hittills och tycker det är
ett mycket vackert land.
Var arbetade du tidigare?

- Jag har haft flera ekonomijobb på Ericsson Radio Systems
sedan jag började här för elva år
sedan. 1993 blev jag ekonomiansvarig för Europa-verksamheten
på affärsenheten Mobilsystem
GSM, N M T , TACS. Det är ett
intressant arbete som jag nu
lämnar över till Sit Kow Yeung,
som varit BR-controller på
Ericsson Ltd i Guildford. Det är
roligt att det är någon från
Ericsson utanför Sverige som tar
över eftersom det fortfarande är
betydligt fler svenskar som flyttar ut än utlänningar som kommer hit på chefsposter. Det behövs om Ericsson ska bli ett
verkligt internationellt företag.
Hur stort är Ericsson South Africa?

- Bolaget har ca 150 medarbetare
och representerar Ericssons alla
produkter. GSM, som är basen
för verksamheten, dominerar
stort men vi ska givetvis introducera och etablera Ericssons övriga
produkter.
Vad hoppas du på med den nya
tjänsten?

- Att lära mig mer om hela
Ericsson och de olika produkterna. Hittills har jag bara arbetat
inom mobiltelefoni. Sydafrika är
också en spännande och "het"
marknad, som nu öppnats och
där man släppt de tidigare konkurrensbegränsningarna.
Det
blir lärorikt att få bo och arbeta i
ett land, som befinner sig i en så
snabb utveckling.
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Vad gör du på fritiden?'

- J a g spelar gärna golf men min
bästa avkopplingen är flugfiske.
Golf har jag hunnit pröva men
det blir nog lite svårare med fisket i Sydafrika.
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Släpp skaparkraften fri! Produktförnyelse blir en allt
viktigare del i Ericssons affärsstrategi. Affärsområde
Mobilsystem satsar nu långsiktigt på att uppmuntra innovatörer och uppfinnare att experimentera och omsätta
sina idéer till nya produkter som passar kundens behov.

Nya idéer
ger nya
kunder •
•

ffärsområdet
har
vuxit
snabbt de senaste åren - tack
vare framgångarna med mobiltelefonin. N u kännetecknas telekombranschen av allt
snabbare förändringar i takt
med avreglering, ökad konkurrens och sammansmältningen med databranschen. Möjligheten
finns att det på sikt radikalt kan förändra affärsområdets inriktning.
- Vi är mycket framgångsrika i dag och har nästa
generations mobiltelefonsystem under utveckling.
För att blicka framåt mer långsiktigt krävs att vi har
en bredare bas än traditionell mobiltelefoni och
funderar över vilka nya produkter och tjänster som
passar kunden, säger Jöran
Hoff, affärsutvecklingschef
på Mobilsystem.
- Att befrämja och snappa
upp idéer som rör mobil
multimedia är helt avgörande för vår framtid. Ericsson
ska vara den ledande innovatören av nya produkter
och tjänster inom detta område.

het. Det innebär att vi är beredda att stödja nyskapande aktiviteter med finansiering och uppbyggnad, säger Jöran Hoff.
Bland de nya intressanta områden som affärsområdet kan bredda sig inom finns redan en mängd
idéer om produkter och tjänster som kombinerar
behovet av mobilitet och trådlös acesss för användare i hemmet, på kontoret och "på vägen".
Exempel på sådana lösningar är trådlösa lokalnät
för företag, satellitkommunikation eller applikationer för överföring av tal, bild och data via t r å d ^ ^
löst Internet.
^F
- Det viktiga är att innovatörerna själva får utrymme och möjlighet att vidareutvecka sina förslag. Det kräver både personligt engagemang och en tro
på sin idé, säger Malr-^fc
Lilliestråle som arbetar med
innovationer inom Mobilsystem.

Goda exempel

Historiskt sett finns flera goda exempel på kreativa idéer
som byggt upp affärsområdets nuvarande styrka inom
mobiltelefonsystem.
Dessutom finns idéer som komStöd och support
mit från andra infallsvinklar
illustration: Åsa Harvard
och gett både god lönsamhet
Företagsledningen
för
för Ericsson och mervärde
Mobilsystem satsar nu lång- Jakten På guldägg. Nya p r o d u k t i d é e r ska
för kunden och användaren.
siktigt på att sporra entre- fångas in och testas. De snabba f ö r ä n d prenörsandan och innova- ringarna på t e l e k o m m a r k n a d e n kräver på En sådan teknisk innovation
tionskrafterna hos de an- sikt a t t affärsområdet har en bredare bas är Dag Åkerbergs grundlägän t r a d i t i o n e l l m o b i l t e l e f o n i .
gande arbete för det som bliställda. Produkt-innovation
vit DECT-standarden. Mer
och kreativitet ska uppmuntras och förväntas som en naturlig del i organisatio- om det i artikeln här intill.
I nästa nummer belyser vi kreativiteten med en
nens arbete.
- Kreativa personer ska få stöd och support för si- lösning framsprungen ur ett kundbehov - Tsviatko
na idéer. Bra förslag ska testas och analyseras även Ganevs lyckade transmissionlösningar för mobilNILS SUNDSTRÖM
om de inte passar in i den egna enhetens verksam- system.

Mr DECT vid arbetsbordet
Dag Åkerberg såg tidigt möjligheterna
att skapa marknad för en ny trädlös accesmetod, dagens DECT-standard. Som
expert på området flyttar han inom
kort över från Mobilsystem till
Infokomsystem i Sundbyberg, som se
dan 1 januari 1997 bland annat ansvarar för utvecklingen av DECT-applikationer för publika nåt.
Foto; Nils Sundström

»Kreativ miljö och uppmuntran
viktigt för teknisk innovation
Han var övertygad ur teoretisk
synpunkt att det skulle fungera
- långt innan ett provsystem
fanns klart. Dag Åkerberg är
pappa till grundidéerna som
kom att bli DECT-standarden.
Envishet, noggrannhet och djup teknologisk bas är några av förutsättningarna för att Dag Åkerbergs tekniska innovation blivit en succé som
trådlös accessmetod. Sammanlagt har
i dag tio miljoner DECT-linjer sålts i
ett fyrtiotal länder, och det finns ett
fyrtiotal tillverkare och varumärken
av DECT-utrustning. Flera grundpatent för den TDMA-baserade teknologin har Dag Åkerberg.
- Man måste vara intresserad av
praktiska applikationer inklusive produktionsmöjligheterna, och samtidigt
söka svar på var de teoretiska gränserH a går. Men det är lika viktigt att ha
duktiga människor omkring sig och
att göra något gemensamt bra. Vem
som kommer med idén är underordnat, säger Dag Åkerberg.

»

Uppmuntran viktigt
Från att ha varit chef med personalansvar till att på senare år vara Senior
Expert med huvudsakligen D E C T
som arbetsområde vet han vikten av
att ta vara på den kreativa andan i en
arbetsgrupp.
- En chef ska odla ett genuint intresse för individerna i gruppen och
deras utveckling. För att som chef
fungera som bollplank behövs tdll—
• DECT betyder (numera) Digital
Enhanced Cordless Telecommunications och är en avancerad radioaccessteknologi med ett mycket
brett applikationsspektrum.
Den grundläggande egenskapen
hos DECT är den mobilkontrollerade

räcklig teknisk kompetens, en förmåga att ge uppmuntran och att inte se
någon som konkurrent, menar Dag
Åkerberg. Egen prestige måste bort i
en kreativ miljö.
Hösten 1971 anställdes han med en
färsk teknologie licenciatexemen på
dåvarande SRA för att utveckla en ny
generation personsökare för företagsbruk.
De
nya personsökarna blev
så småningom en stor
framgång.

Undantaget var Dag Åkerberg - och
han fick stöd av Hollandschefen
Colin Buckingham att fortsätta jobba
med det nya systemkonceptet för lokal mobilitet.
Behovet av trådlösa telefoner var
uppenbart. De europeiska telebolagens organisation C E P T hade 1981
beslutat om en analog standard för
fyrtio kanaler.
Engelsmännen
u t v e c k l a de
1984 en digitaliserad variant
(CT2)
som
sökte
man

Dags idéer blev
viktiga DECT-patent

Ny lösning
När det i början av 1980-talet kom
billiga trådlösa telefoner för hemmabruk från Japan, Taiwan och USA
gick frågan till Dags grupp om inte
även Ericsson kunde tillverka sådana.
Tillsammans med bland andra Bo
Hedberg och Bengt Persson kom Dag
fram till en lösning byggd på digital
TDMA-teknik.
- Vi såg en lönsam marknad för
kontorsmarknaden, att inte bara erbjuda en personsökare som bärbar
ringklocka utan att ha en bärbar telefon med sig, säger Dag Åkerberg.
Förslaget presenterades 1982 men
lades i malpåse eftersom företagsledningen vid tidpunkten behövde alla
resurser för mobiltelefoniutvecklingen. Stora delar av personsökarutvecklingen hade flyttats över till Holland,
de kvarvarande i det svenska teamet
fick gå över till mobiltelefonin.

Krititker övertygade
Med personligt engagemang och envishet utvecklade han goda tekniska
lösningar som avväpnade kritikerna.
Dessutom övertygade systemet med
möjligheten till dynamiskt kanalval
och en identitetsstruktur så att flera
operatörer kunde ligga på samma frekvensband utan att känna till varandra.
Första provsystemet kom 1987.
C E P T godkände året därpå att nästa

dynamiska kanalvalsprocessen. Den
är nyckeln till hög spektrumeffektivitet och billig robust mobilitet inom
en radioväxel. DECT:s kanalvalsprocess medger att okoordinerad installation av privata och publika system
kan ske på ett gemensamt frekvens-

band, utan behov av att planera för
basstationernas frekvenstilldelning.
DECT-standarden består i dag av cirka 85 ETSI-standarder. Access kan ske
till ett stort antal nät, till exempel
PSTN, ISDN, GSM, X25, PABX, LAN,
Ethernet och, Internet.

standardisera inom CEPT.
Ericsson bedömde att CT2-tekniken hade stora begränsningar, och tog
då fram den tre år gamla rapporten
från Dags grupp och presenterade
den för Televerket, C E P T och personsökarorganisationen ESPA.
- Kritikerna menade att ekokontrollen m.m. skulle bli för dyr och att
vårt system skulle ha för kort räckvidd, minns Dag Åkerberg.

generations trådlösa telefoner skulle
baseras på T D M A och Dags grundidéer. Systemet kom senare att heta
D E C T (se faktaruta).
Framtida möjligheter
Största försäljningen hittills avser privata system. Accessmetoden används
dock alltmer i Asien, Latinamerika
och Osteuropa som alternativ till det
publika fasta nätet den sista kilometern ut till abonnenten. I Italien täcks
gatorna i 21 städer av ett publikt
DECT-system med lokal mobilitet.
DECT-standarden står därmed på intet sätt tillbaka för den liknande japanska PHS-standarden. Tvärtom
har D E C T stora fördelar, speciellt
vad gäller framtida ISDN-, multimedia- och paketdatatjänster.
Dag Åkerberg betonar samarbetet
med andra och chefer som trodde på
honom som förklaringar till framgången.
- J a g vill också framhålla den kraft
och nåd jag funnit hos Jesus Kristus
och den tro och tålamod som min
hustru visat, säger Dag Åkerberg.
Själva tekniken har dessutom mycket att göra med hans arbete med standardiseringen inom ETSI, där Dag
Åkerberg sedan flera år är ordförande
i D E C T s radiogrupp.
- Det gäller att tro på det man gör. 1
detta ingår också att tillåta folk att göra misstag. Försöker de inte så gör de
inte rätt heller, avslutar Dag Åkerberg.
NILS SUNDSTRÖM
Tjänsterna innefattar tal (telefonkvalitet), ISDN (2B+D), data (552
kbps paketdata), multimedia och
Internet. Applikationerna finns för
privata system (för hem och kontor)
samt publika system för mobila
och/eller fasta nät.
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Många av Ericssons slutprodukter kräver kort med
ännu högre packningstäthet, vilket ställer krav på
mönsterkort med ännu finare ledare och mindre hål.

"Kortare" kort
i Kumla
n ökad satsning
på
Ericsson
Radio Systems
i Kumla går nu
till industrialisering av nya mönsterkort och nya tillverkningstekniker. Ambitionen är
att vara ett kompetenscenter i alla
frågor som rör mönsterkort.
Ericsson har expanderat kraftigt i
Kumla det senaste åren. Både
Kumlafabriken (som tillverkar mobiltelefoner) och Mönsterkortfabriken har byggts ut och båda står nu
färdiga för återinvigning. Men till
skillnad från "storebror" har Mönsterkortfabriken inte anställt så
många fler, eftersom ökade volymer
till stor del läggs hos externa mönsterkortsleverantörer.
- Den egna produktionens nisch
är att industrialisera nya produkter
och tillverka de mest avancerade
mönsterkorten,
berättar
Bengt
Strömberg, fabrikschef.

Nya pressar och borrar
Investeringstakten är hög. Nyligen
har nya pressar installerats och under hösten investerar fabriken i fyra
borrmaskiner och automatisering av
borrningen, ny brunoxidlina och ytterligare en laserborrmaskin.
Försörjning till Ericsson monteringsfabriker och legotillverkare är
fabrikens huvuduppgift, men grunden för verksamheten är numera de
så kallade Time To Märket-tjänsterna, det vill säga att bidra till processoch produktutveckling.
I praktiken innebär detta att resurser satsas på två inriktningar:
• Tillämpad forskning och utveckling. Egna och inhyrda utvecklingsingenjörer som jobbar med dels
industrialisering av nya processer
och dels förstudier inom produktoch processutveckling.
• New Product
Introduction
(NPI). Produktutveckling och industrialisering av mönsterkort mot
utvecklingsenheterna inom Ericsson.

i
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Mönsterkortfabriken kommer att
göra research och förstudier för nya
mönsterkortstekniker, och söker sedan samarbetspartner för att driva
utvecklingsprojekt inom de intressantaste områdena.

Gemensam utveckling
- Vi har stärkt vår egen utvecklingsresurs, men förstudier och
projekt skall alltid drivas gemensamt med andra Ericssonenheter
och externa parter. På så vis vill vi
koordinera den kunskap och expertis som finns inom området, både
inom Ericsson och utanför, säger

Identifierar svårigheterna
- Vi började med att identifiera de
styrande parametrarna och de kritiska processerna. Främst är det bekymmer med vidhäftningen vid pläteringen, berättar Ingrid och Marcus
och nämner att man eventuellt tänker samarbeta med fler mönsterkorttillverkare för att kunna införa fotoviatekniken i serieproduktion 1999.
Andra projekt som drivs för närvarande handlar om mätmetoder för

Bättre service
i telefonen
Förmågan att kommunicera
med omvärlden är en faktor
som avgör ett företags utveckling. För Ericsson, som
världsledande kommunikationsföretag, är hanteringen
av de egna telefonkommunikationerna lika betydelsefull
som varumärkesarbetet.

mönsterpassning, nya testmetoder
och nya tillverkningsmetoder för fina ledare.

Externa leverantörer
- Att parallellt säkra en extern leverantörsbas är av stor vikt för att
Ericsson skall få en tillräcklig försörjning för den nya typen av kort,
menar Jörgen Ekengren.
När det gäller försörjningen av
mönsterkort skall varje kund kunna
välja de tjänster som passar just deras
verksamhet, vare sig det är hela försörjningsansvaret eller att leta upp
lämpliga leverantörer och verifiera

Mönsterkortfabriken
återinvigs 4 september
Jörgen Ekengren, marknadschef.
En kompetensgrupp för mönsterkortsfrågor inom Ericsson har nyligen återupplivats, där konstruktions- och teknikchefer ingår. Utifrån denna grupp skall nätverket
bredas ut.
Inom Forskning och Utveckling
jobbar Ingrid Lundin med industrialisering av laserborrning. Två maskiner ska vara i drift från nästa år, och
för tillfället körs prototyper. Ingrid
jobbar även tillsammans med Marcus Gauffin från Ericsson Telecom
för att införa fotoviateknik.

Bra telefonkuitur hjälper kunden - nu som då. LM Ericsson Datas telefoniservice finns pä intranätet: http://edtteleserv.ericsson.se

dem.
- Tjänsteinnehållet i vår försäljning förväntas öka i framtiden och
vår målsättning är att för varje Ericssonenhet som vi servar tillhandahålla ett anpassat utbud av tjänster, prototyp och serietillverkning, som möter det aktuella kundbehovet.
RUT HERMANSSON

Kort o m Mönsterkortfabriken i Kumla
• Mönsterkortfabrikens utbyggnad finanserias genom
Kumla kommuns fastighetsbolag.
• Invigning 4 september.
• Verksamheten i Kumla har
funnits sedan 1962.
• 249 anställda
• De mönsterkort som tillverkas
eller upphandlas av Ericsson
Radio Systems i Kumla används
främst till mobiltelefoner och
radiobasstationer.

Granskar GH 688:an
Joakim von Bothmer är en av de ingenjörer som jobbar med att förbättra förbindningstekniken för oli> utvecklingsprojekts räkning.
É^
Foto: Christer Pohner

Hö» investeringstakt.
Tre nya värmepressar och en kylpress ska vara i drift i oktober, vif •
ket innebär att jobb som idag görs
på sju dagar d i kan göras på f e m ,
berättar Cecilia Hägg som ansvarar
för projekteringen.

Telefonkulturen är en del av företagskulturen. Sättet art svara i och
hantera telefonen påverkar kvalitetsintrycket hos kunderna.
— Grunden för vårt arbete är att
kunden alltid ska tas om hand oavsett om kontakten sker via konventionella telefonssystem eller mobilt,
säger Anders Henricson, huvudprojektledare för T97-projektet hos
LM Ericsson Data AB.
T97 betyder Telefoni 97 och är
namnet på det förbättringsprojekt
som Ericsson Data AB bedriver i
samarbete med Ericsson Radio
System AB i Kista. Projektet påbörjades i april och kommer att kulminera under hösten.
— Vi har under de senaste åren
bedrivit ett förbättringsprojekt inom telefoni varje år, säger Camilla
Söderström, informationsansvarig
för projektet.

Korrekt och tydligt
Att svara i telefon på ett korrekt sätt.
Att vara tillgänglig. Att kunna ge
tydliga besked om var en person eller ett ärende befinner sig. Det är
alltjämt grunderna för att handha
telefonkontakter på ett bra sätt.
Kanske tycker en del att det låter
som överkurs eller upprepning av
självklarheter. Men för att klara detta på ett effektivt sätt med ny teknik
krävs givetvis kunskaper och öppenhet för nya möjligheter.
— På samma sätt som koncernen
utvecklar ny teknik för världsmarknaden, tar vi fram nya interna stöd
för att sköta våra kontakter effektivare, säger Anders Henricson.
Enheten utvecklar och utprovar
programvaror som gör att medarbe-

tarna via PC-stöd kan använda sina
telefoner mer effektivt. Men även
användarvänliga anvisningar för
D E C T med mera ryms inom arbetsfältet.
— Vi arbetar både med teknik och
mjukvara. För även om vi har många
tekniskt kunniga medarbetare inom
koncernen, så innebär inte det att alla automatiskt kan ta till vara alla de
möjligheter som dagens avancerade
teleteknik rymmer, säger Anders
Henricson.

Aktuell telefonkatalog
Den interna telefonkatalogen för
Ericsson Radio Systems är ett exempel från samarbetet. Idag är det föga
meningsfullt att trycka interna telefonkataloger i stora upplagor, de är
ofta inaktuella på flera punkter när
de delas ut. Samtidigt finns dock ett
behov av att ha delar av katalogen på
papper.
— Vi lägger ut katalogen på intranätet, det ger en aktuell katalog.
Användaren kan sedan via sin PC
välja utskrift direkt av den del som
denne behöver i sitt arbete, säger
Camilla Söderström.
— Men det förutsätter givetvis att
varje verksamhet tar ansvar för att
de egna uppgifterna är aktuella och
korrrekta. Vi driver datasystemet
och för att hålla en hög informationskvalitet krävs ett nära och öppet
samarbete,
säger
Anders
Henricson.
Utbildning och information är de
inslag som de flesta kommer att möta av T97-projektet. Men innan exempelvis ny teknik visas på plats i
det showroom som LM Ericsson
Data har i Kista, har den provats i
olika pilotprojekt.
Till sist. Nästa gång det ringer
kan det vara en nyckelkund som blivit felaktigt vidarekopplad av någon
som är på tjänsteresa, mén kodat sin
telefon fel. Ta vara på kunden och ge
kollegan information om utbildningen samt berätta om Telefoni
Service-sidorna på intranätet.
LARS BÄCK
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Motionerar du
regelbundet?
Victoria Eklund, Ericsson
Radio Access, Kista
- J a , jag tränar
på Friskis &
Svettis i Kista
och nu efter
sommaren tänker jag ta mig i
kragen och
börja springa
min slinga hemma i Solna.

Kjell Simlund, Ericsson Radio
Messaging, Bromma
- Nej, inte regelbundet direkt. Förut
sprang jag en
del men nu blir
det mest längre promenader
istället.

Trendigt från USA. "Walking" är en av de senaste trenderna inom motion från USA. En rask promenad på ungefär 40 minuter två, tre gånger i veckan är utmärkt motion.
illustration: Mattias Peterberg

Promenera i höst
tt äta bra och
regelbundet
och ta en ordentlig promenad två, tre
gånger i veckan, är ett enkelt sätt att må
bra och orka
mer. Anneli Lindquist och Katarina
J-son Bech, friskvårdskonsulenter på
Företagshälsovården på Ericsson
Radio Systems i Kista ger några enkla tips på vad man ska tänka på för att
orka mer.
Alla vet att fysiskt arbete kräver att
man äter ordentligt men det gäller
även för den som sitter vid skrivbordet hela dagen. För att kunna vara
skärpt och prestera ett bra arbete behöver hjärnan "bränsle", som den får
genom maten. Det ar viktigt att äta
tre mål mat om dagen och även mellanmål, som en frukt. Att hoppa över
till exempel lunchen resulterar ofta i
att man småäter på eftermiddagen
och "överäter" vid middagen.
Morgonmålet viktigt
Den som struntar i frukosten för att
spara tid på morgonen gör en dålig

investering för resten av dagen. Det
går inte att starta dagens arbete utan
bränsle och den som inte hinner
med frukosten hemma bör ta med
sig smörgåsar eller fil och flingor till
jobbet.
Många som vill äta "smalt" väljer
sallad till lunch. Efter en salladstallrik brukar man känna sig småhungrig redan vid 15-tiden på eftermiddagen. För att undvika det ser man
se till att det ingår kolhydrater som
bröd, potatis, ris eller pasta i salladen. Över huvud taget ska man tänka på att måltiderna är rätt sammansatta. En enkel regel är att det på
tallriken ska finnas en tredjedel kött,
fisk eller fågel, en tredjedel grönsaker och en tredjedel potatis, ris eller
pasta och bröd.
"Walking"
"Walking" är en av de senaste trenderna inom motion i USA. För att
må bra behöver kroppen motion och
alla gillar inte att gympa eller jogga
och då kan promenader vara ett
lämpligt alternativ.
- En promenad i rask takt på ungefär 40 minuter två, tre gånger i veckan är utmärkt motion, förklarar

Anneli. Efter ett tag märker man att
man orkar gå längre sträcka på samma tid eftersom konditionen blivit
bättre. "Walking" är en billig sport,
man behöver inte några speciella
träningskläder förutom ett par stadiga promenad- eller träningsskor.
Mot stress
Det är högt arbetstempo inom
Mobilsystem och många känner sig
stressade. Då är det extra viktigt med
bra kost och motion. Att kunna
koppla av mentalt är också viktigt
men kan för en del vara lättare sagt
än gjort, när kanske både jobbet och
privatlivet känns stressigt. Det går
dock att träna sig till och på Ericsson
Radio Systems i Kista lär man ut en
enkel avspänningsmetod och arrangerar kurser i mental träning.
Det har varit en fin sommar i
Sverige och många har säkert bättrat
på konditionen genom till exempel
simning eller cykling. Vare sig man
motionerat i sommar eller inte så
finns det anledning att ge kroppen
vad den behöver och ett utmärkt sätt
är att börja promenera regelbundet.
GUNILLA TAMM

M ö j l i g h e t e r t i l l m o t i o n På alla Mobilsystems orter i Sverige finns möjlighet till motion. Personalorganisationerna kan ge mer information. Företagshälsovården på Ericsson i Kista ordnar inte mindre än 15 gympapass i
veckan med olika inriktning inklusive " w a l k i n g " . Den som vill ha tips och råd om kost och motion kan kontakta friskvårdskonsulenterna.
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M a r i a Lindwall, Ericsson
Radio Systems, Kista
- Ja, jag spring
er ett par
gånger i veckan på Djurgården och
Gärdet där jag
bor. I våras tränade jag Trix
på Friskis & Svettis och till hösten blir det nog något liknande.

Jonas Å k e r b l o m , Ericsson
Radio Systems, Visby
- J a , det gör
jag. En gång i
veckan spelar
jag squash i
sportklubbens
regi. På vinterhalvåret spelar
jag dessutom
rinkbandy i korpserien.

Kassarna Salleh, Ericsson
Radio Systems Gävle
- Ja, jag försöker motionera
regelbundet.
På somrarna
springer jag,
spelar tennis
och badminton. Vintertid
försöker jag hålla igång med
styrketräning. Tidigare när jag
bodde i Piteå åkte jag gärna
längdåkningsskidor men här i
Gävle har det inte blivit av.
Genom att motionera regelbundet känner jag mig friskare och
orkar mer.

