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kommentaren
F ö r e n d e l å r s e d a n var våra fabriker här i
Sverige stängda några veckor varje sommar. Så har
det inte varit i år och tiden med semesterstängda
fabriker är nog för alltid förbi för affärsområde
Mobilsystem. Många medarbetare inom produktionen har i år varit tvungna att senarelägga sin ledighet och vikarier har hoppat in, allt för att vi skulle klara våra kundåtaganden, vilket vi också gjort.
Ett stort tack till alla för fina insatser.

Infoträff med tuff
teknologidebatt

Mönsterkortfabriken i Kumla var stängd
fjorton dagar i
sommar.
Det
varma och f u k t i ga vädret och en icke intrimmad ventilationsutrustning medförde dock kvalitetsstörningar vid uppstart. Det är dags att se över o m även denna processverksamhet kan hållas igång under sommaren.

Höga volymer
och hög kvalitet

H ä r i l e d a r s p a l t e n har det många gånger i slutet av varje höst uppmanats till slutspurt innan j u l .
I år är det dags att redan nu dra upp arbetstakten.
Prognoserna som gjordes i början av året pekade
på höga volymer under första halvåret, kunderna
senarelade dock sina beställningar och det blir nu
under hösten som vi ska tillverka och leverera så
höga volymer som aldrig tidigare och med kulmen
under fjärde kvartalet.
Kompletta leveranser i rätt t i d o c h med rätt kvalitet är vad som gäller under hösten. Det handlar
inte bara om att kunna leverera i rätt t i d utan våra
produkter måste också uppfylla kvalitetskraven.
Om man sätter sig själv i kundens situation förstår
man hur viktigt det är att vi lever upp till kundförväntningarna. Hur ser produkten ut när kunden får
den, är en fråga som vi alltid bör ställa oss.
A t t k o r t a l e d t i d e r n a är inte något nytt men
under hösten fokuserar vi på detta och det sker
samtidigt som vi producerar mycket stora volymer.
Ledtiderna i alla våra processer måste skäras ned
drastiskt utan att göra avkall på kvaliteten. Det är
viktigt att se över rutiner och arbetsmoment och se
till att vi minskar onödigt jobb. Det som inte förädlar vår produkt ur kundens synvinkel skall bort.
I början av våren fick Mobilsystem en mycket viktig beställning från den stora japanska mobilteleoperatören NTT DoCoMo. Det gäller ett testsystem
för mobil multimedia baserad på bredbandig
CDMA. Precis som för de många tekniker som arbetar inom utvecklingssidan med detta projekt är det
ett mycket viktigt uppdrag för vår produktion och
främst gäller det för fabrikerna i Gävle och
Katrineholm. Tidplanen är kort och trycket högt...
Stora volymer, hög kvalitet, kortare ledtider och
medverkan i produkter för nästa generations system - det betyder en både spännande och intensiv
höst för alla medarbetare, inte minst inom produktionen.
•
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Sven-Christer Nilsson, chef för affärsenheten Cellular Systems-American Standards, i samspråk
med två medarbetare.
Foto: Mattias Isaksson

Affärsenheten Cellular Systems - American Standards tog ett lite annorlunda
grepp när man samlade alla medarbetare i Kista till informationsmöte för ett
tag sedan. TV-journalisten Jens Orback
deltog som moderator och bidrog till en
aktiv och givande frågestund.
Ungefär 600 medarbetare fanns på plats i
Electrumsalen i Kista när affärsenhetens chef
Sven-Christer Nilsson redogjorde för affärsenhetens strategi och vision för framtiden och berättade om produkter och applikationer som
kommer att utvecklas. Den årliga kundundersökningen redovisades och önskemål och reaktioner från kunderna framfördes. Bland de ämnen som togs upp fanns även "time to market"
det vill säga "rätt produkt i rätt tid".
Ett framförande som blev mycket uppskattat
var när representanter från D-AMPS IS-136

och IS-95-lägren fick chansen att förklara och
debattera för- och nackdelar med respektive
teknologi. Den goda sidan segrade som alltid!
Båda rollerna spelades av Ericssonmedarbetare
men man bör dock notera att IS-95-talaren använde sig av genuina OH-bilder och av de argument som används ute på marknaderna.
- Vi valde ett litet nytt grepp denna gång, berättar Sven-Christer Nilsson. Vi använde oss av
en moderator, Jens Orback, för att få en mer levande tillställning. Jens ställde frågor som jag
tror att många undrade över men kanske inte vågade ställa inför en stor publik.
Det nya sättet att arrangera informationsmötet blev mycket uppskattat av publiken.
En av deltagarna, Susanne Sturesson, tyckte
att de tidigare personalmötena inte går att jämföra på samma dag som det senaste.
MATTIAS ISAKSSON

Japansk VD på Kistabesök
• Koji Ohboshi, VD för japanska
telejätten N T T DoCoMo, besökte
i slutet av augusti Ericsson Radio
Systems i Kista och träffade bland
andra affärsområdeschef
Kurt
Hellström.
Ericsson utvecklar tillsammans
med N T T DoCoMo provsystem
för tredje generationens mobiltelefoni, baserad på W-CDMA-teknologi. Det japanska besöket var ett
led i att inför teleunionen ITU:s
standardisering ena Asien och
Europa rörande tekniken för tredje
generationens cellulära mobiltelesystem.
Chefsmöte. Koji Ohboshi från NTT DoCoMo och
Systemplattformen till N T T Mobilsystems chef Kurt Hellström vid den bilburna
Foto: Nils Sundström
DoCoMo slca levereras av Mobil- demoanläggningen för W-CDMA.
systems produktenhet Wideband
Cellular Systems i januari 1998. Ytterligare en applikationer för höghastighetsöverföring av
order baserad på W-CDMA, till Japan multimedia. Leveransen sker i halvårsskiftet
Telecom, gäller ett komplett provsystem med 1998.
NS

Bo Carlgren
chef för den nybildade affärsenheten Telecom Management
Solutions

Hur står det till?

- J o tack, bra och spännande
även om det är mycket att göra.
Vi har just flyttat till gemensamma lokaler.
Enhanced Full Rate förbättrar talkvaliteten genom att till exempel trafikbuller "filtreras" bort, något som behövs i Hong Kong.
Foto: Johan Gunseus, FLT-PICA

Först med bättre talkvalitet för GSM 900
I början av september lanserade operatören SmarTone i
Hong Kong, EFR, Enhanched
Full Rate i sitt GSM 900-system.
Det betyder bättre talkvalitet i
bullriga och störande miljöer.
Det betyder också att ett viktigt projekt för ett 30-tal medarbetare i Sverige och utlandet
nu är avslutat.

naderna Kina, Hong Kong och
Macau på affärsenheten Mobiltelesystem GSM, N M T , TACS.
Enhanched Full Rate, EFR, förbättrar talkvaliteten genom att rösten förstärks och till exempel trafikbuller "filtreras" bort. När det gäller
kvinnor och barn, vars röster har

fon, som kan använda de nya funktionerna inom EFR. Hittills är
Ericssons GH688 den enda mobiltelefon som klarar detta . Bakom ligger
ett nära samarbete med utvecklingsfolket i Lund.
I arbetet med EFR har tekniker i
både Kista och Mjärdevi i Linköping
samt
på
Irland
och
Australien deltagit. Medarbetare från Ericsson i
Kina har också deltagit i
projektet bland annat i installationsarbetet.
- Det finns ett stort intresse
för Enhanched Full Rate
bland våra kunder i Kina.
Genom att personal från
Ericsson China arbetat i projektet
har de också skaffat sig värdefulla
kunskaper, förklarar Anders.

SmarTone lanserar
Enhanched Full Rate
i Hong Kong

SmarTone, som är Hong Kongs största GSM-operatör med över 400 000
abonnenter, beställde sin GSM-utrustning från Ericsson redan 1992
och tog systemet i kommersiell drift
våren -93. Under de senaste 18 månaderna har det vuxit med 200 000
högre frekvenser, ger EFR också
abonnenter.
Överhuvudtaget är intresset för bättre kvalitet på talet.
- Det handlar om sofistikerad tekmobiltelefoni stort i Hong Kong och
nik med bland annat en nyi januari i år låg
utvecklad algoritm för att koda
landet på sjätte
talet och här ligger Ericsson
plats vad gäller
långt framme, säger Anders.
antalet mobilteleProjektet startade i februari i år
fonanvändare.
och redan efter någon månad
- S m a r To n e
kunde en del av arbetet utföras
vänder sig till
på plats i H o n g Kong. N u i börabonnenter som
jan av september togs EFR i full
inte ser så mycket
drift.
på låga samtalsAnders Paulsson,
kostnader utan i kundprojektledare EFR är en funktion inom ramen
för den nya programvarureleasen
stället vill ha tillgång till olika funktioner och bra C M E 20 R6.1. Den har utvecklats
talkvalitet. Hong Kong är en svår inom det så kallade POLO-projekmiljö med buller och andra stör- tet.
ningar, kanske en av de tuffaste stadsmiljöer man kan tänka sig. Det berät- Samarbete med Lund
tar Anders Paulsson, som varit kund- För att kunna ta del av den förbättraprojektledare och arbetar med mark- de talkvaliteten krävs en mobiltele-

Han betonar också att den framgång projektet haft mycket beror på
medarbetarnas engagemang och att
det redan från början funnits ett klar
utsatt mål.

Testa ny teknik

Vad ska den nya enheten arbeta
med?

-Affärsenheten, som internt kallas ERA/N har ett produktutbud
som är gemensamt för Mobilsystems tre systemenheter. Den
bildades första maj och ska tillhandahålla tjänster och lösningar till Ericssons mobiltelekunder
i hela världen. Det finns ett
mycket stort behov bland våra
kunder och den nya affärsenheten är ett led i Ericssons viktiga
satsningar på tjänsteförsäljning.
- Ericsson kommer nu att tillhandahålla lösningar för kunder
som har nät bestående av utrustning från flera leverantörer. En
operatör kan nu vända sig till oss
för tjänster och lösningar för allt
från drift till abonnenthantering.
Basen för vårt arbete är naturligtvis ett tätt samarbete med de
tre systemenheterna.
Hur många medarbetare är ni?

- Idag är vi 90 personer i Kista
och ska bli 130 annan året är slut.
Vi håller nu på att rekrytera personal och tittar på att etablera regionala centra utanför Sverige.
De platser vi undersöker först är
Kuala Lumpur och Sao Paolo.
En del medarbetare kommer att
flytta över dit men vi ska även
anställa lokal personal. Försäljning och utförande av tjänsterna kommer att ske på lokalbolagen ute i världen.

Representanter från SmarTone har
aktivt deltagit i utvecklingsarbetet
och "pushat" på. På samma sätt har
Ericsson drivit på SmarTone.
- Vi har ett öppet och ärligt samarbete med vår kund och betraktar varandra som samarbetsparner, som
kan lära av varandra. Det är mycket
värdefullt att vi tillsammans med
dem kan testa ny teknik, avslutar
Anders.

- J a g började här 1983 och under
åren -87 till 91 jobbade jag på
Ericsson i Dallas. Efter- det lämnade jag koncernen för Comviq
under tre år. 1994 kom jag tillbaka till Ericsson Radio Systems i
Kista och jobbade på Japanenheten.

GUNILLA TAMM

GT

Hur länge har du arbetat
Ericsson?
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Kreativitet
viktig bas för
gemensamma
värderingar
Är kreativitet och långsiktigt tänkande något av det som ska vara kännetecknande
för affärsområdet Mobilsystem? En pågående kultur- och attitydundersökning
bland de anställda ska ge en gemensam
värderingsgrund att stå på in i 2000-talet.
-Vi jobbar i ett kunskapsföretag där det förväntas
av oss att vi ska vara kreativa och innovativa.
Samtidigt har affärsområdet växt från 4 000 anställda till över 30 000 på några år och vi har fått in
många nya duktiga medarbetare från olika håll.
Frågan är om det finns en gemensam "BR-känsla"
eller om det finns flera subkulturer, säger Mats
Tronelius, ansvarig för verksamhetsutveckling och
den som driver undersökningen.

Den snabba teknikutvecklingen och ökad konkurrens ställer nya krav på Ericssons
produktförnyelse. I augustinumret berättade ERA Nyheter om företagsledningen
för Mobilsystem som nu långsiktigt satsar på att sporra kreaitivitet och snappa upp
nya affärsidéer.
Framgången för enheten Cellular Transmission Systems, Ericsson Radio Access,
är ett gott exempel på en teknisk lösning framsprungen ur ett marknadsbehov.

Kundbehov start för
lönande affärsidé

Enkäter och intervjuer
Ett hundra djupintervjuer och ett tusen enkäter
om vad de anställda anser är viktigt bearbetas nu
för att senare i höst konkretiseras i ett antal nyckelbegrepp som stärker "vi-känslan" inom affärsområdet.
- Ska vi fortsätta vara ett framgångsrikt företag
måste vi jobba med "ett ansikte utåt" oavsett systemtillhörighet. Vårt "brand value" - hur kunderna uppfattar oss - går hand i hand med våra interna
värderingar. Därför är det viktigt att vi jobbar efter
gemensamma normer, väl förankrade i vår kultur
och som är naturligt för alla att följa, säger Mats
Tronelius.
I grunden ska koncernens gemensamma värderingar finnas; professionalism, medmänsklighet
och uthållighet.
- N u lägger vi till en Mobilsystem-prägel på detta som vägledning in i 2000-talet. Det är sådana
tydliga grundvärderingar och normer som ska styra vår verksamhet, inte tjocka policy-pärmar.
Kultur- och attitydundersökningen ska senare i
höst resultera i en handlingsplan om vad detta innebär för vardagsarbetet - både i hur vi beter oss
gentemot varandra och vår omvärld.

•
ya
transmissionlösningar för mobiltelesystem är en verkligt
lönande affärsidé - både för kunderna och
Ericsson.
Tsviatko Ganev och enheten Cellular Transmission Systems har tre år efter starten lyckats
nå en årlig omsättning på 500 miljoner kronor.
Transmissionskostnader är ofta ett smygande
problem för mobiltelefonoperatörerna. Samtidigt som utvecklingen går mot tätare radionät, med fler och mindre radiobasstationer,
ökar också behovet av ett fast transportnät för
radioutrustningen.
Undersökningar som Ericsson gjort visar att
transmissionen i genomsnitt står för trettio
procent av driftkostnaderna.
- Det här är en skrämmande stor kostnadsdel och ett problem som många uppköpare
nedvärderat. Först när nätet kommer i drift
dyker den här problematiken upp. I längden
leder det till att transmissionen blir dyrare än
själva nätets utrustning, menar Tsviatko
Ganev, ansvarig för enheten
Cellular
Transmission Systems i Kista.

renskraft åt operatören, det vill säga bättre
möjligheter för våra kunder att växa.
Eftersom RBS 2000 för GSM bygger på ett
öppet interface för transmissionsystem fanns
ytterligare en anledning att erbjuda en ny
transmissionslösning.
- Ett öppet interface ger kunderna fördelen
att själva välja leverantör av transmissionsutrustning, men det inbjuder samtidigt Ericssons konkurrenter att denna väg komma åt våra kunder. Den ingången ville vi naturligtvis
täppa till, samtidigt som vi ger en god image av
Ericsson som totalleverantör, säger Tsviatko
Ganev.

Miljardmål
När Tsviatko Ganev presenterade affärsidén
för företagsledningen i januari 1994 målade
han upp en verksamhet som inom tre år skulle
kunna ackumulera en fakturering på en miljard. 1 år, tre ;ir senare, kommer miljardmält^^
att nås. Enbart under första halvåret av 199/
har utrustning och tjänster sålts för 500 miljoner kronor.
För att snabbt komma igång med verksamheten, hösten 1994, skrevs avtal med en extern
leverantör, Telabs. Dessutom undertecknades

Kundintervjuer

Illustration: Åsa Harvard

Jakten Pä guldägg. Kreativitet och innovativa
idéer ska uppmuntras. Nu kartläggs de anställdas uppfattningar om arbetskulturen på affärsområdet. Nyckelord ska bilda en gemensam
värderingsgrund att stå på inför 2000-talet.
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På uppdrag av tekniske direktören Jan
Uddenfeldt studerade Tsviatko Ganev
hösten 1993 de olika mobilsystemen för
att hitta förbättringar. Tsviatko, tidigare
chef för mikroelektroniken på Ericsson
Components, kom snabbt fram till en affärsidé om ett effektivare transmissionsförlag. Behovet av en billigare, mer säker
och flexibel överföring i det fasta nätet
bekräftades också genom en lång rad intervjuer med bland andra driftansvariga
hos stora mobiltelefonoperatörer.
- Om vi har en produkt som kan reducera kostnaderna hos kunden har vi också
en lönande affär, resonerar Tsviatko
Ganev. Varje procent som transmissionskostnaden minskar ger större konkur-

ett samarbetsavtal för vidareutveckling
av de transmissionssystem
som
Ericsson ville ha.
- Det är viktigt att reagera snabbt på
kundernas behov. Internt var det inte
populärt överallt att vi valde ett system
som vi inte tillverkat själva. Men de egna lösningar var inte tillräckligt effektiva, säger Tsviatko Ganev.
- Ericsson måste erbjuda de bästa
lösningarna - och det är sedan länge
koncernens klara målsättning att vi inte kan utveckla allt själva. Vi måste vara mer öppna, flexibla och hitta samartspartners för att vara med på markoen och få lönsamhet.
Från att i början ha varit en handfull
personer består Cellular Transmission
Systems i dag av 70-talet anställda.
Hälften kommer från Ericsson Radio
A , t c n i s , och lika många kommer Iran
operatörer och har därmed deras
kundsyn med sig.
Tsviatko Ganev betonar vikten av
entreprenörsanda, uthållighet och att
snabbt vidta åtgärder för att nå framgång.
- Jag upplever Ericsson som en demokratisk miljö där det finns utrymme
för nya idéer och kreativitet. Men det
krävs också att individen själv är beredd att ta det steget och låta sig exponeras, både för eventuella framgångar
och misslyckanden som arbetet leder

«

till.
-Varje avdelning bör ha en budget
för att med väldefinerade "check
points" och under kontroll av en chef
pröva nya idéer. Det handlar om små
projekt som med billiga lösningar kan
visa sig lönsamma både på kort och
lång sikt.
Cellular Transmissions Systems erbjuder i dag en
rad egna tjänster, som kundutbildning och operatörstjänster för att driva system under en period,
berättar Tsviatko Ganev.

KlindbehOV födde affärsidé. Tsviatko Ganev och enheten Cellular Transmission Systems har på kort tid nått stora
framgångar med en ny transmissionlösning för mobiltelefonoperatörer. Principen bygger på kretskoppling, där
ett transport- och accessinterface i varje basstation ger operatören full kontroll över överföringen och kapaciteten i det fasta nätet.
Foto: Nils Sundström/Bildbearbetning: Mikael Eklund

Intelligenta transportnät
Transmission i det fasta nätet
är en viktig del även för mobiltelefonoperatörer. Kretskoppling ger operatören
effektivare övervakning och
minskade kostnader.
Inom mobiltelefoni är det endast
kommunikationen mellan mobiltelefonen och radiobasstationen som
sker per radio. Den fortsatta överföringen från basstationen till mobilväxeln och andra delar i nätet sker
via fasta förbindelser. Det kan vara
traditionella kopparledningar, moderna optiska fibrer eller mikrovågsradiolänkar.

NILS SUNDSTRÖM

Ny effektiv lösning
Den snabba utvecklingen av mobil-

telefoni har gjort att transmissionen
i det fasta nätet hamnat på efterkälken. Det har skapat svårigheter för
operatörerna att planera trafiken
och att snabbt identifiera och åtgärda fel.
Enheten Cellular Transmission
Systems erbjuder transmissionslösningar för GSM-, NMT-, TACS- samt
AMPS/D-AMPS-system. Tekniken baseras på korskopplingar, där överföringen hittar ny väg om exempelvis
en ledning grävs av.

Central övervakning
Genom att installera ett integrerat
transport- och accessinterface i varje
basstation i nätet blir varje basstat i o n en knutpunkt, en nod, för både
trafik till och genom punkten. Över-

vakningen kan ske centralt och ger
operatören möjlighet att dirigera
om trafiken. Systemet har hittills
minskat transmissionskostnaderna
hos kunderna med cirka 20 procent.

Många egna tjänster
Enheten har sammanlagt 35 stora
nät installerade runt om i världen,
merparten för GSM-system. Cirka 35
procent av det som säljs idag är enhetens egna tjänster och produkter,
bland annat nätdesign av transmissionsnät, transmissionsplanering för
mikrovågslänkar,
kundutbildning
samt operatörstjänster för att driva
system under en period.
NILS SUNDSTRÖM
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Nynäshamnsfabriken står i stadig förändring. Två år efter AXEtiden och övergången till antenn-nära produkter och Mobitex-tillverkning har antalet anställda mer än fördubblats.
Nu ska anläggningen bli en fabrik i världsklass och än mottagligare för nya produkter. Bara under 1997 ska omsättningshastigheten på material i lager öka till tio gånger.

Orderstyrd fabrik
säkrar framtiden

Foto: Bert Björkling
Ulrika Berg och Fredrik Lundberg är två
Ericsson-anställda som blivit antagna till
tvåårsutbildningen tel IT i Nynäshamn.

Ny telekomutbildning
En 80 poängs IT- och telekomutbildning har startat på Södertörn.
Satsningen är ett samarbete mellan
Kungliga Tekniska Högskolan, Nynäshamns kommun samt Ericsson Radio
Systems Nynäshamnsfabrik, Teligent
och Telia Validation.

irskänsla

öjda
kunder,
motiverad personal och god
lönsamhet.
Det är några av
de mål som
produktionsledningen för affärsområde Mobilsystem satt upp för att
produktionsenheterna ytterligare ska
effektiviseras och förstärka Ericssons
tätposition på marknaden.
För Nynäshamnsfabriken innebär
det en rad mätbara mål i förbättringsprojektet 'Verkstad 2000", som
startades i mars med en stor "kickoff' i Ishallen.
- Det viktigaste är att omsättningshastigheten ökar så att inte pengar
ligger låsta i material och färdiga
produkter som ligger i lager, säger
fabrikshefen Håkan Sundqvist.
Materialomsättningen, som mäts i
I T O (Inventory Turn Over), ska öka
till tio gånger under 1997 och tjugo
gånger under 1998. Resultatet efter
första halvåret i år visar att
Nynäshamnsfabriken hittills ökat
hastigheten 7,1 gånger.

Bra ITO-tal
- Det har gått väldigt bra för oss.
Omsättningshastigheten från inköp
till leverans var i början på året fyra
månader och vi är nu nere i cirka två
månader. Det är en dramatisk stor
förändring på kort tid, säger Håkan
Sundqvist som hoppas att tiden ska
vara nere i 14 dagar i slutet på nästa år.
Personalens engagemang är oerhört viktigt för att förändringarna
ska vara möjliga att genomföra, betonar Håkan Sundqvist.
- Det kan låta som klyschor, men
vi behöver allas medverkan och en
förståelse för varför vi gör detta. Det
är viktigt för att vi själva ska utvecklas
och för att det ska vara självklart för

i

ERA NYHETER

SEPTEMBER 1997

Ericsson att använda oss som en produktionsenhet.
- Marknadsbehovet varierar kraftigt över tiden. Ibland har vi mycket
hårt tryck och när det lättar ska vi arbeta med förbättringsarbeten och
vad kunden vill ha. Det innebär fortsatt kompetensutveckling och utbildning av personalen i höst.
En mer kundorderstyrd produktion med leverans vid behov ska ge
ett bättre flöde i fabriken. Det ställer
stora krav på samarbete med underleverantörerna, eftersom ökad omsättninghastighet också ger ökad
känslighet för materialstörningar.
- I dag har vi 140 frekventa leverantörer där logistik och inköp ska
överenstämma med våra behov. Här
har vi ett jättejobb framför oss, säger
Håkan Sundqvist.

Förändringens vindar
Stora förändringar är nu inget nytt
för Nynäshamnsfabriken, som kom
in i Ericssonsfamiljen så sent som
1994. Här tillverkade Televerkets industridivision tidigare AXE-utrustning. Ericsson fortsatte med verksamheten, men bara efter ett år övertogs fabriken av dåvarande affärsområde Radiokommunikation för expansionerna inom mobiltelefoniområdet. AXE-tillverkningen fasades
ut, samtidigt som nya produkter
plockades in och alla inköps- och
ekonomisystem ändrades.
Alberto Selini är en av de som upplevt förändringens vindar i produktionen. Han har arbetat här sedan
1973 och bland annat bockat sidoplåtar till AXE-skåpen (vikt 22 kilo
styck) och punktsvetsat skåpen. N u
har de tunga jobben bytts mot datorstödd filtermontage för radiobasstationer.
- Visst kan det nya jobbet bli en-

formigt, men det är mycket positivt
att Ericsson och Mobilsystem tog
över fabriken och att vi har jobb idag,
resonerar Alberto Selini.
Jonathan Zidén, 24 år, är en av de
många nyanställda. Han var tidigare
långtidsarbetslös i Kramfors innan
han flyttade ner till Nynäshamn.
- Jag har varit anställd ett halvår
och trivs bra. Det bästa är att det
finns stora utvecklingsmöjligheter
inom Ericsson. Jag har redan sökt två
jobb, bland annat på processtöd här i
fabriken. Ännu har vi inte fått så
mycket utbildning var i produktionskedjan vi kommer in, men självklart
känns det som en sporre i det dagliga
arbetet att få utbildning och veta mer
om vad det är man jobbar med.

Håkan Sundqvist är chef för NynäshA nsfabrikenflbm ligger naturskönt
längst ner på halvön Södertörn. De arcsta delarnaT» fabriken är byggda av
Telegrafverket 1913. Anläggningen köptes av Ericsson 1994 och övertogs av
Mobilsysteml juli 1995.
Foto: Bert Björkling

Mänga nyanställda
På två år har Nynäshamnsfabriken mer än fördubblat antalet anställda.
Jonathan Zidén och Ellen Förnemark på slutmonteringen av CDU-filter
är två av de relativt nyanställda.

NILS SUNDSTRÖM

Kort om Nynäshamnsfabriken
I dag har fabriken 710 fast anställda och ytterligare ett 90-tal visstidsanställda. Tillverkning sker av
antenn-nära produkter samt radiobasstation
och växel
för
Mobitex. 80 procent av tillverkningen är antenn-nära produkter,
som Nynäshamnsfabriken
har
masteransvar för.
•
CDU (Combiner Distribution
Unit) görs för RBS 2000 för GSMsystemet och möjliggör att flera
sändare i en radiobasstation kan
dela på en antenn. CDU-erna levereras sedan till CCL (Center for
Configuration Logistic), Utmarken
i Gävle, där de monteras i radiobasstationen.
• TMA (Tower Mounted Amplifier) är en mastmonterad förstärkare som produceras och levereras
direkt till kund.

Eftergymnasiala utbildningar anpassade till
det lokala näringslivet har startats på flera håll
i landet. Nu finns det i Nynäshamn en tvåårig
data- och telekomutbildning kallad "tel IT".
Kommunen ansvarar för den statsunderstödda utbildningen medan K T H står för kvalitetssäkringen.
Utbildningen stöttas av Ericsson, Teligent
och Telia som också hjälper till att hitta praktikplatser åt eleverna. En tredjedel av tiden
ska studererna tillbringa på företag för att
medverka i riktiga projekt.
- Vår medverkan i etableringen av en sådan
här utbildning på orten är ett sätt att öka tillgången på kompetent personal för våra behov
i framtiden, säger Georg Norberg, utbildningsansvarig på Nynäshamnsfabriken. Förutom praktikplatser ställer vi upp med expertmedverkan och handledare för projektjobben.
115 personer sökte till utbildningen som
rymmer tjugo platser. Utbildningen började
för några veckor sedan med att eleverna fick
bygga sin egen dator. På schemat finns även
ämnen som matematik, elektronik, projektmetodik, datorer och datalogi samt tele- och
datorkommunikation.

Montörer blir studenter

Kompetensutveckling
Processtöd blir en allt viktigare del i produktionsflödet. Saga Pehrsson jobbar
med förbättringsarbete för filterproduktionen och berättar att de anställda i
höst kan söka en felsökarutbildning och en kvalitetsutbildning. Dessutom
startar en ergonomigrupp.

Nya arbetsuppgifter
Alberto Selini har jobbat på Nynäshamnsfabriken sedan 1973. Tungt
industrijobb har nu bytts mot datorstött filtermontage.

Fem av de antagna är redan anställda på
Ericsson i Nynäshamn.
- Det känns kul att prova på något nytt. Det
här ger förhoppningsvis bättre framtidsutsikter, säger Fredrik Lundberg och får medhåll
av Ulrika Berg som båda varit filtermontörer
på fabriken i två år.
- Att utbildningen varvar med teori och
praktik känns bra. Hittar jag något spännande
kanske jag också läser vidare, förklarar
Fredrik som om han väljer ingenjörsprogrammet på K T H kan tillgodoräkna sig en
del poäng genom tel IT-utbildningen.
NILS SUNDSTRÖM

ERA NYHETER

SEPTEMBER 1997 7

• Java är ett plattformsoberoende språk, utvecklat
av
Sun
Microsystems.
Ursprungsbehovet var ett
nytt programspråk för att
styra hushållselektronik. Nu
används Java flitigt för
bland annat Internet-applikationer, genom företag
som
Microsoft,
Oracle,
Corel, Sun och IBM.

1

I

I

Sedan i januari har en
grupp utvecklare på
Application Center i
Linköping satt programspråken Java och systertekniken Corba på prov.
Från vänster: Carina Åslund, Per-Olov Wingren,
Torbjörn Eriksson, Farzad
Bagheri, Tina Bergman,
Hans Bergman, Gustav
Arnby och Lars Göran
Aspenström.

i

Foto: Jan Hederén

Skarp utveckling med Java:

fel

55
Det unga programmeringsspråket Java får klart godkänt
som utvecklingsverktyg. Också
i tunga tillämpningar i mobiltelefonsystem.
- D e t blir färre fel och de allvarliga
minnesfelen försvinner helt. Den arbetskrävande felrättningen minskar.
Det har gått över förväntan, säger
Lars Göran Aspenström på designavdelningen för D-AMPS (ZD/A) på
Ericsson Application
Center i
Linköping.
- Andra fördelar är att det är enklare
att underhålla och testa koden. Nackdelar är att språket är nytt och att programmerarstöd som till exempel debuggern är primitiv. Sedan i januari i år
har en grupp utvecklare på designavdelningen ZD/A satt programspråket
Java och systertekniken Corba på prov.

Hitta lediga frekvenser
Det var i samband med ett utvecklingsuppdrag inom den amerikanska
digitala mobiltelefonistandarden (DAMPS) som designavdelningen fick i

uppdrag att använda sig av Java som
programverktyg.
Det jobb de skulle utföra med hjälp
av Java gick ut på att med automatik
optimera användningen av frekvenser i mobiltelefonnätet. Syftet med
det nya systemet är att få in fler samtal på ett visst givet frekvensspektrum. En effektivare användning av
mobilfrekvenserna blir allt viktigare
när storleken på cellerna i mobilnäten minskar.
Det "klassiska sättet" att lösa detta
programuppdrag hade varit att utnyttja programspråket C++. Men
från Ericssons kanadensiska enhet
(LMC) som lade ut jobbet ville man
att utvecklarna skulle satsa på det
ganska nya programspråket Java mest känt för sina täta band med
Internet och WWW-sidor. På L M C
är man nodansvariga för drift- och
övervakningssystemet (OSS) inom
den digitala mobiltelefonstandarden
(D-AMPS).
På L M C valde man dock att prova
den nya rutten; att ta det omtalade
Java-språket för att lösa uppgiften.

På Z D / A har åtta personer varit inblandade i arbetet med den nya funktionen. Av dem har Torbjörn
Eriksson, Gustav Arnby och Farzad
Bagheri varit dem som gått i närkamp med Java.

"Över förväntan"
- Java-delen av arbetet har gått bra över förväntan, säger Gustav Arnby.
Problemen har varit de grafiska biblioteken. Där finns det en del barnsjukdomar.
Java-programmen som man tagit
fram har haft få fel. Det har därför
blivit klart mindre jobb med buggrättning. O m programeringen skett i
C++ hade det erfarenhetsmässigt varit en hel del jobb med att söka och
rätta fel.
Det är svårt att uttala sig generellt,
menar gruppen, men de tror att utveckling med Java innebär att jobbet
går snabbare. En känsla de har säger
att vissa delar i programuppdraget
gått att klara på halva tiden med hjälp
av Java jämfört med C++.
Minskningen av antalet fel i gene-

rerad kod är en del av förklaringen.
De fel som ändå uppstår är enklare
att få fatt i och rätta. Java är mer
överblickbart och bättre strukturerat
tycker man.
- Java saknar dock en bra debugger. Det verkar som om man inte satsat på att utveckla de delarna ännu.
Reservationen kan dock vara överspelad redan. Sent under projektets
gång har det kommit nya debuggrar.
De ska enligt ryktet vara bättre. H u r
som helst är de ett exempel på hur
snabbt tempot är inom Java för tillfället.

Snabbheten?
H u r är det då med snabbheten i programmen?
- Java-programmen är långsamare
än C++-program och vi har vissa prestandaproblem just nu. Men vi tror
inte att det beror på Java utan att det
hänger samman med Corba (en teknik för att distribuera programmoduler) eller något annat lager mellan
användarklienten och servern, säger
Torbjörn Eriksson.

V

Java-program kan dessutom kompileras för att öka snabbheten. En
lannan teknik är att "tråda" programen.
Framtiden då?
ZD/A styr inte själva över val av
programspråk. Men de som provat
på Java-utveckling menar att programspråket klart visat sig vara ett
bra verktyg även i tuffa sammanhang
med verkliga problem.
Till det kommer också att utvecklingsmiljön kunnat flyttas från Unix
till PC. I detta projekt använde man
sig av Symantecs Visual Café (ett
PC-verktyg för 1500 kronor).
Koden som de fick på PC-plattformen kunde sedan lyftas över till
Unix.
- Det är en fördel att använda P C verktygen, eftersom de uppdateras
före Unix-miljön. Det vi sett är att
portabiliteten fungerar i praktiken,
säger Lars Göran Aspenström.
JAN HEDERÉN

Extremt kompakt
På affärsenheten för amerikanska mobilsystem undersöks nu
ett extremt kompakt byggsätt,
så kallad Flip-chip-teknik.
Tekniken, som arbetar med en
tunn film med ledande lim i
stället för lödning mellan kontaktytorna, är rätt ny, men har
funnits ett tag inom konsumentelektroniken i Japan.
- Det finns inte något kompaktare
byggsätt idag, säger Arne Tolvgård,
som arbetar med mikrobyggsätt på
affärsenheten. Därför har vi bestämt
oss för att undersöka om tekniken
även skulle gå att använda för kretskorten i radiobasstationerna inom
våra mobilsystem.
Mikrobyggsättet har många fördelar. Det spar utrymme, det spar energi, pengar med mera. Och som konsekvens av detta, säkerligen även miljö. Att bygga litet är alltså mycket angeläget och följaktligen är det logiskt
att prova nya byggsättsmetoder.
Flip chip-tekniken, som är ett samlingsnamn för metoder att förbinda
en krets med ett substrat, har de senaste åren använts av japanska bolag.
Framför allt för displayer, där de
monterat komponenterna direkt på
glaset, men också för andra känsliga
komponenter som det är svårt att löda. Typiska produkter har varit bärbara datorer, videokameror och
radioapparater.

Ledande korn
I flip chip-tekniken används anisotropiskt ledande lim mellan kontaktytorna. Det som gör limmet ledande
är att det är fyllt med små metallpartiklar, 4 - 7 my stora (en my = en tusendels millimeter). På kontaktytorna finns så kallade bumpar, guldöverdragna nickelupphöjningar.
När
ytorna pressas samman under hårt
tryck i 180 graders värme under cirka
20 sekunder kommer en del av kornen att klämmas fast mellan Dumparna och på så sätt kunna leda ström.
De korn som hamnar vid sidan av
bumparna ligger isolerade i limmet
(som också fungerar som fyllning)
och ger alltså inte någon kontakt.
Flera ledande företag som IBM,
Motorola och japanska Hitachi,
Toshiba, Sony med flera använder
idag tekniken.

- Det är viktigt att vi är uppmärksamma på vad som sker inom konsumentelektroniken, säger Arne Tolvgård, som arbetar med mikrobyggsätt
för basstationer och nu undersöker lämpligheten av en teknik med ledande limmer som bland andra japanerna använder för radioapparater
och videokameror.
Foto: Anders Anjou

Försöket har nu kommit så långt
att det finns 48 testade 6-lagers
mönsterkort som ska förses med fyra
nakna asicar var. Japanska Hitachi,
som tillverkar ledande limmer, deltar
i projektet och svarar för framtagningen av testkorten.
Utprovningen av testkorten görs
under hösten. Under 1998 påbörjas
en ny fas då både digitala asicar och
radioasicar ska testas på existerande
kretskort, avseende fukt, temperatur,
värme med mera.

Japanresa
Sommaren 1997 reste tre man från
Ericsson (ERA, EKA och Gävlefabriken) till Japan tillsammans med
Johan Liu från rVE, Institutet för
Verkstadsteknisk Forskning, som driver ett projekt inom området tillsammans med femton svenska företag.

De besökte ett antal elektronikföretag, bland andra Hitachi och Sony,
och fick se flera tillämpningar där det
intressantaste kanske var att metoden
även fungerat för pentiumprocessorer
som ju avger en hel del värme. Det har
nämligen funnits frågetecken huruvida det ledande limmet kommer att påverkas av värme så att metallkornen
glider ifrån sina positioner.
- Det är bland annat sådant som
oxidering, sprickor och om partiklarna rör sig som vi ska undersöka, säger
Arne Tolvgård, som också betonar
att flip chip-tekniken för basstationer
troligen ligger på andra sidan sekelskiftet och då troligen för små så
kallade picobasstationer. För mobiltelefoner kan tekniken komma att introduceras tidigare.
LARS CEDERQUIST

Succé för säljobjekt i Taiwan
Förbättringsprogrammet World Class Supply samlade i början
av september till seminarium kring temat säljobjekt. Christer
Jungsand, till vänster på bilden, chef för WCS, kunde redovisa
hur man successivt fört in metoden på allt flera lokalbolag.
Speciellt intresse väckte Claes ödmans (mitten) och Robert
Linnarssons (th) rapport från Taiwan. Syftet med metoden är
när det gäller radiobasstationer att få ner antalet beställningsartiklar från cirka 20 000 till 52 säljobjekt.
Foto: Anders Anjou
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Bredare arbetsuppgifter och därmed möjlighet att öka
sin kompetens genom de dagliga arbetsuppgifterna. Det
tycker några av medarbetarna på avdelningen Radio
Networks Products, RNP, Applications Development är
några av fördelarna med den nya teknikorganisation som
genomfördes för ungefär ett halvår sedan.
• 18 000 Ericssonare deltog i början på september i Riksmarschen,
till stöd för Cancerfondens forskning. Deltagandet i Kista var högre än de tidigare två gångerna,
1993 och 1995. Sammanlagt deltog i Kista 6 000 personer, varav
4 000 från idrottsklubben EKSK
och övriga från CompIS och RSFF.

Ny organisation
som ger bredare
kompetens
Bredare arbetsuppgifter

D

en första februari i år
skedde en stor omorganisation, som berörde
drygt tusen personer i
och utanför Sverige. En
av anledningarna var att få ned utvecklingskostnaderna på de nuvarande basstationerna, som blir allt mer
konkurrensutsatta. Stora
likheter
finns för D-AMPS och P D C och genom att föra ihop basstationsutvecklingen för dessa standarder skapade
man en gemensam organisation för
vidareutveckling.
- Vår avdelning, AR/A, R N P
Applications Development, där R N P
står för Radio Networks Products,
bildades direkt efter omorganisationen och har idag 140 medarbetare.
Den största förändringen är att vi fått
utökat utvecklingsansvar för flera
produkter och att vi arbetar med dessa från början till slut och detta gäller
för hela avdelningen, berättar Maria

Khorsand, som är chef för avdelningen.
- Vi utvecklar nu programvaruprodukter inom delsystemen MBS
(Mobile
Basestation
Subsystem),
MRS (Mobile Radio Subsystem) och
OSS
(Operation
and
Support
System). En stor förändring är naturligtvis också att vi jobbar med både D AMPS och PDC-systemen.

Hela kedjan
Det arbete som avdelningen gör idag
var tidigare uppdelat på tre olika enheter, två på affärsenheten Amerikansk standard och en på affärsenheten P D C . N u har man fått arbetsuppgifter som ingår i hela kedjan från
systemering till och med funktionstest.
- Eftersom vi arbetar med alla faser
har vi möjlighet att påverka kvaliteten
genom att se till att det är kvalitet redan från början, säger Maria. H o n

Samarbete
N ä r det gäller basstationsutveckling
för
D-AMPS finns det lokala design centers på
flera platser både inom och utanför
Sverige. Inom dessa lokala design
centerns
har
Radio
Network
Products egna lokala enheter. Tätt
samarbete har man
på
RNP
Applications Development främst
med Erisoft i Luleå, Ericsson på
Irland
och
med
Ericsson
Communications Inc i Kanada.
- Vi som arbetar här representerar
många kulturer och det speglar verkligen att Ericsson är ett internationellt företag. Eftersom våra
kunder finns i nästan hela världen är det en styrka att vi är en
mångkulturell avdelning, säger
Maria.

Joakim Berg, t v och Magnus Prebert är med i det första projektet, där gemensam
utveckling för både PDC och D-AMPS sker.
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- Det känns stimulerande och
utvecklande med både nya
produkter och bredare ansvar.
Det tycker fr v Magnus
Malmborg, Maria Khorsand,
Vanda Tilver, Daniel Lövung
och Lena Insulander. De och
deras medarbetare har nu fått
arbetsuppgifter som ingår i
hela kedjan från systemering
till och med funktionstest.

poängterar
också
möjligheten till de synergier som
finns
mellan D-AMPS och
P D C på programvarusidan.

Som en nystart
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Lena Insulander är ansvarig för
Operations och Maintenance,
en grupp på 19 medarbetare
som jobbar med programvaruprodukter för att kontrollera
och styra basstationerna. Det
gäller allt från specificering
och systemledning till konstruktion och test.
- I stort har jag samma arbetsuppgifter som jag hade i vår
förra organisation men de har
blivit utvidgade, förklarar hon.
Även om mycket i jobbet är
detsamma känns det ändå som
en nystart tycker Lena eftersom en del produkter försvunnit och nya kommit till. Allt

Foto: Kurt Johansson

runt PDC-systemet är ju
nytt.
- N u gäller det att använda det bästa från båda systemen och att återanvända
tekniska lösningar, förklarar
hon. Vi håller på att starta
det första projektet där gemensam utveckling för båda
produktlinerna P D C och
D-AMPS är i gång. Att bygga upp och ta tillvara den k o m p e t e n ^ k
som finns är en viktig uppgift i den
nya organisationen.

'Intressant och
lärpNk^att också ha
tflianska kunder"

Japansk syn på kvalitet
Produkt- och processförbättringar är
de uppgifter som Vanda Tilver och
hennes åtta medarbetare arbetar med.
- Vi förvaltar produkterna ute hos
kunderna och i den nya organisationen har vi fått nästan hela världen
som arbetsfält vilket är spännande och
lärorikt. Att jobba mot japanska mobiltelefonoperatörer är helt nytt och
när det gäller synen på kvalitet har
Japanenheten och PDC-systemet en
del att lära ut, säger hon.
- Vi ser stora möjligheter till synergieffekter eftersom våra produkter för
D-AMPS och P D C är mycker lika
varandra. Till exempel kan vi se till att
större systemeringsfel rättas till i båda
standarderna vid behov.
Även Magnus Malmborg betonar
de synergier som finns mellan D AMPS och P D C . Han är ansvarig för

9 1 graPP s o m arbetar med hela kedjan
från systemering och konstruktion till
och med funktionstest. Tidigare gällde hans arbetsuppgifter endast funktionstester.
- N u deltar vi i förstudierna och ända fram till funktionstesterna är avslutade och sedan deltar vi också i FOAaktiviteter, det vill säga First Office
Application ute hos kund. Det är intressant och lärorikt, när vi nu även
fått japanska kunder, säger han.
Magnus nämner också det utökade
ansvar som gruppen fått och som gör
att det går snabbare att ta beslut.

att möjligheterna att bredda sin kompetens finns för alla inom hela avdelningen RNP. Den som vill kan inom
projektens ram prova på nya uppgifter
och öka sin kompetens utan att vare
sig byta arbetskamrater eller arbetsplats.

Nytt för Kista
OSS är ett nytt arbetsfält för Kista,
som nu blivit en sektion inom R N P
Applications Development för detta
område. Det blir många kontakter
med kollegerna i Kanada, Australien
och Linköping, som arbetar inom
samma område.
Ett större utvecklingsprojekt, där
OSS ingår, håller på att startas.
- Det blir i och med detta projekt

som vi ska dra praktisk nytta av den
nya organisationen och alla erfarenheter från D-AMPS och PDC-systemen.
säger han.
För att verkligen komma åt alla goda lösningar och erfarenheter har
Daniel startat en förslagstävling, en
idé som han tagit med sig från
Japanenheten. Han säger också att hela R N P Applications Development
kommer att behövas för att projektet
ska bli framgångrikt.
- Ett av syftena med den nya teknikorganisationen i vintras var att utnyttja erfarenheter och synergier på
bästa sätt. Det finns mycket av det i vår
avdeling och det ska vi visa genom att
vara en "doer"organisation, som får
saker och ting att hända, avslutar
Maria.
GT

Följande personer har fått utlandskontrakt.
Australien: Per-Ola Backman
och Olle Pellijeff.
Bahrain: Kjell Engelbrektsson.
Belgien: Mikael Steinbach.
Brasilien: Alvaro Silva.
Kanada: Tommy Hill, Caroline
Ström och Fredrik Westerstrand.
Tyskland: Kamran Majdi, Jim
Nilsson och Bojidar Hadjiski.
England: Håkan Forsberg,
Jeanette Lindberg och Bertil
Westberg.
Hong Kong: Per Frånberg.
Indien: Michael Lindström.
Japan: Raimo Mäkiperä, Richard
Banning och Magnus Blomkvist.
Malaysia: Jill Mellin.
Mexiko: Håkan Bäcks.
Holland: Rutger Wilhelmi.
Panama: Lars Birging.
Filippinerna: Mats Björkman.
Polen: Åke Björk och Cecilia
Engvall.
Portugal: Conny Andersson och
Hans Lidefelt.
Spanien: Farshad Mizani.
Schweiz: Mårten Hellgren.
Taiwan: Henrik Malmgren.
Turkiet: Sören Ahlstedt.
UAE: Pär Bard och Leif Krön.
USA: Lars Jehrlander, Nicklas
Mattisson, Lars Törngren och
Anders Westerlund.
Uruguay: Paivand Ahmadi.
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Som nytt jobb
- Det känns spännande, nästan som
ett nytt jobb med bredare ansvar och
nya produkter. Det tycker Daniel
Lövung, chef för en sektion på tolv
personer som arbetar med driftstödet
OSS. Daniel kommer från Japanenheten, där han ansvarat för utveckling av programvara för delar av P D C produkter. Han tycker det är positivt
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Många gör det - ännu fler vill. Att jobba på distans blir både vanligare och mer accepterat inom Ericsson. Agnetha Fogelberg,
controller på Customer Training Services i Kista, är en av de som
i dag har kontrakt på att regelbundet distansarbeta.

Skulle du vilja
jobba på distans?
Urban Andersson, Ericsson
Radio Access, Kista
- J a g har två
timmars resväg
till jobbet i varje riktning och
skulle vilja pröva distansarbete. Det skulle
bli mer fritid
men samtidigt är jag rädd att förlora den sociala kontakten och
det dagliga informationsflödet.

Livskvalitet. Agnetha Fogelberg är controller och jobbar regelbundet på distans. Hemma har hon arbetsplats
med ISDN-modem och dator. Schäfertiken Irra, sju år, har lärt sig att påslagen dator är lika med att själv gå och
Sussa.

Foto: Nils Sundström

Frihet under ansvar
edan 1990 har
det skett ett
stort antal projekt inom Ericsson för att pröva
nya arbetsformer. Customer
Training Services, som jobbar med
kundutbildning för affärsenheten
GSM, NMT och TACS, har arbetat
med idén om detflexiblakontoret sedan 1993. Dessutom har en grupp tidigt prövat på att distansarbeta.
Agnetha Fogelberg är controller och
har nu i ett flertal år arbetat hemma
ett par timmar om dagen.
- Det handlar om livskvalitet. Jag
har en hund och mitt stora fritidsintresse är att tävla och träna med henne. Tidigare stressade jag hem på
lunch för att rasta Irra och hann
knappt äta, säger Agnetha Fogelberg
• Effektivare jobb och lättare att
planera fritiden. Det är några av de
många positiva omdömen från de
som provat på att distansarbeta.
Sedan i våras finns riktlinjer om distansarbete från koncernen.
- Den framtida kontorsutformningen och distansarbete är nära
ihopkopplade. För Ericsson gäller det
också att leva som man lär - med tillgång till information och kommuni-

som är övertygad om att man gör ett
mycket bättre jobb om man trivs både på jobbet och privat.
Familjen bor i dag i Åkalla, bara
några kilometer från Agnethas jobb.
Inom kort går flyttlasset till Tyresö
söder om Stockholm och förutsättningen för att klara både hund och
längre resväg är att Agnetha istället
kan jobba hemifrån två hela dagar i
veckan.
- J a g ska då vara tre hela dagar på
jobbet. De dagarna får jag sköta
hundvakteriet på annat sätt, säger
Agnetha som betonar att jobba hemifrån innebär en frihet under ansvar.
- Ar man van att arbeta självständigt går det bra. Lämpligheten beror
naturligtvis också på arbetsuppgifterna. Jag måste anpassa tiden på jobbet efter alla möten. Kontakten med
arbetskamrater är viktig - jag skulle

inte vilja jobba på distans alla dagar.
Till andra intresserade råder hon
att först se till att det finns en lugn
vrå hemma för arbetet, sedan att
komma överens med sin chef om fördelarna. Kanske kan den lediga arbetsplatsen/datorn på jobbet användas av andra?
Andree Wemlund, chef för
Customer Training Services, betonar
själv vikten av flexibelt arbete som
den nya tekniken möjliggör.
- Det är inte 40 timmar i veckan
som företaget vill ha av dig, utan en
arbetsprestation. Var och hur du löser arbetsuppgifterna bäst är upp till
dig. Det är en del i ett nytt ledarskap,
"invisible management", som växer
fram, säger Andree Wernlund.

kation oberoende av var man befinner sig, säger Bo Widén, på personalavdelningen som utvärderat nya arbetsformer.
Genom att kunna jobba hemifrån
när koncentrationen är som störst
blir arbetet effektivare. Det visar ett
flertal Ericsson-undersökningar.
- Nackdelarna verkar främst vara
svårigheten att skilja mellan arbete
och fritid, samt att det socialt är trå-

kigt att bara sitta hemma, säger Bo
Widén.
Hur vanligt kan distansarbete bli?
- Drivkrafterna är naturligtvis dels
den tekniska utvecklingen som gör
detta möjligt, dels miljöaspekten i
och med minskade resor. Dessutom
påverkar det att nya generationer
också har nya och positiva värderingar om flexibelt arbete.

NILS SUNDSTRÖM

Ulrika Scherberg, Ericsson
Radio Systems, Katrineholm
- G ä r n a en dag
i veckan men
det är svårt eftersom jag är
chef och behöver finnas tillhands. Jag har
en restid på 45
minuter enkel resa och skulle
kunna uträtta mycket på den t i den. En fördel med att jobba
hemma är att man får arbetsro
och kan jobba mer effektivt.
Gittan Carlsund, forskningsenheten RCUR, Ericsson Radio
Systems, Kista
- Både och. Det
är ingen nackdel att ibland
kunna jobba
hemifrån istället för att sitta
kvar på kvällarna. Men max
en dag per vecka på distans för
mig. Det är viktigt att träffa folk
på jobbet.
Tomas Linhard, Ericsson
Infotech AB, Karlstad
- J a g har som
nyanställd projektkonsult
börjat med det
nyligen. I min
bostad i Bollebygd har jag
__iiSfcta«jiEii
ett fullt utrustat kontor men jag besöker med
jämna mellanrum arbetskamraterna i Karlstad och Kista.
Petra Ryman, Ericsson
Software, Karlskrona
- J a , jag har redan provat på
det när jag var
mammaledig.
När jag börjar
jobba igen är
det redan klart
att jag kommer
att sköta en del hemifrån

