ft V-* \

01 i\

TIDNING FÖR OSS PÅ MOBILSYSTEM

DECEMBER1997

o

Q-

»OD @
D

•

^tfWftGflOlflgJ.

^ Ä r

0

GSM landar i Latinamerika

Sid 2-3

ERICSSON
ERICSSON RADIO ACCESS I KISTA M O T KUNDORDERSTYRNING

SIDANS

kommentaren
1 9 9 7 n ä r m a r s i g s i t t s l u t . Det har varit ett händelserikt år, både för vårt eget affärsområde och för
koncernen.
Ericsson har noterat fortsatt stora framgångar på en
rad olika områden. Vi kan inte minst se hur våra nära
vänner på det nya affärsområdet Mobiltelefoner och
terminaler f å t t något av en raketstart för sin verksamhet. Jag är övertygad o m att vi som är verksamma inom
angränsande områden kommer att kunna lära oss
mycket av deras erfarenheter från denna extremt konkurrensutsatta och konsumentinriktade marknad.
V i h a r o c k s å t v i n g a t s ta svåra och ibland tunga beslut. Arbetet med de förändringar som just nu pågår inom affärsområde Infokomsystem - i Sverige och internationellt - och som kommer att leda till att ett antal medarbetare
lämnar
koncernen, tillhör
dessa. Vi som arbetar inom andra, just
nu mer expansiva
verksamheter, har
all anledning att
stödja
Infokomsystem i deras arbete. Vi är alla gemensamt beroende av den kompetens
och den förmåga som finns samlad i nom Ericsson.

Framgångar
och
utmaningar

För oss p å a f f ä r s o m r å d e M o b i l s y s t e m har året
varit framgångsrikt på många sätt. Vi har lyckats bra på
viktiga marknader. Tillväxten i Sydamerika och i Asien,
då inte minst Kina, har varit mycket god. Det finns också en stor potential, till exempel i Östeuropa, som ännu
inte utnyttjats. Samtidigt märker vi hur konkurrensen
hårdnar på alla områden, något som måste sporra oss i
vårt ständigt pågående förbättringsarbete - både vad
gäller teknik, snabbhet och affärsmässighet. Även här
gäller det att vi förbättrar vårt samarbete och går åt
samma håll, inom affärsområdet och i relation till koncernen i övrigt. För att kunna möta kraven från omvärlden blir det allt viktigare att vi visar ett ansikte utåt och
dessutom tänker i ett Ericsson-perspektiv som också
måste vara kundens perspektiv.
D e n s t ö r s t a u p p g i f t e n under det kommande året
blir för vår del det fortsatta arbetet med det vi kallar
IMT 2000 - tredje generationens mobiltelesystem.
Under de närmaste veckorna fattas viktiga beslut om
den standard som ska tillämpas i Europa efter sekelskiftet. Vi tror att vår WCDMA-baserade lösning är både
tekniskt och marknadsmässigt bäst och lägger nu mycket t i d på att beskriva den för kunder runt om i världen.
De möjligheter för mobil multimediaöverföring och
andra nya tjänster som öppnas med den nya tekniken är
både spännande och omtumlande.
Själv ser j a g med spänning fram mot det nya årets utmaningar, men jag vill först av allt passa på och sända er
alla ett varmt tack för de fina insatser som genomförts
under det år som snart är slut.
Jag tillönskar er alla en mycket God Jul och ett Gott
Nytt År 1998!
•

KURT HELLSTRÖM
Affärsområdeschef
Mobilsystem
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Viktig inbrytning
i Latinamerika

GSM-nät
till Chile
I mars nästa år går Latinamerikas första GSM-system i kommersiell drift. I juli i år beställde operatören Entel utrustning
av Ericsson till ett värde av 850 miljoner kronor och under hösten installeras och driftsätts 211 radiobasstationer och fyra
växlar. Ett arbete som trots långa avstånd och svårtillgänglig
natur gått mycket snabbt och där medarbetare från femton
nationer deltar.

Göran Åhlgård
N y c o n t r o l l e r f ö r M o b i l s y s t e m på
Ericsson i B r a s i l i e n - e n m a r k n a d
s o m kan bli en av koncernens f e m
s t ö r s t a n ä s t a år.
Hur är läget?

%r
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-Tack bra. Jag kom hit i augusti och det har
varit en tuff höst med alla nya intryck och
en verksamhet som ökar snabbt. Tidigare
har jag arbetat tre år i Sydafrika och varit
med om att starta vårt bolag där. Dessförinnan jobbade jag på BR-staben i Kista.
Vad händer egentligen i Brasilien?

Chile har en avreglerad telekommarknad och är
lite av Latinamerikas testpilot inom teknologi.
Landet går mycket bra och den ekonomiska
tillväxten är mellan sex och åtta procent. Här
finns en växande marknad och plats för ytterligare en mobilteleoperatör förutom de tre AMPS- och D-AMPS- system som är i drift idag.
- Chile har tolv olika långdistansbolag och tre
mobiltelebolag, berättar Jonathan Mytnik, som
är ansvarig för Mobilsystems verksamhet på
Compania Ericsson de Chile S.A. Det GSM
1900-system, som just nu håller på att installeras täcker hela landet och har kapacitet för
100 000 abonnenter i den första fasen och
blir en viktigt referens för Ericsson. Både
Argentina, Mexiko och Brasilien har redan
visat intresse.
GSM-affären är frukten av ett samarbete
mellan Ericsson i Sverige, Chile och
Italien.
Systemet i Chile använder samma frekvens, 1900 M H z , som i USA och Kanada,
där det idag finns mer än en miljon abonnenter. Det var i slutet av 1995 som
Ericssons första GSM-system togs i drift i
USA och idag är det sju operatörer i
Nordamerika som valt Ericsson som GSMleverantör.

tonar båda det fina stöd som de fått från Kista.
- Folk ställer upp till hundra procent, säger
de.
Kontakterna med kunden är också mycket
goda och här passar det bra med ordet "partner-

skap".
Långa avstånd
När Jonathan Mytnik och Sune Gustafsson berättar om arbetet med installationer, driftsättning och testning, blir det nästan dramatiskt.
Chile är ett mycket avlångt land, 450 mil, sam-

- Alla stora spelare inom telekombranschen är här eftersom det finns en enorm
tillväxtpotential för mobiltelefoni i landet. Brasilien har en befolkning på 160
miljoner invånare, men bara 3,4 miljoner
har i dag mobiltelefon. Nu har landets
ekonomi stabiliserats och enbart i staten
Sao Paulo köar mer än en miljon människor för att få ett mobilteleabonnemang.
- Regeringen har öppnat B-bandet för
D-AMPS-systemet och delat in landet i
tio nya licensområden, som internationella konsortier lagt bud på. Några licenser är klara, och Nortel har valts som
systemlevernatör till tre områden.
Den fortsatta licensgivningen är stoppad på
grund av en domstolsprocess. Varför?

Sune Gustafsson, Ericssons lokale projektledare i Chile tillsammans
med Johathan M y t n i k , som är ansvarig f ö r Mobilsystems verksamhet på Compania Ericsson de Chile S.A. ö v r e bilden visar installationsarbete på en site. Många av basstionerna i Chiles GSM-nät är placerade på berg som är mer än 3000 meter höga. Hit upp har utrustningen f l u g i t s med helikopter.
Foto: P.O. Kjellvard

Internationellt
P.O. Kjellvard berättar att det just nu är runt 500 personer inklusive underleverantörer som arbetar med
GSM-projektet i Chile. Det innefattar bland annat
60 installations- och testteam samt dessutom lednings- och supportfunktioner.
Ett hundratal medarbetare är i landet på korttidsuppdrag och inte mindre än 15 olika nationaliteter är
representerade. Ericsson i Italien bidrar med personal och därifrån har man också fått ny mjukvara till

Hårda krav
Till den licens som operatören Entel fått
finns krav på att installationen måste ske på
kort tid och att täckningen måste vara den
bästa möjliga. Det ställer i sin tur krav på
Ericsson.
- Detta har vi klarat mycket tack vare att
vi har ett bolag och personal med stor erfarenhet av Latinamerika på plats i Chile. Det
är något som våra konkurrenter inte har,
förklarar P.O. Kjellvard, som är ansvarig för
"Operations" det vill säga implementering
och support på affärsenheten GSM, N M T ,
TACS, enheten T h e Americas. Chile-projektet har också speciell prioritet inom affärsenheten.
Jonathan Mytnik och Sune Gustafsson,
Ericssons lokale projektledare i Chile, be-

ma avstånd som från Stockholm till
Casablanca. Många av basstationerna är placerade på berg mer
än 3 000 meter över havet och hit
upp har utrustningen flugits med
helikopter.
I norra Chile är det så torrt att det
varit svårt att få vatten till den betong som behövts för att gjuta fundament till antenntornen. I söder
däremot är det så blött att problemet varit det motsatta med till
exempel vägar som regnar bort.
GSM-projektet i Chile är ett så
kallat "turn key"-uppdrag.
^ - Det innebär att Ericsson står
"för allt arbete fram till det att systemet är klart att överlämna till kunden. Det enda vi inte gör är att
skaffa fram siter, det vill säga de
platser där basstationerna ska plaIceras, förklarar Bruno Söderman,
som är projektledare vid hemmabasen på affärsenheten GSM,
N M T , TACS i Kista. Kunden har
också själv gjort cellplaneringen
och transmissionplaneringen.

vissa drift- och underhållssystem. Från Filippinerna
har man fått hjälp av personal med radiolänkkompetens.
Just nu har Subtel, frekvensmyndigheten i Chile,
börjat kontrollmäta nätet och i januari öppnas
Latinamerikas första GSM-system för ett antal så
kallade "friendly users". Det betyder att Ericsson
Radio Systems nu har levererat GSM-system till alla
världsdelar.
GUNILLA T A M M

Stora D-AMPS-uppdrag på gång i Chile
- Just n u är d e t r u n t 500 personer inklusive underleverantörer, som arbetar m e d GSM-projektet, säger P.O.Kjellvard, ansvarig f ö r i m p l e m e n t e r i n g
och s u p p o r t på affärsenheten GSM, NMT och
TACS:s enhet The Americas.

Chile är också en viktig marknad för affärsenheten
D-AMPS, AMPS. Landets största mobilteleoperatör, Startel, har hittills i år beställt utrustning från
Ericsson för totalt 650 miljoner kronor.
Det landstäckande systemet, som idag har

235 000 abonnenter, har sedan 1996 succesivt bytts
ut till Ericsson-utrustning och nätets andel digitala
kunder, idag tio procent, växer stadigt. Nätet kommer att vara fullständigt utbytt under 1998.
Utbytta leverantörer är Motorola, NEC och Plexys.

- Konsortiet med svenska Telia bjöd högst
för det strategiskt viktiga området Sao
Paulo stat, men konkurrenterna hävdar att
de gjort formella fel i anbudet. Inga nya licenser blir klara förrän detta avgjorts och
förhoppningsvis sker det inom kort. Ingen
vinner på denna försening.
Hur ser läget ut för Ericsson?

- I dag har vi en marknadsandel på cirka
40 procent på både fasta sidan och mobilsidan. Målet är att försöka bibehålla detta
och vi är ganska optimistiska om att få
stor utdelning på B-bandet. Så länge vi
inte förlorar kontrakt spelar "timingen"
när ordrarna kommer mindre roll. Men
det innebär också att vi för nästa års budget planerat för olika scenarion. Vi kan
för BR få en omsättning som spänner från
500 miljoner dollar till en miljard dollar.
Dessutom startar Mobilsystem nu en fabrik
för radiobastillverkning i Brasilien?
- J a , det är vi tvungna att göra. Lokal produktion ger betydande skattelättnader
och tullbefrielser. Att importera blir 30
till 40 procent dyrare.
NILS SUNDSTRÖM
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De utvecklar trådlösa LAN
Trådlös datakommunikation
med hög kapacitet för bärbara
datorer. Det är målet för den
enhet, kallad "Wireless ATM
Systems" eller WATM, som arbetar för att standardisera, utveckla och sälja framtidens
trådlösa LAN för såväl publiksom företagmiljö.
I en artikel tidigare i höstas här i
ERA Nyheter intervjuades Jöran
Hoff,
affärsutvecklingschef
på
Mobilsystem. Han sa då bland annat:
"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". Som
exempel på detta nämnde han produkter och tjänster som kombinerar
behovet av mobilitet och trådlös access för användare i hemmet, på kontoret och "på vägen".
Drivkraften för WATM systemet är
utvecklingen och försäljningen av
bärbara datorer. Detta i kombination
med större krav på ett mobilt och
flexibelt arbetssätt bådar för en spännande utveckling för trådlösa bredbandsnät. Till exempel kommer det
"resande affärsfolket" att kunna jobba
med LAN-prestanda på flygplatser,
hotell, konferensanläggningar med
mera.
Hög överföringshastighet
Man räknar med överföringshastigheter på upp till 25 megabit per sekund, eller ca 12 500 A4 sidor per sekund. Därmed kan stora grafiska filer
och rörlig bild hanteras på ett mycket
flexibelt sätt. Andra grupper för dessa nät är sjukhus och universitet med
kommunikations- och Internethungriga studenter.

I nya enheten WATM inom Ericsson Radio Systems ingår, från vänster,
Henrik Abramowicz, Gregor Bautz, Magnus Gunnarsson och Hans
Schmekel. På bilden saknas Mikael Jonsson.
Foto: Anders Anjou

Det system som nu tas fram kommer att bestå av såväl terminal- som
nätenheter.
Terminalen blir troligtvis i form av
ett PCMCIA- kort, som sätts i den
bärbara datorn.
Basstationen kopplas antingen mot
ett vanligt Ethernet LAN eller en radionätkontroller, som blir ATM baserad och erbjuder bland annat mobilitet. Programvara för bland annat
drift och underhåll samt debitering
kommer också att utvecklas.
Bakomliggande nät kan vara ett
ATM- nät eller ett rent TCP/IP nät, i
båda fallen ges därigenom tillgång till

såväl Internet som intränat, det vill
säga såväl publika som privata nät.
Standardisering
Standardiseringsarbetet för den här
typen av system pågår för fullt i
ATM Forum och ETSI samt i
MMAC i Japan. Allt tyder idag på att
det kommer att bli en global standard i 5 GHz bandet. Tilldelning är
redan klar i Nordamerika och
Europa och behandlas av myndigheten i Japan. Den globala standarden
beräknas vara klar 1999.
Arbetet kan följas på intranätet:
watm.ericsson.se

• ATM står för Asynkron Transfer
Mode och är en växel- och transportteknologi som erbjuder bandbredd efter behov.
Hiperlan 2 (High Performance
Local Area Network) är ATM-baserad bredbandigt radio LAN som
standardiseras inom ETSI, och skall
kunna fungera i både publika nät
och företagsnät.
Wireless ATM är namnet på en arbetsgrupp i ATM Forum som huvudsakligen standardiserar nätfunktioner för bredbandiga radionät. ATM
f o r u m och ETSI samarbetar om att
ta fram en gemensam standard för
ett komplett system. Systemen bär
både
rena
ATM-tjänster
och
Internet- tjänster.

Utbildning för framtidens ledare*
För att trygga den framtida
försörjningen av ledare, startar affärsenheten GSM, NMT
och TACS inom Ericsson Radio
Systems i höst en ny form av
utvecklingsprogram. Om ett år
kommer den första gruppen
ha slutfört programmet.

medarbetare själva söka till utvecklingsprogrammet.
- Givetvis måste de som söker ha
förankrat sin ansökan hos respektive
linjechef. För vi kan inte bara gå ut
och plocka bort medarbetare som
har nyckelfunktioner på sin arbetsplats.

- Vi startar programmet för att utveckla medarbetare till ledare genom
medverkan i olika utvecklings- och
förbättringsprojekt, säger Elisabeth
Ramel på affärsenhetens Human
Resources.
Till den första gruppen kommer
mellan 8 och 10 personer att väljas ut
till en kvalificerad och omväxlande
utbildning. Rekryteringen sker via
två vägar, dels får linjechefer ge förslag på lämpliga kandidater till utbildningen, och dels kan intresserade

Framtida ledare
Utvecklingsprogrammet är ett prioriterat projekt av affärsenhetens ledning. Detta beror på att de ser denna
satsning som en del i den framtida
chefsförsörjningen. Men även för att
det finns ett stort behov av att fånga
upp och behålla de värdefulla erfarenheter som utvecklingsprojekt ger.
Dessa insikter kan ibland förloras i
samma ögonblick som den externa
konsulten avslutat sitt arbete.
- En av våra stora leverantörer av
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konsulttjänster är McKinsey. De
medverkar i det utbildningsprogram
som vi kommer att genomföra i olika
intervaller under ett år. Syftet är givetvis också att öka vår självförsörjning när det gäller vårt konsultbehov.
De som antas och genomför utbildningen kommer att kunna fungera som projektledare, assisterande
projektledare eller medlemmar i
större förbättringsprojekt.
- Det handlar om att kunna arbeta
med såväl organisations-, tekniksom mer marknadsinriktade projekt,
säger Elisabeth Ramel.
Många tekniker
Merparten av de som arbetar inom
Ericsson idag har teknisk bakgrund,
men till utvecklingsprogrammet behövs även de medarbetare som har
ekonomiska
och
humanistiska

högskoleutbildningar i botten.
- Utvecklingsprogrammet är omfattande och kommer att innehålla
många intressanta föreläsningar.
Ämnesområdena omspänner allt från
projektledning, via organisationsutveckling till kommunikationsfrågor.
Om cirka ett år kommer den första
gruppen av denna nya form av interna konsulter ha genomfört sitt utvecklingsprogram. De kommer under utbildningens gång få en stor
portion av omvärldserfarenheter från
många områden.
Helt följdriktigt är också avslutningen på utvecklings-programmet
en gemensam studieresa ut i världen
till en plats som har värdefulla erfarenheter att bjuda på ur ett
Ericssonperspektiv.
LARS BÄCK

Viktig Verksamhet. Här är några av medarbetarna i n o m f ä l t s u p p o r t samlade. Sittande närmast kameran Hisako Yamashiro och Hannu Lopperi, stående
f r v Tony Bradshaw och Toshinari Kittaka. I bakgrunden syns Imre Boda.
Foto: Jun Takagi

Bra fältsupport i Japan
nödvändigt för framtiden
Kundförtroende att värna om, krav på mycket hög servicekvalitet och en marknad med nästan tre miljoner abonnenter - så ser
verkligheten ut för medarbetarna på Ericssons sex fältsupportcentra i Japan.
- Det är livsviktigt att vi underhåller och ger utmärkt service
på de system som vi levererat för att även i framtiden få fler
affärer i Japan, säger Christer Elmqvist på Ericsson Toshiba i
Shin-Yokohama och chef för supportverksamheten i landet.
Av Mobilsystems tre affärsenheter är tredje generationens system, WPDC, Japanenheten, den yngsta och CDMA, i fokus, får vi inte glömma
det är inte så många år sedan man tog de system som vi har i drift idag i
steget från att vara ett
Japan. Dessa operatöstort projekt till att bli
rer kan också bli våra
en affärsenhet. Idag
kunder på W-CDMAsäljer Ericsson PDCmarknaden,
säger
systemet till sex kunder
Christer. De japanska
i Japan och deras nät
kunderna är mycket
täcker största delen av
krävande och förvänlandet. Dessa operatötar sig hög kvalitet
rer har tillsammans
även när det med
nästan tre miljoner
svenska ögon rör sig
abonnenter i sina
om detaljer. På Ericssystem.
son är vi duktiga på att
I samband med den - Kunderna måste få den plocka ihop delarna i
omorganisation
av bästa service oberoende ett mobiltelesystem,
basstationsutveckling- av avstånd i t i d och rum, det är vår styrka.
en som gjordes i början säger Christer Elmqvist.
Personligt ansvar
av året skapades en ny
Samtidigt
blir denna styrka en
enhet för Wide Band Cellular, WCS
svaghet
för
oss
när det uppstår proboch denna placerades på Japanlem
i
nätet.
Kunden
ser inte hur vi
enheten.
- Även om det naturligtvis är nöd- jobbat och har liten förståelse för att
vändigt att ha utvecklingen av den det kan vara svårt att snabbt lösa

problem, förklarar Christer.
Personalen som arbetar på de olika
fältsupport centra i Japan har nästan
dagliga kontakter med kunderna.
Störningar i mobiltelenätet får de
personligen stå till svars för och kunden vill ibland också
ha ett brev med en
ursäkt.
- Det är viktigt att
vi lär av våra misstag
så vi kan leva upp till
kundens krav att
samma fel aldrig ska
drabba systemet mer än en gång. För
att klara det är det nödvändigt med
support från Kista, betonar Christer.

finns det också regionala supportenheter i de sex städer där Ericsson har
lokalkontor.
- Vi behöver bli fler medarbetare,
säger Tony Bradshaw, som kom till
Japan i maj i år och är ansvarig för
fältsupportverksamheten. Han
är irländare och
har arbetat drygt
20 år på Ericsson
bland annat med
GSM i Ungern.
En del av de tekniker som arbetar med fältsupport
idag är så kallade "expats", personal
på utlandskontrakt och dessa ska ersättas av lokalanställda medarbetare.
- Det är mycket svårt att hitta duktiga japanska tekniker. Många är mer
intresserade av japanska bolag, som
de av tradition upplever ger en tryggare anställning, förklarar Tony.
Precis som Christer understryker
han de höga krav på kvalitet som
kunderna ställer på sina system.
- Jämfört med Ericssons västerländska kunder är de mycket detaljerade i sina krav och förväntningar, säger han. Samarbetet med medarbetarna i Kista tycker Tony fungerar
mycket bra.
- Jag är imponerad över den kunskap som finns där, avslutar han.

PDC-kunderna
kräver hög kvalitet
även pä detaljer

Videokonferenser
Det stora avståndet mellan Sverige
och Japan, 900 mil och sju timmars
tidsskillnad, är jobbig. Videokonferenser används rätt regelbundet
och är till stor hjälp. Christer tycker
att man nu börjat få bättre förståelse
från medarbetarna hemma i Sverige
och att man är på rätt väg.
- Det är viktigt att vi tillsammans
jobbar med att ge våra kunder den
bästa service de kan få oberoende av
avstånd i både tid och rum, säger han.
Idag är det mellan 45 till 50 personer som arbetar med support av
PDC-kundernas nät. Förutom fältsupport centrat i Shin-Yokohama
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Okat ansvar
med kundorderstyrning

Genom att mäta och analysera materialflödet ska leverantörerna bli effektivare, säger Kjell Rundkvist som jobbar med leverantörsutveckling inom affärsenheten
D-AMPS/AMPS.
Foto: Nils Sundström

Effektivare flöde
med Roc&Rol
ricsson
Radio
Access-fabriken
i Kista har kommit
närmare
slutkunden.
Under det senaste året har fabriken gått från en
prognosbaserad tillverkning till en
kundorderstyrd produktion. Det har
skapat ett större logistiskt ansvar och
ett bättre engagemang.
Ericsson Radio Access, RSA-fabriken, har sedan november 1996 ingått i
ett pilotprojekt för ett kundorderstyrt
koncept inom Roc&Rol-programmet
(se artikel till höger). Projektet har drivits av affärsenheten D-AMPS/ AMPS,
R M O A för att utveckla leverantörerna
och korta ledtiderna.

Minskat lager
Tidigare har RSA haft tre månaders
fasta produktionsplaner, vilket inneburit stora färdigvarulager. Leveranserna skedde tidigare löpande under
månaden, men kunde lika gärna ske i
början av månaden som i slutet. N u
sker leveranserna exakt på dagen med en ledtid på tio dagar mot kunden.
- Vi har helt enkelt tvingat hela organisationen att bli bättre med en
"tightare" tidsplan, berättar Peter
Svensson, projektledare för kundorderstyrningen på RSA. Arbetet har inneburit en hel del omstruktureringar
och en ryckigare produktion. Samtidigt har vi i stort sett eliminerat kapitalbindningen i färdigvarulager.

Direkt till kund
- Från att ha varit en produktleverantör till RMOA:s lager har vi blivit en
systemleverantör som kan sända en
komplett order direkt till kund. Det
har skapat ett mer "go" i fabriken, säger Peter Svensson. I dag får vi ett tjugotal ordrar per dag och vi vet nu vad
varje enskild order gäller och till vilket
land utrustningen ska levereras. Det
här kräver också en helt annan infor-
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mationshantering.
Hittills har enbart de antenn-nära
produkterna till radiobasstation 884
D-AMPS/AMPS ingått i kundorderstyrningen. Planerna är att till februari
1998 även få in radiodelarna i proces-

klubben Metall, tycker att förvandlingen till kundorderstyrning fungerat
i stort sett bra.
- Hela organisationen är en väloljad
maskin. Kundorderstyrning är bra, bara prognoserna och materialtillgången
stämmer. Där finns mer att göra och vi
måste bli mer flexibla, säger Anton.

Flexibilitet
Att kundorderstyrningen gett en
ojämnare beläggning ställer stora krav
på fabrikens flexibilitet och personalens mångkunnighet, betonar Tomas
Carlsson, produktionschef på RSAfabriken.
För att kapa topparna när produktionen gått för högtryck har RSA under hösten lånat in personal från både
Visby- och Nynäshamnsfabriken.
Dessutom har man i genomsnitt
haft ett 25-tal personer till sin hjälp
från en personaluthyrningsfirma.
- Vi expanderade snabbt under
1995-1996. Nu har vi nått en mer stabiliserad nivå vad gäller antalet anställda. Jag förväntar att vi i genomsnitt
kommer att vara samma personalstyrka även nästa år. Däremot väntas vi
öka leveransvärdet med cirka 25 procent under 1998, vilket vi klarar med
ökad effektivitet och ökad köpandel,
säger Tomas Carlsson.
- Med kundorderstyrningen har vi
kommit en bra bit på väg med ett effektivare materialflöde. Vi har minskat
ledtiderna för våra stora leverantörer
från 40 till 20 dagar och det arbetet
kommer att fortsätta nästa år. Själva
ska vi fokusera mer på kvalitet, leveransprecision,
lageromsättningshastighet och ekonomi.
Det är också viktigt, menar Tomas
Carlsson, att bryta ned målen så att de
är förankrade i processen.
- God motivation hos de anställda
och vårt arbete med ständiga förbättringar är nyckeln till att nå framgång,
betonar han.

Motiverad personal
Anton Zampoukos, ordförande i fack-

Bättre prognoser
Johan Svennas, gruppchef för slutmonteringen, efterlyser också bättre
prognoser för att kunna minska lagerhållningen av halvfabrikat.
- 1 övrigt fungerar det bra. Jag vet nu
tydligare för varje dag vad som ska göras och för vilken kund det gäller, säger Johan Svennas.
- Det har blivit roligare att jobba. Vi
måste vara mer flexibla med en varierad tillverkning. Det innebär ett större
individuellt ansvar för att vi ska få ut
sakerna i tid, sammanfattar Fredrik
Werner på slutmonteringen.

Omställning för hela RSA-fabriken. Kundorderstyrningen har fört produktionen närmare slutkunden - det
ställer högre krav på flexibilitet men ger också ett större individuellt ansvar. Från vänster Johan Svennas,
gruppchef på slutmonteringen, Patric Bengtsson och produktionscehfen Tomas Carlsson.
Foto: Nils Sundström

Koncentrerad.

NILS SUNDSTRÖM

Osmo Räsänen löder och trimmar
in bandpass-filter, som skärmar
av rätt frekvenser från antennen
in i radiobasstationen.

Fakta om RSA
• Ericsson Radio Access har sammanlagt 1200 anställda, alla finns
i Kista f ö r u t o m en mindre utvecklingsenhet i Gävle.
Fabriken i
Kista har cirka 650 anställda och
tillverkar i huvudsak antenn-nära
produkter till radiobasstation 884
för AMPS/D-AMPS. En tredjedel av
produktionen
är
radiodelar,
främst transcievrar, för RBS 884.
Av antenn-nära produkter tillverkar fabriken i dag ett femtiotal
olika varianter för 850- och 1900
Mhz-banden, beroende på operatörens behov av täckning och kapacitet.
RSA tillverkar även CDU-er, antenn-nära produkter för GSM,
som en back-up till Nynäshamnsfabriken, som i sin tur är
back-up åt RSA i Kista.

Peter Svensson har varit projektledare för RSAfabrikens omställning till kundorderstyrning.

RSA behöver fler elektronikkunniga. Här testar
Khalida Latif multikopplare till 850 MHz-bandet.

Kortare ledtider, minskade lager och
bättre leveransprecision.
Affärsenheten D-AMPS/AMPS har
lyckats väl med förbättringsprogrammet Roc&Rol som omfattar materialförsörjningen från hela leverantörsbasen.
T T C (Time to customer) är en förbättringsmodell som spänner över hela
Ericsson-koncernen. Målet är att stadigt
minska tiden från det att kunden gör en
förfrågan till dess att utrustningen är levererad och godkänd. Idag är den totala ledtiden 240 dagar, nästa år ska den reduceras
till 110 dagar för att år 2000 ha krympt till
två veckor.
Inom affärsenheten D-AMPS/AMPS pågår förbättringsarbetet sedan årskiftet i programmet World Class T T C . En av delarna
är programmet Roc&Rol (Reduce our capital & reduce our leadtimes) som syftar till leverantörsutveckling.
- En mer mogen marknad med snabbt
ökande konkurrens parallellt
med ägares krav på bättre avkastning kräver att vi effektiviserar i
materialflödet och minskar lagerhållningen, säger Johan Jemdahl
som ansvarar för Roc&Rol-programmet.

ta veckor, från det att affärsenhetens leverantörer får en order till dess att utrustningen skickas iväg. Målet för 1998 är att
sänka ledtiden till tio dagar. Det innebär
också en minskad kapitalbindning i form
av varor i lager, säger konsulten Kjell
Rundkvist, projektledare inom Roc&Rol.
Målet för nästa år är också att förbättra
leveransprecisionen från dagens i genomsnitt 80 procent till 98 procent, samt att
Mobilsystems egna fabriker når ITO-talet
12 som innebär en omsättningshastighet
av varor i lager på cirka fyra veckor.

Rationellare flöde

Den nya strategin för materialförsörjningen går hand i hand med upphandlingen
och val av leverantörer. I dag har affärsenheten 450 leverantörer. Det antalet ska
minskas och resultera i att de utvalda leverantörerna får större ansvar.
Dessutom ska fabrikerna få prognoser
snabbare för att kunna planera på längre
sikt.
- Vi bearbetar nu en ny metodik
för detta och räknar med att ha
ett systemverktyg i april 1998,
säger Kjell Rundkvist.
Ytterligare en viktig åtgärd för
att effektivisera materialflödet
blir införandet av en rationellare supply-kedja. I detta syfte
startas System production cenKundorderstyrning
ters, SPC, på strategiska platser
Under året som gått har ett tjui världen. Varje SPC ska koordigotal förstaleds-leverantörer, vaJohan Jemdahl,
nera olika delar av materialet
rav hälften interna fabriker, ingansvarar för Roc&
och leverera ett mer komplett
ått i Roc&Rol-projekten. Det Rol-programmet
system direkt till site eller dit
har inneburit en övergång från
prognosstyrning till lagerstyrning och vi- kunden så önskar.
dare till kundorderstyrning, vilket kräver
- Upprättandet av SPC-er avseende rastörre flexibilitet i produktionen.
diobasstationer kommer under 1998 att
RSA, Ericsson Radio Access-fabriken i vara en del av Roc&Rol. Vår ambition är
Kista, har varit pilot bland de interna fabri- att under året starta dylika i Kista,
kerna. Nu väntar samma kundorderstyr- Lynchburg och Brasilien, berättar Johan
ningsprocess i bland annat Lynchburg och Jemdahl.
Katrineholm och på Ericsson Microwave
NILS SUNDSTRÖM
och Ericsson Components.

Mål för 1998
- 1 genomsnitt är ledtiderna idag två till åt-

M e r o m Roc&Rol på intranätet:
http://www-rmoa.ericsson.se/dept/AP/
rocrol.htm
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Nu ska hela flödet mätas
- Det här har vi väntat länge
på, sa representanter för lokalbolagen när de i Amsterdam
fick det nya processflödet presenterat av ansvariga från affärsenheten mobilsystem GSM,
NMT och TACS.
Nu ska man nämligen kunna
mäta hela leveransflödet med
fastställda standardiserade
mätpunkter och på det sättet
också kunna konstatera om
man arbetar rätt eller fel.
- Vårt mål är att reducera tiden till
kund, den sk T T C , Time To Customer, säger Katarina Mellström. För
att kunna veta om vi är på rätt väg
krävs att vi har enkla och standardiserade mätmetoder som är desamma
för alla enheter inom Ericsson.
Det som mäts är hela flödet från
offert till slutbetalning. Mätpunkterna ska utgöra tydliga avgränsningar mellan de olika underprocesserna.
Tidigare har det förvisso funnits en
mängd mätningar, men av enskilda
processer och inte av det övergripande flödet. Och, tyvärr, lokalbolagen
har fått brottas med olika mallar mot
olika affärsenheter.
För att "skaka hand" med lokalbolagen och komma överens om hur

man ska tolka processflödet ordnades
i november ett seminarium i
Amsterdam för sex bolag, representerande olika marknader i världen.
Detta utmynnade i en handlingsplan som innebär att bolagen från
årsskiftet ska börja mäta sin prestanda och att de på respektive bolag ska
se ut mätansvariga, bilda team och
följa
upp
och
effektivisera.
Handlingsplanerna ska finnas tillgängliga på T T C s hemsida.
- Vi är ute efter numeriska mätningar, men framför allt kommentarer som förklarar varför det blev som
det blev, säger Katarina Mellström.
Efter cirka ett halvår räknar vi med
att ha så mycket underlag att vi kan
börja se var vi har problem och hur
dessa ska lösas.

Koncernstandard
Processflödet, som nu har accepterats av de sex lokalbolagen mot affärsenheten R M O G , bygger på koncernens övergripande TTC-projekt.
Detta är nära knutet till införandet av
plattformen SAP/R3 som koncernstandard för stöd av olika processer, t
ex ekonomistyrning, lagerföring, offerthantering mm. På affärsområde
Mobilsystem drivs ett projekt kallat
Match som ska införa SAP/R3.
Det är viktigt att de som arbetar

Katarina Mellström diskuterar TTC-flodet med Duncan Ker från Kanada.
Foto: Aja Thimgren

med T T C är delaktiga i Match för
att kunna se till att deras processer
beaktas, t ex allt som är förknippat
med begreppet säljobjekt, när man
inför den nya plattformen. SAP/R3
är nämligen ett oerhört flexibelt
system med hundratals parametrar,
men när man väl valt en modell är det
mycket svårt att göra förändringar.

på affärsenheten, där man jagar leveransprecision, drastiskt kortade ledtider, bundet kapital och kostnader.
- Även om vi driver det här inom
affärsenheten är det koordinerat med
övriga affärsenheter, säger Katarina
Mellström. O m drygt ett år ska vi
förhoppningsvis vara enade kring gemensamma BR-mål.

wt*

Q i

LARS CEDERQUIST

Världsklass
Processflödesprojektet genomförs i
direkt samband med det övergripande World Class Supply-programmet

Web-sidan
återfinns
rmog.ericsson.se/ttc

på:

www-

CCL - en nyckellänk
i leveransflödet
Genom direkt kommunikation
mellan kund och CCL, Customer Configuration Logistic
Center, i Gävle har leveransprecisionen kunnat höjas till 95
procent och leveranstider och
lagerkostnader kapats ordentligt.
Det
övergripande
progammet
"World Class Supply" startade 1996.
Redan när den nya generationen
radiobasstationer RBS 2000, introducerades 1995, såg man i Gävle att
arbetssättet måste ändras. Med de
stora volymer och specialkomponerade kabinett som beställdes fanns
det varken plats, tid, kapacitet eller
ekonomiska möjligheter att arbeta
efter det gamla mönstret dvs producera efter prognoser. Kraven i
"World Class Supply" visade också
att något radikalt måste göras.

Nytt koncept
Under 1996-1997 klarnade arbetsformerna. C C L i Gävle etablerades.
Det fick till uppgift att ta emot order,
sätta samman kabinetten, specialmontera dem för specifik "site", testa
all utrustning tillsammans och leverera till kund. Genom att införa "just
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in time" för materialinflödet ökade
materialomsättningen till 35. Det innebär i praktiken att allt ingående
material finns inne i förråd maximalt
i sex dagar.
Resurser till planering, orderkontor
och materialförsörjning byggdes upp
inom CCL:et. Sedan tidigare fanns
produktionen. I dagarna har också
speditionsverksamheten infogats.
I och med detta arbetssätt får kunderna och lokalbolag sina frågor besvarade direkt från C C L . De problem som uppkommer löses direkt.
Antalet anställda i CCL:et i Gävle
idag är cirka 400 personer.

Nya stödsystem
Genom att använda ett nyframtaget
produktpaket "Sales Objects" har
processen från försäljning till kundens
acceptans förenklats och effektiverats.
Egenskaperna den önskade produkten skall ha väljs ut i ett stödverktyg databasen PCAT - som automatiskt
genererar korrekta produktnummer
för beställningen.
Orderkvaliteten
har förbättrats avsevän.
Sedan förra året har marknaderna
informerats om det nya arbetssättet
genom "workshops". N u i december
kommer
den
tionde
"work-

#

Från vänster Cornelia Ahlberg, Birgitta Hall Hogevik, Mattias Forsell,
Lars-Göran Hansson och Joacim öhrn är några från BTS-Supplyenheten
som informerar om det nya konceptet - från order till site - med CCL
som nyckelfaktor.
Foto: Barbro Albrektsson

shopen"att genomföras, med deltagare från elva dotterbolag.
- Detta stora förändringsarbete
kräver att vi har en ständig dialog med
våra dotterbolag, marknadsenheter
och CCLs. Även våra slutJcunder visar stort intresse och är mycket positiva till de hittills visade resultaten, säger Cornelia Ahlberg ansvarig för genomförandet av dessa "workshops".

Information i Gävle
CCL:et i Gävle fick samma information som kunder och dotterbolag den
27 och 28 november. De såg sin
nyckelroll i konceptet samtidigt som
de också förstod att radiobasstationerna är en del i en komplett "site".
Det är inte förrän samtliga delar är

på plats som kunden kan starta sitt
GSM mobilnät.

CCL - en viktig kugge
- C C L finns för närvarande endast i
Gävle för GSM-radiobasstationer
men det förbereds ett i Lynchburg,
berättar
Lars-Göran
Hansson.
CCL.et har en nyckelroll i den nya
kedjan - speciellt nu när vi även flyttar in totalansvaret för hela "siten"
det vill säga radiobaskabinett, kraft,
antenner, kopplingar till växel och
liknande.
- Min enhet - BTS Supply - ser jag
som en stödfunktion och vi inriktar
oss på strategiska frågor och lösningar framåt i tiden.
BARBRO ALBREKTSSON

Katrineholm

Fr v provaren Mikael Henriksson tillsammans med de två projektledarna
Per Larsson och Boris Björkbacka.
Foto: Mikael Lundborg

En del av produktionsgruppen i Gävle som jobbar med radiobasstationen till WCDMA-testsystemet.
Foto: Barbro Albrektsson

W C D M A ger nytt arbetssätt
Ett 40-tal tekniker, testutvecklare och reparatörer i Gävle
producerar radiobasstationen
p i , . . . , . - , till WCDMA• T R T H l testsystemet.
* * • • • • Sju testsystem
är idag planerade att bygga
både till interna och externa
kunder.
- Projektet för vår del i Gävlefabriken startade för ganska precis
ett år sedan, berättar Gunnar
Herdin som är projektledare.
- Vi har tagit fram funktionsmodellen av radiobasdelen och verifierat den mot det totala systemet.
Funtionsmodellen innehåller sändare och mottagare med tillhörande
basbandsfunktioner och interface
mot ATM-delarna. Dessa monteras
i det dubbla basstationsstativet. Vi
producerar också kort i basstationens slutsändarsteg och radiokortet
i mobilsimulatorn.

Avancerad ytmontering
Det är en otroligt stor prototypproduktion. Dessutom är korten
ovanligt stora om vi jämför med
korten i våra etablerade produkter.
Komponenterna fyller korten helt
och hållet. Flera av korten har komponenter på båda sidor - en avance-

rad ytmontering, alltså.
- Projektet har medfört många
nyheter i sättet att arbeta för oss i
Gävlefabriken,
säger
Gunnar
Herdin.

- För det tredje är det första
gången som fabriken konstruktionsverifierat en produkt. Det gör
att helt nya rutiner lagts upp och
ytterligare erfarenheter har adderats till fabriken.

Nya sätt att jobba
- För det första har vi informerat Hur har ni arbetat?
forskarteamen om volymproduk- - Vi har arbetat i flera steg. Just nu
tionens förutsättningar. Forskarna sker produktion av enheter till
hade ingen fabrikserfarenhet och vi funktionsmodellen, dvs tre radiohade ingen erfarenhet av att samar- basstationer, en kontrollenhet för
beta
med
forskare.
basstationerna och en
Forskarna har haft fullt
växel levereras till N T T
upp med att lösa tekniken
DoCoMo
i januari.
och uppfylla de krav som
Produktionen idag är
kunden ställer. Det har
stabi] och går nu in i ett
medfört många snabba
skede med större volymkast och stora förändringar
produktion.
på kort tid. Något som heProjektet är på väg in i
la Gävlefabriken med supstadiet för ett mer tradiportenheter ställt upp på
tionellt projekt. Efter jul
Projektledare
mycket föredömligt.
kommer vi att leverera
komplett testade och be- För det andra förmed- Gunnar Herdin
styckade sändare/mottalar vi den långa erfarenhet
vi har av att leverera till den japans- gare och kablerade radiobasstativ ka
marknaden
både
till dessutom även den kompletta moKatrineholms- och Nynäshamns- bilsimulatorn. Hittills har det gjorts
fabriken som också deltar i projek- i Kista respektive Mölndal.
tet. Den informationen handlar om
- Prioriteringen för det här provilka krav som ställs vid QAT dvs jektet har varit och är verkligen på
Quality Assurance Test, kundbesök, topp från Gävlefabrikens sida, avförbättringsprojekt, renhet och ab- slutar Gunnar Herdin.
solut kvalitet.
BARBRO ALBREKTSSON

WCDMA för nästa generations system
När televärlden nu står inför
övergången mot bredbandig mobiltelefoni förespråkar Ericsson
med flera leverantörer WCDMA,
Wideband Code Division Multiple
Access, som lämpligaste radioaccessteknik.
Standarddiskussioner pågår nu i
uropeiska ETSI och Internationella
leunionen, ITU, medan japanska
mobiloperatören NTT DoCoMo reian för cirka ett år sen bestämde sig
ör WCDMA och gav Ericsson med
lera uppdraget att vara med om

att ta fram ett testsystem.
Ericsson startade då ett specialprojekt som nu på kort tid tagit
fram fungerande hård- och mjukvara. Kärnresurserna för projektet är
koncentrerade till Kista, med undantag för ATM-utvecklingen som
bearivs i Nacka Strand. Projektet är
sen också spritt på ett antal designcenters med specialister i Mölndal,
Linköping, Luleå, Umeå, Jorvas
(Finland) och Nurnberg.
Ericssons testsystem ska levereras
till NTT DoCoMo i slutet av januari

1998. Under våren kommer Ericsson
dessutom att bygga ett komplett
eget testsystem i Kista och
Stockholm för demonstrationer och
tester. Ett antal radiobasstationer
ska då kopplas upp mot en GSMväxel, mot ett multimedialab och
mot Ericssons testbed för Internet.
Slutligen kan nämnas att Ericsson
har långt framskridna diskussioner
gällande leverans av testsystem till
vissa europeiska och asiatiska operatörer.
LARS CEDERQUIST

Gör stor del av
hårdvaran till
testsystemet
Cirka 2 000 prototyper har redan
lämnat Katrineholmsfabriken
och skickats ut till olika Ericsson
enheter för att provas tillsammans med andra prototyper.
I
WCS-projektet
(WERA)
har
Katrineholmsfabriken en viktig roll.
Från Ericsson Radio Systems i Katrineholm kommer en stor del av hårdvaran till testsystemet i det nya bredbandiga mobilsystemet. Det handlar
om produkter som bland annat innehåller bredbandsväljare, signaleringsoch ekosläckarfunktioner.
- Ja, vi gör många olika produkter i
projektet. Många kretskort, men i relativt små volymer, berättar Boris
Björkbacka, projektledare för Cello
Industrialisering som är ett delprojekt
inom WERA. I princip gör vi nästan
samtliga produkter utom sändare och
mottagare som tillverkas i Gävle.
- 1 Katrineholm har vi delat upp projektet i två delprojekt där jag ansvarar
för Cello, som tar fram plattformen till
en bredbandsväljare som skall kunna
slussa såväl tal som data till rätt basstation för att så småningom nå rätt mobiltelefon.
Den andra delen av projektet är H W
Industrialisering, där projektledaren
heter Per Larsson.
- HW-projektet är ett projekt där
även Gävlefabriken är involverad.
Gävle ansvarar för prototyperna till radiobasstationen medan vi i Katrineholm tar fram applikationskort innehållande ekosläckarfunktioner och talkodning.
Korten från H W - och Celloprojekten i Katrineholm testas och distribueras sedan till olika delprojekt inom W C S , bland annat till integrering
och verifiering, där de bestyckas i magasin som tagits fram inom Cello och
integreras med annan WCS-utrustning. Slutligen verifieras såväl hårdsom mjukvaran innan leverans sker till
slutkund, säger Per.
EVA HETTING
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Första nya noden till Kina
Allt talar nu för att det blir en
kinesisk operatör som blir den
första som får nöjet att sköta
sin mobiltelefontrafik med
hjälp av de senaste två årens
ansträngningar på Ericsson
Utvecklings AB.
Under januari räknar affärsenheten GSM, NMT, TACS med att
kunna lämna över den installerade mobilväxeln - en Mobile
Switching Center, MSC - till kunden, som då kan hantera 15 000
mobilkunder med en AXE-kärna
på bara två skåp.
De två skåpen sammansätts och provas i Östersund för att kunna levereras
som nyckelfärdig nod. I komplett, testat skick flygs den raka vägen från snöiga Jämtland till Kina.
Stationen ska sättas i drift genom att
spänningen kopplas på och en Base
Station Controller, BSC, ansluts. Så
lätt är det kanske inte första gången,
men ambitionen för det kompletta utvecklingsbolaget,
som
Ericsson
Utvecklings AB nu är med fabrik och
allt, är att leverera på det sättet.
Samma sak gäller för företagets
BSC-kärna, som affärsenheten G S M , Tage Modin på Ericsson Utvecklings AB, till höger, överlämnar den
N M T , TACS ska lämna över till en affärsenheten GSM, NMT, TACS på Ericsson Radio System.
sydeuropeisk operatör i slutet av
februari. Den BSC, som lämnade Östersund i okto- går i drift under mars månad.
ber är i drift på Application Center i Mjärdevi i
M o t slutet av mars planerar Public Networks på
Linköping och förväntningarna från kunden är att affärsområde Infokomsystem att sätta en lokalstanoden ska gå störningsfritt från start.
ton baserad på den nya AXE kärnan i drift hos en änDet blir i sig en intressant introduktion på mark- nu inte utpekad kund. Men kön är lång.
naden. Kunden ska ersätta sina dryga 20 skåp som
Inte heller affärsenheten GSM, N M T , TACS har
för närvarande utgör en BSC på ungefär 300 T R X , bestämt sig vilken kund som ska få bli den lyckliga
med den nya fyrskåpsnoden genom att koppla in den första april, då deras M S C ska vara klar att övernågra radiobasstationer i taget under en tvåveckor- lämnas till kunden. Den japanska marknade får sin
period.
första M S C i maj och det lär som vanligt bli en
mycket kraftfull anläggning som alltid när det gäller
Japan. Uppemot 100 000 abonnenter kommer att
Operatörer på plats
Operatören kommer att ha två personer på plats i bli anslutna.
Linköping i sex veckor före leverans för att ha inHASSE JOHANSSON
trimmad personal på plats i samband med att noden Artikeln är ur Insikt, Ericsson Utvecklings AB:s tidning.

första fungerande noden till Lars ölmén från
Foto: Peder Majiet
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MSC,
Mobile
Services Switching
Center, är själva mobilväxeln som är
kopplad m o t det
fasta nätet.
Växeln dirigerar
trafiken och håller
reda på var de olika
mobiltelefonanvändarna finns.
• BSC, Base Station
Controller, finns hos

GSM-systemet och
den ligger mellan
växeln och de olika
radiobasstationerna.
BSCn
avlastar
basstationerna och
svarar för radiofunktioner som till
exempel handovern
mellan
de olika
basstationerna när
en användare rör sig
i systemet.

WLL-verksamheten
flyttas till Mobilsystem
I samband med de förändringar som sker inom affärsområde Infokomsystem
kommer ansvaret för enheten Radio Access till fasta
nät, WLL, Wireless Local
Loop, att flyttas till affärsområde Mobilsystem.
Det var när Ericssons nya organisat i o n med tre affärsområden i stället
för f e m började gälla den första januari i år som denna WLL-enhet bildades. Medarbetarna hade tidigare
arbetat inom dåvarande affärsområdena Publik Telekom, Företagskommunikation och Radiokommunikation.
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- Idag är vi ungefär 320 personer
och vi har våra lokaler i Sundbyberg, säger Peter Olson, som är chef
för enheten. En av anledningarna
till f lytten till Mobilsystem är att dra
nytta av den omfattande radiokompetens som finns inom affärsområdet. Målsättningen är att överflyttningen från Infokomsystem till
Mobilsystem ska ske den första januari 1998.
- Hur verksamheten ska se ut i detalj går inte att säga något om eftersom detta arbete pågår. Det vi
vet är att vi även i fortsättningen
kommer att vara kvar i våra byggnader i Sundbyberg, säger Peter
Olson.
GT

Eli kVäll med glada reseminnen. För några veckor sedan träffades ett 50tal av medlemmarna i Radiobolagets Veteranklubb till en trevlig kväll på
Ericsson Radio Systems i Kista. I juni i år gick klubbens resa till Finland
och Saima kanal och det var videofilm och diabilder från denna resa som
man tittade på nu i höstmörket Bland de som var med och tittade på bilderna var fr v Börje Håkansson, Inga-Lisa Ericsson, Rune Törnberg och
Elisabeth Szekesvary.

Foto: Björn Seger

fTMEnrr
Enkät om
Mobilsystems intränat

Elektronik till återvinning. Lena Norberg från LM Ericsson Fastigheter Norr besöker S:t Eriks gymnasium i Kista
som demonterar bland annat gamla datorer från Ericsson. Eleven Jan, i mitten, visar en isärplockad skrivare för
läraren Bo Borgström och handledaren Lars Jansson (längst till höger).
Foto: Nils Sundström

Elever hjälper till i miljöarbetet
S.t Eriks gymnasium i Kista
hjälper Ericsson att förbättra
miljön och minska sopberget.
Uttjänta datorer, kopiatorer
och annan elektronisk utrustning från Ericsson-anläggningarna i Kista demonteras och
sorteras i skolans regi.
Ericsson står för fika, medan eleverna på S:t Eriks gymnasium, både
gymnasiesärskolan och särvux, får
meningsfylld träning och kan återanvända delar av det som slängts.
Intill demonteringshallen under
skolan finns till exempel en liten datorhall där eleverna plockat ihop delar till fungerande maskiner.
- Det här är ett utmärkt sätt för
eleverna att se hur en dator är uppbyggd, säger handledaren Lars
Jansson som i genomsnitt har fem
elever om dagen som arbetar i demonteringshallen.
Bra träning
Flera av eleverna har motoriska störningar och arbetet med demonteringen ger mycket bra träning, eftersom det kräver både koncentration
och tålamod, säger läraren Bo
Borgström.
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- Vi har faktiskt svårt att få eleverna härifrån när det är rast! betonar
han.
Lena Norberg, miljöansvarig på
LM Ericsson Fastigheter Norr, är
mycket nöjd med samarbetet med
skolan som startade på försök i våras.
Tidigare har elektronikskrotet som
samlats in till kretsloppsstationen i
Kista inte sorterats närmare. Nu
hamnar rätt pryl på rätt plats.
Demontering
Fem fyllda lastpallar i veckan demonteras av eleverna på S:t Eriks gymnasium - elektronik, metall, plast och
glas sorteras var för sig. Till och med
skruvar och muttrar återanvänds.
- Ett jätteroligt jobb. Det känns
varierande med alla olika datormodeller och maskiner som ska monteras ned, säger Linus som går på gymnasiesärskolans handelsprogram och
som har demonteringen som praktikplats.
Lena Norberg tycker att de
Ericsson-anställda blivit duktigare på
att sortera sina sopor. Mängden
blandade restprodukter (sopor som
inte sorteras) har i år minskat med
hälften, till 368 ton.
- Men nog är det hemskt att se att

nya pärmar, mappar och kuvert fortfarande slängs i stora mängder när avdelningar flyttar, säger Lena upprört.
Matavfall
En förhoppning inför 1998 är att återanvända även de cirka 140 ton matavfall som årligen samlas in från fyra
restauranger i Kista.
- Vi tittar nu på prisvärda rötningsprocesser för att kunna göra naturgas av matavfallet, säger Lena
Norberg.

Sopfakta Kista
Antal ton som samlats in till
kretsloppsstationen i Kista från
årskiftet till och med oktober i år:

Biandpapper
Blandade restprodukter
Wellpapp
Metall
Trä
Elektronik

373 ton
368 ton
117 ton
86 ton
52 ton
11 ton

Soporna kommer från alla Ericssonanläggningar i Kista samt ytterligare företag, som bland andra
Semco, Posten, Hiby och KTH.

• I dagarna får 500 personer inom Mobilsystem i Sverige en enkät att besvara. Frågorna handlar
om intranätet och vilken genomslagskraft det fått inom affärsområdet. Svaren ska ge en
bild av hur intränat används, vilka förväntningar som fanns när
den nya informationskanalen
startade och som finns idag några år senare. En viktig bit i det hela är hur vi kan förbättra kanalen.
Undersökningen genomförs av
Marie-Louise
Nohlgren
och
Maria Sundström från Högskolan
i Örebro. De gör detta som en Cuppsats i medie- och kommunikationsvetenskap.
De 500 personerna har valts ut
slumpmässigt via lönekontorets
dator. Bland de som svarar kommer 20 biljetter till Bondfilmen
"Tomorrow Never Dies" att lottas ut. Är du utvald - och svarar
snabbt - finns möjligheten att få
använda en annan informationskanal - film på biograf.

Följande personer har fått utlandskontrakt.
Belgien: Joanna Ledunger.
Brasilien: Pedram Ahmadi, Ann
Levin, Patrik Melander och
Anders Ullström.
Kanada: Amir Hashemi, Mattias
Isaksson och Alexandra
Lundberg.
Chile: Patrik Terlenius, Andre
Gustafsson och Robert Renlund.
Kina: Patrik Forss.
Frankrike: Erling Lindholm.
Tyskland: Cartin Aronsson.
England: Mats Holmqvist och
Joakim Karlsson.
Grekland: Mats Tage Axelsson.
Italien: Klas Åkesson.
Japan: Björn Ahlberg, Josef
Katkits, Fotiadis Theodore och
Jens Pehrson.
Malaysia: Thomas Albäck.
Mexiko: Kristian Teär.
Holland: Christin Selinder och
Thomas Wihlborg.
Nya Zeeland: Stefan Jansson.
Norge: Henry Freberg.
Panama: Helene Tosterud de
Ujueta.
Ryssland: Markus Lindroos.
Spanien: Erik Lycken.
Schweiz: Fredrik Boden, Stefan
Hedelius och Peter Öman.
Thailand: Stefan Carlsson.
UAE: Mats Wiorek.
USA: Bernt Malmkvist.
Venezuela: Stefan Lund.
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Mobiltelefon eller Internet-paket. En mängd tekniska prylar har avlöst varandra som
"årets julklapp". På 1950-talet var det radioapparater och TV-mottagare som låg i topp
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under julhandeln. Radiola var ett av de populäraste märkena. En gyllene period för tillverkaren Svenska Radioaktiebolaget, SRA - föregångare till Ericsson Radio Systems.

Hur ska du
fira jul i år?
Anna Öjdemark, Ericsson
Radio Systems, Kista
-Jag ska ha en
lugn och skön
helg tillsammans med min
familj i Sörmland. Det ska
bli skönt med
lite ledigt eftersom jag haft en intensiv senhöst sedan jag började som informationsassistent på Mobilsystems
informationsenhet.

StOlt hiStOria. Pa 1950-talet fanns en radio- och TV-handlare i vart och varannat gatuhörn. Så här såg SRA:s monter ut på Expo-Norr i Östersund 1959. Slogan "Radiola - en LM Ericsson-produkt" var ett kvalitetsmärke. Till höger reklambroschyr för första transistoradion från SRA, 1958.

Radiola - 1 varje
svenskt hem

n Radiola i
varje svenskt
hem. Så löd
reklamen på
1940och
1950-talet
för den populära
radioapparaten från SRA. Bolaget hade på
1920-talet, via samarbete med
engelska Marconi Company, lyckas
förekomma RCA och registrerat det
amerikanska varumärket som sitt
eget i Sverige.
Under andra världskriget tog radiolyssnandet fart rejält, men den stora
försäljningsboomen kom på 1950-talet - i och med transistorn.
Transistorjubileum
Transistorn, som fyller 50 år nu i juletid, uppmärksammas för närvarande med en utställning på Telemuseum i Stockholm. Men även
Ericsson Radio Systems har anledning att fira sin SRA-historia.
1958, för snart fyrtio år sedan, kom
bolagets första heltransistoriserade
radioapparat för mellan- och långvåg.
Samtidigt ökade TV-försäljningen.
Under toppåren 1959-1960 leverera-

des tusen TV-apparater i veckan från
fabriken på Kungsholmen, Alströmergatan 12.

Storsäljare vid jul
Även tidigare hade jularna inneburit
ett ordentligt uppsving i försäljningen
av radioapparater.
- Det var alltid extra mycket arbete före jul, minns Erling Hansen som
1949 började som slutprovare av batterimottagare på Alströmergatan och
sedan stannade 45 år inom SRA och
Ericsson (bland annat i Lynchburg).
Som tioårspresent av företaget fick
han just en transistorradio - med förinställda kanaler.

• Svenska Radioaktiebolaget, SRA,
bildades 1919 av LM Ericsson, AGA
och ASEA. Bolaget blev först i
Sverige med både reguljära
rundradiosändningar
(1923) och de första TVprovsändningarna (1935).
Redan i mitten på 1920-talet
var Ericsson majoritetsägare.
Fabriken
låg
länge
på
Kungsholmen. 1962 flyttades
tillverkningen av radio- och TV-mot

Kollegan Hans Sköld jobbade med
kommunikationsradio men hjälpte
även rundradioavdelningen 1958
med utvecklingen av den första heltransistoriserade radion som kunde ta
in FM-sändningar.
- Det innebar betydligt bättre ljud
än mellanvågen som knastrade och
stördes av lysrör och bilar, säger
Hans Sköld.
Tidigare hade SRA tillverkat rörmodeller med sluttande tak, allt för
"akustikens skull". Var ska vi nu ställa blomkrukan? hade köparna surat.
Den kritiken försvann definitivt med
den nya smidiga transistorradion.
NILS SUNDSTRÖM

tagare till en före detta skofabrik i
Kumla (grunden för dagens mobiltelefonfabrik). Redan 1964 såldes
hela
tillverkningen
till AGA. När Philips
t o g över på 1970talet försvann varumärket Radiola i Sverige.
SRA blev 1983 ett helägt Ericssonbolag och ändrade då namn till
Ericsson Radio Systems AB.

Evert Hansson, LM Ericsson
Israel, Ltd.
- Eftersom jag
är i Tel Aviv blir
det ingen vit
jul. Min dotter
och hennes
pojkvän kommer och hälsar
på från Sverige. Tillsammans med min övriga
familj kommer vi att fira med
julgran, julklappar och "svenskt"
julbord med de speciella svenska
ingredienserna. På juldagen planerar vi att åka till Bethlehem.

Catarina Nordin, Ericsson
Mobile Data Design,
Göteborg
-Det blir jul i
svenska fjällen.
Jag ska fira julhelgen i
Storhogna,
Vemdalen, tillssammans med
make, mamma,
pappa, morfar, syster och svåger.
Mina föräldrar har en stuga där
och jag hoppas att det ska bli minus 20 grader. Vi brukar ofta vara
i Vemdalen på julen.

Mikael Werkelin, Ericsson
Radio Systems, Visby
-Jo, jag ska fira
julen hemma
med familjen i
det egna huset,
som vi just håller på att bygga om. Det kan
bli svårt för
tomten att komma in i den julröran.

