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För ganska exakt sju år sedan lämnade jag
Ericsson i Mölndal för att gå till svenska ABBs huvudkontor i Västerås. När jag nu återvänder till
fadershuset är det som att kliva in i en helt ny
värld. Språket är nytt, människorna är nya, eller i
vissa fall välbekanta, men numera verksamma
med helt andra saker. Tempot, rörligheten och
komplexiteten har ökat, liksom det internationella inslaget och bland produkterna är det inte
många jag känner igen från t i digare.
När jag lämnade var mobiltelefonin, åtminst o n e relativt sett, i sin linda. Idag är den en internationell storindustri.
Efter några veckor på Ericsson börjar jag kunna
jämföra m i t t nya företag med det gamla och även
om skillnaderna är många, så är likheterna ännu
fler. Den fysiska strukturen, marknaderna, värderingarna, tyngden och kompetensen finns där, liksom vetskapen om att man verkar i en internationell, föränderlig och i högsta grad dynamisk miljö. Ska man försöka sammanfatta känslan i ett
par ord, så handlar det om professionalism i tanke, ord och handling - och om samarbete över
gränser, nationella och organisatoriska.
Om man överför detta till mitt ansvarsområde
som ny informationschef för affärsområde
Mobilsystem och Ericsson Radio Systems, så vet
jag att Ericsson har ett g o t t anseende och att
Ericssons informatörer betraktas som professionella och kunniga, både av andra informatörer i
skrået och, inte minst viktigt, media.

Det enkla är
ofta det bästa

M i n u p p g i f t b l i r n u a t t , tillsammans med mina medarbetare, vidareutveckla och vårda detta
goda renommé. En sak som jag lärt mig den långa
vägen är vikten av en snabb och väloljad informationsapparat, en annan att de enkla lösningarna
nästan alltid är de bästa.
Vi är välförsedda med kanaler. Vi har tillgång till
Internet och intränat, som vi kombinerar med intern-TV, ERA Nyheter och de lokala tidningarna.
Dessutom finns informationstänkandet inbyggt i
den klassiska linjeorganisationen där varje chef
har ett informationsansvar.
Målet är naturligtvis att alla medarbetare så
långt det är m ö j l i g t , ska ha tillgång till den allra
senaste informationen om vårt företag, att alla
budskap som sprids utanför företagets grindar
också ska vara kända och förankrade innanför.
Det är här vi kan samarbeta. Informationsavdelningen är en k n u t p u n k t och har verktygen
och kunnandet, men utan återkopplingen från er
alla andra i organisationen är det inte mycket
värt. Hör därför av er till oss om ni har idéer och
synpunkter. Vi ses!

ERIC ÖSTERBERG
Informationschef
Mobilsystem

Ny modulationsteknik uppgraderar dagens GSM-system för framtida datatjänster. Operatörerna ska med
minsta möjliga systemförändringar kunna erbjuda
datahastigheter upp till
65,2 kbps i en tidslucka. Det
är uppdraget i forskningsenheten RCUR:s pågående
projekt Edge (Enhanced data rates for GSM evolution).
GSM-systemen använder idag
kretskopplad
dataöverföring
med hastigheter på 9,6 kbps.
Genom att arbeta med paketdata
(GPRS) i separata noder kan en
flexibel bandbredd på över 100
kbps uppnås.
- Med ny modulation kan befintliga radioresurser inom GSM
utnyttjas än mer effektivt. Det innebär en vidareutveckling av
GPRS-tekniken och kan ge tre
gånger så hög paketdatahastighet,
upp till 65,2 kbps i en tidslucka eller 384 kbps i multislot, berättar
Gustav Brismark,
chef
för
RCUR:s forskning inom radioaccess och antennsystem i Kista.
Arbetet på R C U R är främst
inriktat på algoritmutveckling
och standardisering av den nya
tekniken.
Parallellt med detta arbete pågår ett projekt inom basstationsutvecklingen på affärsenheten
för GSM, N M T och TACS som
syftar till att utvärdera Edge i en
hårdvarutestbed.

Avancerade datatjänster
RCUR har i flera år jobbat med
forskning kring teknologier för
den tredje generationens mobilsystem som ska klara högre datahastigheter och nya IP-baserade
tjänster.
I detta arbete ingår även vidareutveckling av dagens GSM-system på 900-, 1800- och 1900-

• Modulation beskriver principen för hur information överförs på ett elektromagnetiskt
fält. Varje modulerad informationssekvens kan beskrivas som
en signal med en amplitudkomponent, en faskomponent och
en komponent som beskriver
bärvågsfrekvensen.

Idag konstant amplitud

nyheter
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Edge-konceptet ökar
datahastigheten i GSM

OKTOBER 1997

Modulationsschemat som används i GSM kallas "Gaussian
Minimum
Shift
Keying"
(GMSK). GMSK har konstant
amplitud, vilket innebär att all
information ligger i fasen medan amplituden inte innehåller

RCUR utvecklar nya algoritmer för högre datahastigheter över
GSM. I mitten Frank Muller, projektledare för Edge-konceptet.
övriga från vänster: Stefan Jäverbring, Christer Edholm, Anders
Furuskär och Lisa de Verdier.'
Foto: Nils Sundström

banden. Edge-konceptet är basen
i vad som kallas GSM++ som ska
ge högre datahastigheter inom
existerande frekvensspektrum.
Tio personer i Kista och i
Niirnberg har sedan årskiftet arbetat med den nya modulationstekniken - ett arbete där även
Nokia deltar.
- Med små förändringar i
GSM-systemen kan vi öka överföringshastigheten för exempelvis nya WWW-baserade tjänster, säger Frank Muller, projektledare för Edge. För så kallade
transparenta tjänster som realtidsöverföring av video kan vi
komma upp i hastigheter på 144
kbps i multislot.
Målsättningen är att operatörerna ska kunna införa tjänsterna
till låg kostnad i valda delar av sina radionät. De kan till exempel
först göra dem åtkomliga i konferenscenter och på flygplatser
och därefter stegvis bygga ut ka-

någon information. Den totala
symbol hastigheten i G S M är
271 ksym/s.
Med G M S K mappas en informationsbit på varje symbol, vilket ger en total bithastighet av
271kbit/siGSM.

Ny modulation
Den modulation som är föreslagen för Edge kallas "Quartenary
Offset Quadrature Amplitude
Modulation" (Q-O-QAM). I Q O-QAM beskrivs den sända informationen av både fas och amplitud. Eftersom Edges Q - O QAM utnyttjar bärvågsbandbredden effektivare än GSM:s

paciteten vartefter behovet ökar.

Standardisering
Standardiseringsorganet
ETSI
ska i december ta ställning till
Edge-konceptet. Först därefter
kan standardiseringsarbetet och
all specifikation börja. Produkter
som baseras på den nya modulationstekniken (trancievrar och
små basstationer) skulle därmed
kunna finnas klara kring år 2000.
- I mitten av 1998 räknar vi
med att ha en testbed för att demonstrera de nya datahastigheterna, dels för kunder och dels
för att bygga upp den interna
kompentensen,
säger
Jonas
Näslund, produktledare för basstationsutvecklingen för GSM.
NILS SUNDSTRÖM
Mer information om Edge-projektet finns på intranätet:
www-rcur.ericsson.se/projects/tdmaplusplus

GMSK så kan symbolhastigheten i E D G E ökas till 361 ksym/s.
Med Q-O-QAM mappas två informationsbitar på varje symbol.
Detta ger en total bithastighet av
722 kbit/s, vilket motsvarar 166
procents ökning av bithastigheten jämfört med GSM.
Den ökade bithastigheten i
Edge medför också nackdelar.
Detta på grund av att avståndet i
amplitud mellan möjliga symboler minskar. Det mindre avståndet leder till en ökad sannolikhet att detektera en symbol
felaktigt i mottagaren. Därför är
Q-O-QAM inte lika robust som
GMSK.

Christer Edmark
I fas ett ska sju landsortsregioner i Tjeckien täckas av det fixed cellular D-AMPS-system, som Ericsson nu börjar
installera.

Foto: Libor Zavoral, Pressens Bild

Fast mobiltelefoni
# till Tjeckien
# #

I början av nästa år kommer
minst tvåtusen företag och
hushåll utanför Prag att få tillgång till efterlängtad telekommunikation. Operatören Rann
Global Net har beställt utrustning av Ericsson för ett så kallat fixed D-AMPS-system, som
ska installeras nu under hösten.
Idag finns två GSM-system i
Tjeckien levererade av Nokia samt
Siemens tillsammans med Motorola.
Det D-AMPS system för fixed cellular som nu börjar installeras är
Ericssons första digitala mobiltelefoniuppdrag i landet.
- D e t är också vårt första fixed
cellular för D-AMPS i Centraleuropa.
Tidigare har Ericsson levererat denna typ av mobiltelesystem till bland
annat Ryssland, Brasilien, Malaysia
och
Ukrainia,
berättar
Maths
Stanser, affärsansvarig för Special
Applications
på
affärsenheten
Mobiltelefonsystem
amerikansk
standard.
Telefontätheten är rätt låg i
Tjeckien. Som helhet har 25 procent
av landets invånarna telefon och i
landsortsregionerna endast tio, elva

procent. Behovet är alltså stort och
genom att satsa på så kallad "fast mobiltelefoni" kan operatören Rann
Global N e t öka telefontätheten
snabbt eftersom det inte behöver
grävas ned några kablar. Det ramavtal som företaget skrivit
med Ericsson sträcker
sig över fem år och är
värt cirka 400 miljoner
kronor.
- Fas ett omfattar
täckning för 10 000
abonnenter i sju regioner utanför Prag, säger
Lars Broman, som är
kundprojektledare.
Utrustningen
håller på att skeppas och redan den
sista december i år ska nätet ha kapacitet för minst 2 000 abonnenter.

Hur står det till?

# #

anslutningar. Den kan nästan liknas
vid en liten växel och kan vara lämplig att använda i hyreshus, förklarar
Lars Broman.
- Även om det är ett "fast" mobiltelenät vi levererar finns möjlighet

Centraleuropas första
fixed cellular för
D-AMPS installeras

Begränsad rörlighet

När det gäller cellplanering, installation och driftsättning sker allt arbete
för ett "fixed" mobiltelenät precis på
samma sätt som för ett vanligt mobiltelesystem. Den stora skillnaden är
att i ett "fixed" finns radioenheten inne i en terminal, som till exempel
sätts fast på väggen hos abonnenten.
Den som ska ringa använder sedan
en "vanlig" telefon som går via "lådan på väggen" till mobiltelenätet.
Terminalen
på
Everything you need to run
väggen är en proa Fixed Cellular Network'
dukt som tillverkas av Ericsson
Radio S.ADivision Indelec i
Bilbao i Spanien.
I
Tjeckien
kommer det att
användas
olika
typer av terminaler,
single-line
som är för en linMaths Stanser och Lars Broman arbetar med fixed cel- je och multi-line
lular för D-AMPS.
Foto: Björn Seger med upp till 95

Chef för nya affärssegmentet
Radio Quality Information
Systems, RQIS, inom Ericsson
Radio Systems.

till begränsad mobilitet, genom att
nätet
går att använda som
"fixed/mixed". Det innebär att den
som har en mobiltelefon, som vi inom fixed cellular-konceptet kallar
"Walk a phone", kan röra sig fritt inom sin mobiltelefoncell som kan
täcka en hel stad, säger Maths
Stanser.

Viktig referens
I de regioner där Ericssons fixed D AMPS-system nu installeras finns
många små- och medelstora industrier som är i stort behov av fungerande telekommunikationer. N ä r nätet
tas i drift kommer dessa att kunna
använda alla de tjänster som finns i
D-AMPS IS-136-standarden som till
exempel möjligheten att sända data
och fax.
Operatören Rann kommer att satsa speciellt på företagare när det gäller marknadsföring av systemet.
- För dem är uppdraget i Tjeckien
dörren till Centraleuropa, där behovet av telekommunikationer är stort.
På samma sätt kan det blir öppningen för Ericssons fixed D-AMPS-system in på en ny och intressant marknad, tillägger Maths Stanser.
GUNILLA T A M M

-Tack, det känns väldigt bra. Det
är stimulerande att driva en sådan här småskalig business inom
ramen för stora ERA och att jobba över bolagsgränserna.
Vilka enheter ingår i RQIS?

- V i är hundra personer, varav 70
finns i Skellefteå på Ericsson
Erisoft, 20 i Oslo på Ericsson
Norge A/S och 10 i Basingstoke,
Ericsson O M C Ltd. Tidigare
har vi jobbat oberoende av varandra med liknande produkter.
Affärssegmentet bildades i april
1996 och nu tar vi ett samlat
grepp och gör ett gemensamt
produktprogram.
Vilka produker jobbar ni med?

- Vi utvecklar testverktygfördigitala mobilnät, för GSM, D AMPS och P D C . Verktyget
T E M S , som vi på Erisoft arbetat
med sedan 1992, kan användas
från uppbyggnad till drift- och
underhåll av nät. Det kan mäta
alla radioparametrar, från täckning till kvalitet.
- Kärnan i alla produkter är
våra kommersiella mobiler inom
Ericsson. De kompletteras med
ny programvara och olika P C applikationer. Bland annat kan
en operatör summariskt mäta
"call events" i en viss cell och
grafiskt visa det på en PC-skärm.
Vilka är kunderna?

- Vi har sålt till 130 operatörer,
främst för GSM-system där vi är
marknadsledande på testverktyg.
Vår utrustning finns i 70 länder
och vi säljer även till konkurrenter som Motorola och Nokia.
- Ordervärdet i år uppskattas
till över 200 miljoner kronor. Det
är små affärer på varje operatör,
men en lönande affär för oss. Vi
har för närvarande egna säljkontor i Skellefteå, Oslo, Dallas och
Kuala Lumpur.
- För lokalbolagen kan testverktygen dessutom vara ett konkurrensmedel, som en del i ett helt orderpaket för ett system.
NS
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Ericsson Infotech:

Större ansvar
som produkt- och
utvecklingsbolag
Man talar om det stora klivet i Karlstad.
Ericsson Infotech AB - det forna konsultföretaget - har nu etablerat sig som ett produkt- och utvecklingsbolag inom affärsområde Mobilsystem.
- Vi får allt större ansvar - och därmed
också bättre möjligheter att sätta Karlstad på Ericssons världskarta, säger företagets VD Stig Sjögren.

De samlar information. Library & I n f o r m a t i o n Service på Ericsson Radio System i Kista servar
hela affärsområde Mobilsystem . En av de viktigaste uppgifterna är a t t söka och hämta in-

f o r m a t i o n . Här är medarbetarna f r v Annika Sjöström, <^fc Vila Källa i ^ ^ k Ola Bernäng, EllBritt Ranvert, Krister Lagerborg, Karin Gartzell och A g n e n IEländer , Foto: Ulf Berglund

"Att fråga riktigt är att veta rgy^tet

# #

(Arabiskt ordspråk)
T i l l g å n g till k l a r g ö r a n d e och
t i l l f ö r l i t l i g i n f o r m a t i o n krävs
f ö r a t t lyckas p å m a r k n a d e n .
M e n i dagens informationss a m h ä l l e krävs p r o f e s s i o n e l l t
s t ö d f ö r a t t e f f e k t i v t söka f r a m
r e l e v a n t a f a k t a . H o s Ericsson
Radio Systems A B f i n n s d e lotsar s o m b e h ö v s f ö r e n f r a m gångsrik färd g e n o m informationshavet samlade inom
Library & I n f o r m a t i o n Service.

För 2300 år sedan var papyrus en informationsbärare. Zenodotus uppges
vara den första bibliotekarien vid dåtidens största bibliotek, det legendariska i Alexandria.
Numera behöver ingen längre förlita sig på legender och papyrus.
Dagens Zenodotus arbetar faktabaserat och alltmer digitalt, förutom att
vara bibliotekarier är de även informatiker, utbildare, konsultutvärderare samt webmasters.
Library & Information Service erbjuder traditionella bibliotekstjänster, men de stora informationskällorna är inte längre pappersbundna.

1300 databaser
- Vi har tillgång till cirka 1300 databaser i världen. Databaserna ska inte
förväxlas med de öppna källor som
finns på Internet, utan de flesta databaser förutsätter att en uppgörelse
träffats angående tillgänglighet och
nyttjanderätt, säger Karin Gartzell,
informatiker.
Hon har tillsammans med Krister
Lagerborg, chef för enheten, och övriga medarbetare upplevt en renässans för företagsbiblioteket.
- Idag har vi ett bredare arbetsoch ansvarsområde jämfört med vad
som var vanligt tidigare. Förutom
konventionell biblioteksverksamhet
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arbetar vi aktivt med informationssökning, utbildning av olika personalgrupper och företagets omvärldsbevakning, säger Karin Gartzell.
- Vi deltar i kontakterna med externa informations- och marknadskonsulter. Tillsammans med den enhet som lägger ut uppdraget skapar vi
den frågeprofil som är basen för uppdraget. Dessutom utvärderar vi regelbundet de externa konsulterna
och de analyser de levererar, säger
Krister Lagerborg.

Ställa rätt fråga

artiklar kan kontakta Library &
Information Service.
- Vi täcker en rad ämnesområden
när det gäller teknik, ekonomi, affärsinformation,
ledarskapsfrågor
med mera, säger Annika Sjöström
som även är webmaster för bibliotekets sidor på Ericssons intränat.
O m den sökta informationen finns
i en annan del av världen är det inget
problem.
- Vi kan via fjärrlån få fram exempelvis en teknisk forskningsrapport
från ett universitet i Nordamerika,
säger Camilla Kalländer.
H o n har märkt att det främst är
yngre medarbetare som nyttjar
biblioteket regelbundet som en resurs i sitt arbete.
- De har under sin studietid vant sig vid detta
och vet vad ett modernt
bibliotek kan erbjuda.

Att ställa rätt frågor och att skapa
träffsäkra kombinationer av sökord är
grunden för all framgångsrik informationsinhämtning. Talesättet "som du
ropar får du
svar" är om
möjligt mer aktuellt idag, än
vad det tidigare
har varit.
Alla anställda
som
behöver
tidskrifter,
forskningsrapporter,
facklitteratur, databassökningar,
m a r k n a d s a n a - Krister Lagerborg är chef för
lyser, kopior av Library & Information Service.

Viktig resurs
Strategisk affärsutveckling inom affärsområde
Mobilsystem är en avdelning som väl känner
bibliotekets
fördelar
och vet vad en samordnad effektiv informationssökning kan innebära för företagets ut-

Library & Information Service
• Har access till 1300 databaser.
• Köper ca 2000 böcker årligen,
5 procent av dessa placeras i biblioteket, resten placeras ut på olika
avdelningar.
• Förmedlar årligen ca 3200 lån och
kopior av tidskriftsartiklar från svenska och internationella bibliotek.
• Har omkring 2000 lån årligen ur
det egna beståndet.

• Prenumererar på 190 tidskrifter
som är tillgängliga i biblioteket.
• Förmedlar dagliga affärsnyheter
från hela världen via Memo till olika mottagare.
På Ericsson i n t r ä n a t finns ytterligare f a k t a :
http://library-ericsson.se

F

ör två år sedan överfördes
Ericsson Infocom Consultants
AB (som dessförinnan hette
Programatic) till affärsområde
Mobilsystem och bolaget fick
direktiv att koncentrera resurserna till
Ericssons kärnverksamheter.
Företagets kontor i Linköping och
Göteborg överfördes till andra enheter på
respektive ort. En rad konsultinriktade
verksamheter, utanför koncernens kärnverksamheter, avknoppades och gav
Karlstad några nya företag. Arbetet med
att etablera sig som ett produkt- och utvecklingsbolag tog fart.
Flera n a m n b y t e n

Detta gjordes tydligt
bland annat genom ännu ett namnbyte då
Consultants togs bort.
Men när ett nytt affärsområde inom Ericsson tog namnet Infokom var det i somras
dags för ett fjärde
namnbyte.
- Vi är stolta över att

ha varit först inom koncernen
med ett framtidsbegrepp som
infocom - men nu hoppas vi
få behålla vårt namn Ericsson Stig Sjögren är VD för Ericsson Infotech AB, det före
Infotech, förklarar Stig Sjö- detta konsultbolaget, som nu etablerat sig som produkt- och utvecklingsbolag inom Mobilsystem.
gren.
Stor f ö r ä n d r i n g

Att styra om ett konsultföretag till ett produkt- och utvecklingsföretag innebär genomgripande förändringar, visar erfarenheterna från Ericsson Infotech.
För ett konsultföretaget ska verksamheten präglas av hög flexibilitet och vara
kundorderstyrd. N u är det livscykeltänkande och långsiktigt
ansvar
4
som gäller samtidigt som man
Bp*-- *'!
(
"¥*»
måste
behålla
flexibiliteten.
JHr
iii Tidigare arbetaH l M •• '*JH
Ericsson
l i t t ip • • ] de
Infotech på en
lokal
marknad
med
företag
Ericsson Infotech i Karlstad har 500 anFrontec,
ställda och moderna lokaler centralt i sta- som
Enator och likden.
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nande företag som konkurrenter.
- I dag arbetar vi på en global marknad
med helt andra konkurrenter - därför
måste vi sikta på att nå en världsledande
position inom våra områden, säger marknadschef Mats Skoting.
S t o r f ö r e t a g i Karlstad

Med drygt 700 anställda, varav cirka 500
inom Infotech, är Ericsson en av de största
arbetsgivarna i Karlstad just nu.
- Vi är glada och stolta över att ha
Ericsson här i Karlstad, sade landshövdingen Ingemar Eliasson när han omprioriterade bland sina uppdrag och tog sig tid
att delta i Ericsson Infotechs höstkonferens nyligen.
SVEN CARLSSON
Mer information om Ericsson Infotech:
http://infotech. ericsson.se

Ola Bernäng, vid datorn, hjälper M i s ^ a M a j s t r o v ^ s o m jobbar med
p r o j e k t f i n a n s i e r i n g , a t t söka i n f o r n ^ P V
^ | r

veckling.
- Tidigare, för fyra, fem år sedan
var vi hänvisade till att själva handla
upp externa konsulttjänster, när vi
behövde marknadsinformation. Idag
fungerar biblioteket som ett nav i
verksamheten. De ser till att informationen kommer in och blir tillgänglig för olika användare, säger
Claes Tådne, som samordnar affärsenheternas behov av marknadsinformation.
Inhämtad information lagras bland
annat på servers. En sådan hos strategisk
affärsutveckling
är BIC,
Business Information Center.
- Bibliotekets informatiker är idag
en viktig resurs i vår marknadsanalys,
säger Claes Tådne.
Det innebär att bakom Ericssons
framgångar finns idag ett brett lag
med olika typer av spelare såsom; konstruktörer, produktions- och marknadspersonal samt bibliotekarier.
- Att noggrant granska källor och

analysera informationskvaliteten i det
material vi köper in är en kontinuerlig
uppgift, säger Ola Bernäng från
biblioteket som haft ett nära samarbete med Claes Tådne i utvecklingen av
marknadsinformationen.
Ibland krävs extremt snabba insatser
från biblioteket, men de klarar även
detta, intygar Winnie Lindros, analytiker inom strategisk affärsutveckling.
- I niJflt arbete behöver jag ibland
snabbt tränga in i nya områden.
Karin Gartzell och hennes kollegor
ställer allfcid upp och visar stor tålmodighe'Hiven i stressade situationer.
Sedan kommer de tillbaka med ett
bra material efter en träffsäker och
bra faktasökning åt oss.
Kanske kan Library & Information
Service arbete och betydelse beskrivas
med ett nytt begrepp vid sidan av sådana som T T M , (Time to Market) och
TTC, (Time to Customer), nämligen
ISM - Information Saves Money.
LARS BÄCK

• Ericsson lnlotech AU i
Karlstad har nyligen blivit utsett till ett Local Design
Centre, L D C , för Radio
Network
Products
inom
affärsenheten
amerikansk
standard, RMOA.
- Affärsenhetens satsning på
Karlstad är en stor framgång
för oss, säger Karl-Erik
M o b e r g , chef för avdelningen
Radio Systems Development,
som fått LDC-ansvaret.
- Efter två års arbete får vi
ett mycket stort ansvar inom
en av Ericssons viktigaste
kärnverksamheter - mobiltelefoni.
Tidigare har Ericsson Infotech svarat för konsultinsatser
och stöd till andra etablerade
LDC.
- N u får vi större och eget
ansvar inom två områden -

latakommunikation
(transmission) och radionät (transceiver och radio control applications).

Framgångar för SS7
Ericsson Infotech är sedan tidigare produktägare till Portable Signalling System N o 7 ett protokoll för att "knyta
ihop" data- och telekom-nät.
Produkten har blivit en
mycket stor framgång med en
fördubbling av omsättningen i
år jämfört med i fjol.
Mer än hälften säljs externt,
där ett flertal av världens stora
datorleverantörer är kunder.
SS7-produkten är ett bra
exempel på hur komponenter
- som tidigare bara erbjudits
andra Ericsson-enheter - numera med fördel kan erbjudas
den externa marknaden.

^or manga inom
koncernen
förknippas Ericsson
Infotech
med
projektstyrningsmetoden PROPS.
Företaget äger
produkten
och
svarar också för
de tjänster som
erbjuds kring såväl PROPS som
annan
projektverksamhet
bland annat det
nya utvecklings- Karl-Erik Moberg tillsammans med
programmet för Urban Fagerstedt, chef för basstationserfarna projektle- utvecklingen för D AMPS- och PDC-sysFoto: Sven Carlsson
dare
(Ericsson temen.
Senior Project Management att Ericsson Infotech hittills
Programme)
utbildad drygt 13.000 persoPROPS har fått ett mycket ner inom Ericsson i PROPS.
brett genomslag i hela koncerSVEN CARLSSON
nen. Det visas bland annat av
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"Arbetet med
patent är en
del i vardagen"
p p f i n n a r - med text, ljud, bild och video. De
Jocke, Pro- första experimentsystemen är klara,
fessor Bal- men nu sker utvecklingen av de pitazar eller lotsystem som ska levereras till jaSkalman har panska operatörer. Planen säger att
flera saker så sker till årsskiftet.
gemensamt.
De är mån - " R ä t t e n k e l g r e j "
åldrade gubbar som i sin stora klok- Men vad är det då som hon kommit
het hittar på geniala lösningar utöver på och som nu är patentsökt?
det vanliga.
- Det är en rätt så enkel grej. Jag
Bilden av seriernas påhitte-gubbar har föreslagit nya sätt att förenkla
har inte mycket med verkligheten att parametersättningen i BSC-noden.
göra. Där är det allt vanligare att
BSC-noden är ett datorsystem som
uppfinningarna eller de inovativa håller kontroll på en rad basstationer.
lösningarna kommer från tjejer. Det är basstationerna som sköter raUnga tjejer.
diotrafiken mellan mobiltelefonen
Anna-Sofie Bark har kommit på en och radionätet där den så kallade
ny modell för att göra kommunika- Base Station Controllern (BSC) är
tionen snabbare mellan styrsystemet spindeln i nätet och ser till att kopp(BSC) och övervakningssystemet lingarna sker på ett korrekt sätt.
(OSS) i ett mobiltelenät. Hennes förFör att övervaka BSC:n så finns det
slag har antagits av affärsområde ett stödsystem kallat Operations and
Mobilsystem som en patenterbar idé. Support System (OSS). Mellan dessa
- Uppfinnare. Ja, det låter det, sä- system sker en hel del trafik. De två
ger hon och skrattar. Anna-Sofie systemen utbyter uppgifter (paraBark är 31-årig teamledare på metrar) med varandra.
Ericsson Application Centers avdel- Mitt förslag går ut på att man ska
ning för utveckling av nästa genera- ha en viss uppsättning parametrar
tion mobilsystem .
lagrade i BSC-noden. Genom att
skapa ett sådant system kan trafiken
W-CDMA
mellan BSC:n och OSS:en minska,
Avdelningen ska medverka i framtag- vilket innebär att trafiken och lasten i
ningen av en bredbandig mobil tele- systemet sjunker.
kommunikation, enligt W-CDMA.
Kapaciteten i det nya systemet är så Snabbare
stor att det är fullt möjligt och helt - Vinsten med idén är att det går
naturligt att man kör multimedia snabbare att installera och under-

Anna-Sof ie Bark på Application Center i Mjärdevi har kommit på ett nytt
sätt att minska antalet värden som skickas mellan olika styrsystem i ett
radionät (BSC och OSS). Det gör att operatörerna får kortare installationstider och enklare underhåll av mobiltelenäten. Idén har patentsökts av affärsområde Mobilsystem.
Foto: Jan Hederén

hålla ett nät, berättar hon.
Anna-Sofies idé kom upp i samband med att man på ZD/U deltog i
ett förbättringsprojekt som startade
våren 1996. I gruppen satte man sig
ned och sammanställde problemen i
systemen och listade dem.
- När vi hade spaltat upp problemen och hade dem på bordet framför
oss så var det enklare att se lösningar.
Skyddad idé
Idén med den förenklade kommunikationen mellan de två delsystemen
är ännu inte inlagd i något system.
Men idéen skyddas nu av Ericsson
för framtida bruk.
Det här var Anna-Sofies första förslag till ett patent. Resultatet är dubbelt positivt. Dels har det faktiskt

gått ända fram till patentverket. Dels
har hon själv fått stärkt självförtroende.
- Nu känner jag mig inte rädd för
att komma med nya patentidéer. Det
behöver inte vara något märkvärdigt
för att lägga fram ett förslag om patent, utan det kan vara en del i vardagsarbetet, säger hon.
- Ser man till exempel en krånglig
specifikation och själv börjar granna
på om det inte borde gå att göra på
ett enklare sätt så ska man definitivt
skriva ner sin idé och lägga fram den
som ett förslag. Kanske leder det till
ett patent. På så vis kan patentverksamheten bli en del i det dagliga arbetet, säger hon.
JAN HEDERÉN

Föräldraledighet gav lyckad modell för patent
Kdéerna flödar som aldrig förr på
Ericsson
Application
Center
i
Mjärdevi. Hittills i år har enheten
lagt
fram
120
patentförslag
(POP:ar), 31 Invention Disclosure
och 16 patentansökningar.
- Ungefär hälften av medarbetarna
som arbetar med utveckling har bidragit till patentförslagen. Det är
mycket
bra,
säger
Margareta
Ydreskog på Z:s patentsupport och
hon är mycket nöjd. Hon lägger en
stor del av äran på att Ericsson
Application Center har en starkt decentraliserad profil i patentarbetet.
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- Patentkontaktpersonerna ute på
avdelningarna är en stor del i förklaringen till att vi nått framgång i
vårt patentarbete, säger hon. När
en medarbetare får en idé så finns
det ett lokalt bollplank, någon som
man kan beskriva sin idé för utan
att man upplever prestigeförlust.
Den distribuerade modellen gör
också att patentsupport (som är en
del av Z:s forskningsavdelning) är
avlastad från ett första led i arbetet
med patent. Dessutom har det lett
till att kvaliteten i de inkomna patentförslagen (POP= Patent One

Page) blivit allt bättre, konstaterar
Margareta Ydreskog.
Det var under senare delen av
1996 som Z:a började bygga upp ett
nätverk av patentkontaktpersoner.
Orsaken var att Margareta skulle
vara föräldraledig i början av 1996.
- Vi ville inte att patentarbetet
skulle stanna upp under tiden som
jag var borta, så därför lanserade vi
tanken med patentkontaktpersoner. Och den slog väl ut, säger hon.
Vi lyckades nå ut på avdelningarna
på ett sätt som hade varit svårt om
vi bara jobbat från en central pa-

tentavdelning. Då hade vi tvingats
lägga mycket jobb på att nå ut till
avdelningarna och informera om
patent, säger hon.
Det stora genombrottet för pat e n t har kommit under 1997. Den
nya modellen har slagit rot och det
har skett ett intensivt arbete med
att uppmuntra till patentförslag.
- Det känns inte som om det är en
övergående trend, utan jag tror att
det fortsätter att fungera framöver,
avslutar hon.
JAN HEDERÉN

Kunskap och vaksamhet
krävs för ett säkert nät
"Tekniken med Internet, intränat och Extranet har kommit
för att stanna och vi måste satsa på kompetensutveckling inom detta område. Det gäller
inte bara för vissa specialister
utan för samtliga." Det skriver
Jesper Neve, IT-ansvarig på affärsenheten Mobiltelesystem
GSM, NMT, TACS. Han tar även
upp säkerheten runt Internet
och intränat.
Dagens Internet och intränat är
världsomspännande. Det är väl knappast någon som kan hålla reda på antalet datorer som är uppkopplade.
Många är det i alla fall.
De som följer artiklar i datorpressen kan knappast undgå att ta del av
problemen kring säkerheten.
Ar
Internet och intränat säkra? Kan
man lita på att informationen kommer fram? Kan man avlyssna trafiken? Kan någon illvillig person manipulera min P C via Internet?
Det är helt klart att Internet och
intränat kan avlyssnas. För den som
så vill, är detta tekniskt sett enkelt.
Den mesta informationen är förmodligen helt värdelös, men man
kan genom filter fånga intressanta saker. Användarnamn och lösenord till
olika system är mycket intressanta.
Stöld av information är allvarligt.
Men det kan vara lika allvarligt om
information förvanskas. O m felaktig
och förvanskad information om till
exempel
Ericsson
sprids
över
Internet kan detta skada oss oerhört.

Stort utbud
Tekniken inom Internet och intränat
utvecklas mycket snabbt. Till att börja med användes W W W för att presentera statisk information. N u finns
ett mycket rikare spektrum av funktioner.
Rörliga bilder, animationer, kopplingar till databaser och mycket mer.
Små programsnuttar, Java applets
laddas ner till min P C utan att det
märks. Dessa program exekveras lokalt i PCs Webläsare. Microsoft ut-
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mycket seriöst. Inga okända
kopplingar mellan Ericsson
intränat och Internet får förekomma. Vi måste dessutom ha brandväggar till kunder och leverantörer (Extranet) skilda från Internet och
intränat. Användningen av
Extranet kommer att öka
snabbt inom Ericsson. Det
finns stora fördelar med
denna teknik som medför
mycket förkortade ledtider
och närmare samarbete
mellan oss och våra kunder.
Här bör dock påpekas att
Extranet och andra externa
kopplingar inte får sättas
upp hur som helst utan
måste godkännas av säkerhetsorganisationen. DessJesper Neve uppmanar till försiktighet när
utom måste åtkomst relgedet gäller att ladda ned program från
rasvia avtal.
Internet.
Foto: Nils Sundström
Vi måste vara mycket kunvecklar ActiveX och marknaden föl- niga inom utvecklingen av Java,
jer efter.
ActiveX och liknande teknologier.
Idag har vi stora problem med så Dessa teknologier innehåller många
kallade macrovirus i Word. Det är möjligheter men även nya risker. Vi
nog tyvärr inte osannolikt att pro- måste ligga i framkant av kompetens
gram som kommer via Internet och och nyttjande.
W W W kan innebära stora risker.
Lösningen på dessa problem heter Standardiserat skrivbord
inte att förbjuda eller förhindra. I Ericsson satsar stort på att standardilängden fungerar det inte. Kunskap, sera skrivbordet. Det är viktigt att de
vaksamhet och förebyggande åtgär- inställningar som görs inte ändras av
der är mycket viktiga.
den som använder PCn. Det är inte
helt enkelt att veta konsekvenserna
Angår alla
om vissa inställningar i Netscape elSäkerhet är för det första inte något ler Internet explorer ändras.
som "andra" skall syssla med.
Jag anser att man dessutom skall
Säkerhet angår och berör samtliga. var mycket försiktig med att ladda
Information och våra tillgångar mås- ner program från Internet. I många
te klassificeras och hanteras i enlig- fall går allt bra. Men tyvärr händer
het med klassningen.
det ibland att PCn fungerar dåligt
Frågan om man kan lita på att när okända program laddas ner. Vissa
överföringen av informationen kom- applikationer kan sluta att fungera. I
mer fram, måste nog besvaras med värsta fall kan man få ner program
JA, i de allra flesta fall. Det kan hän- som äventyrar säkerheten.
da att e-mail försvinner, men det är
Slutligen: kompetens. Tekniken
mycket ovanligt. Då är förmodligen med Internet, intränat och Extranet
risken för intrång och stöld av kon- har kommit för att stanna. V måste
ton större. Det finns flera uppmärk- satsa på kompetensutveckling inom
sammade fall nyligen där intrång har dessa område, inte bara för vissa speskett på Internet tjänster.
cialister utan för samtliga.
Våra brandväggar måste hanteras
JESPER NEVE

lifölFföl
GSM-tillväxt i
Turkiet
•
Ericssons kund i Turkiet,
Turkcell, har nu en miljon abonnenter i sitt GSM-system. Nätet
växer med ungefär 70 000 nya
abonnenter i månaden.
Det var i maj 1993 som Ericsson
fick den första GSM-beställningen från Turkcell. systemet täcker
idag de största städerna och t u ristorterna.

Peter Doyle, chef för alla EUkontor utanför Bryssel, vid invigningen av Mötesplats Kista.

Samlingspunkt
för hela Kista
• Mötesplats Kista är namnet på
ett nyöppnat medborgarkontor i
Kista centrum. Kista stadsdelsnämnd, EU-kommissionen och
Kista företagsgrupp står bakom
initiativet som ska stärka Kistas
identitet och verka både för de
boende och de 25 000 som arbetar i Kista (varav över 9000 på
Ericsson).
- Vi jobbar bland annat för en
bättre trafikföring, att få namnet
Kista Science Park och att bli norra
Europas bästa arbetsplats, säger
Göran Kristoffersson, direktör för
L M Ericsson Fastigheter AB, förvaltning Norr och ordförande i
Kista Företagsgrupp.

niRipnr
Följande personer har fått utlandskontrakt.
Australien:
Harald
Nabseth
Brasilien: Göran Widlund och
Lasse Wilhelmsson.
Kanada: Tomas Aurell, Piroz
Darai och Mattias Isaksson.
Chile: Nils Emmelin och Sune
Gustafsson.
Kina: Chung Ming Lee och Ingrid
Alveteg.
Tyskland: Henrik
Koberstein,
Christer Cederlund och Bert
Järnskoog.
England: Mats Holmqvist, Per
Johansson och Joakim Karlsson.
Grekland: Achilles Theodoridis.
Hong Kong: Lena Bengtsson.
Ungern: Håkan Jonasson
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Har du några
internationella
kontakter i
ditt jobb?
Niclas Reinikainen, Gävlefabriken
-Ja, dels med
kunder, dels
med våra systerfabriker ute
i världen. Jag
är produktledare för TRUproduktionen
för RBS 2000 och har i genomsnitt ett kundbesök i veckan, oftast från Kina.

Internationella beSÖken Öhar. Ingvar Bevenius hälsar indonesiska studenter välkomna till Mobilsystem i Kista.
Som affärsområdets besöksansvarige ordnar han broshyrmaterial, bokar lunch och ser till att flaggorna hissas
för de många gästerna. Han presenterar företaget och guidar ibland i Ericsson Radio Access-fabriken.
Foto: Nils Sundström

Ingvar är ansiktet utåt
tanför huvudentrén
till
Ericsson Radio
Systems i Kista
vajar ständigt
olika flaggor en välkomsthälsning till de
allt fler internationella besökarna. Och när kunder, ministerdelegationer eller studenter kommer på besök till Ericsson
Radio Systems i Kista är det ofta
Ingvar Bevenius som möter dem.
Med en sällsynt förmåga att engagera och underhålla ger han en övergripande bild av Ericsson - om koncernen som helhet och fördjupat om
affärsområde
Mobilsystem
och
Mobiltelefoner och terminaler.
Uppskattade presentationer
Besökarnas uppskattning går inte att
ta miste på. De många gåvorna som
trängs i skåpet utanför Ingvar
Bevenius arbetsrum talar sitt entydiga språk. Liksom applåderna.
- Det är klart att det är tacksamt att
direkt få veta om presentationen gick
hem. Man är ju en skådespelare, sä-

ger Ingvar med glimten i ögat.
Sedan 1990 har han varit besöksansvarig på affärsområde Mobilsystem. Dessförinnan var han ansvarig för utlandspersonalen, först på
LME där han började 1981 och senare på Radio. Ett inhopp för att guida
en österrikisk delegation fick dåvarande affärsområdeschef Lars Ramqvist att övertyga Ingvar om att ta
ansvar för besökarna i Kista.
- Jag har fakiskt aldrig tröttnat på
det här. Människor är olika och det är
alltid något nytt, säger Ingvar som
varje år tar emot besökare från ett
70-tal länder och som för artighetens
skull försöker lära sig gästernas egna
välkomsrfraser.
Flytande pratar han förutom svenska och engelska även franska, tyska
och ryska - och kan även en hel del
spanska, portugisiska och kinesiska.
Flera språk lärde han sig redan som
barn. Född i Stockholm av svensk far
och med rysk grevinna som mor
(som själv var född i Shanghai) fick
han en god internationell grund.
Ingvar har sedan dess hunnit jobba
på de flesta kontinenter utom Afrika.
Han har bland annat varit lärare i

• Kunder, studenter, organisationer
och politiker - alla är de intresserade
av börskometen Ericsson. Framgångarna inom mobiltelefonin avspeglas
tydligt i antalet besökare. I Kista liksom i fabrikenia (framför allt i Gävle,
Kumla och Visby) har guider och besöksansvariga fullt upp.
1993 kom 1031 besökare i grupper
till Ericsson Radio Systems i Kista.

1996 var den siffran uppe i 4306 besökare fördelade på 244 besökstillfällen. Av de många internationella besöken ökar de från Kina mest.
Affärsenheten GSM, NMT och
TACS har särskilda arrangemang och
kundutbildningar i Sverige som en
del i kontraktskrivningen med kinesiska kunder.
- Ifjol hade vi 400 kineser på be-

USA, utbildningschef på justitiedepartentet i australiska Queensland,
utbildningschef för General Motors
och personalchef på byggjätten ABV
(nuvarande NCC) i Sverige.
Värnar om historien
- Som humanist och samhällsvetare i
ett teknologiskt företag värnar jag
om vår företagshistoria. Förr om
åren var det inget som företagsledningen ville prata om - vi skulle enbart blicka framåt. Jag är övertygad
om att vi har mycket att vinna på att
visa vår långa historia. Kineserna blir
mäkta imponerade av att vi varit i
Kina i 105 år, sedan 1892. Det ger oss
råg i ryggen och visar att vi har en gedigen plattform att stå på inför nya utmaningar, säger Ingvar Bevenius som
tillsammans med alla andra på
Mobilsystem inom kort får stöd av ett
nytt interaktivt presentationsforum.
Multimediautställningen Communiceum som invigs i november i
Kista har just Ericssons och telefonins historia som en viktig ingrediens i de framtida visionerna.

Lotta Guan, Ericsson Nanjing,
Kina
- Ja, mest med
sekreterare
från Ericsson i
Sverige för att
boka olika besök här. Jag arrangerar möten och bokar
hotell och middagar. Jag har
även deltagit i en sekreterarutbildning på MCE i Belgien, som
jag har fortsatt ha kontakt med.
M a t t i a s Lindvall, Ericsson
Radio Messaging,
Hallonbergen
-Jag kommer
att ha det. Jag
har precis blivit
anställd och
ska jobba med
installationssupport för system T. Senare i
höst åker jag troligtvis till
Grekland för att lära upp mig.
Marie-Louise Pettersson,
M ö n s t e r k o r t f a b r i k e n , Kumla
-Ja, jag jobbar
på ekonomiavdelningen och
har dagliga
kontakter via
memo, fax och
telefon med
våra leverantörer runt om i världen.

NILS SUNDSTRÖM

sök, berättar Bo-Erik Dahlström,
chef för marknadsenheten för Kina,
Hong-Kong och Macao.
Antalet besök ökar i takt med de
många nya Kinakontrakten.Bo-Erik
Dahlström betonar stödet från fabrikerna som ställer upp för gästerna:
- Det här är oerhört viktigt för att
stärka och vidmakthålla vår position
i Kina.

Azzedine Bekkouche,
Ericsson Radio Access, Kista
- J a , jag guidar
minst en gång i
veckan i vår
fabrik. Det är
besökare från
hela världen,
mest kineser. I
det vanliga
jobbet har jag dessutom produktsamarbete med kolleger i
Mexico.

