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kommentaren
A v t r a d i t i o n h a r i n k ö p s r o l l varit att så effektivt som möjligt försörja våra fabriker. Med
den snabba tillväxt vi haft har denna uppgift också varit i fokus under de senaste åren. För att fortsätta att vara framgångsrika måste vi förstärka
vårt affärsinriktade fokus. Lönsamhet och konkurrenskraft blir det som styr vår verksamhet.
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för de cirka 500 medarbetarna i Sverige och utomlands
som arbetar med inköp, logistik och spedition. En
inköpsvolym på 40 miljarder - en inte oansenlig
summa som dessa personer hanterar årligen.

kurrenskraft

För att uppnå våra lönsamhetsmål har
inköp en mycket viktig roll. Det gäller att hela t i den matcha vår egen produktutveckling så att vi
kan tillgodogöra oss den senaste tillgängliga teknologin hos våra leverantörer. Vidare måste vi
driva leverantörsutvecklingsprogram som gör att
vi kan möta den allt tuffare konkurrenssituationen på marknaden.
V å r k o n k u r r e n s k r a f t hänger mycket på hur
bra vi lyckas med dessa leverntörsutvecklingsprogram. Det gäller att ha en helhetssyn vad avser
till exempel kostnad, ledtid och även miljöaspekter. Allt som vi gör måste ge ett mervärde för våra kunder. Gör det inte det, måste det ifrågasättas.
S o u r c i n g b e g r e p p e t blir allt viktigare. Det innebär att om vi blir konkurrenskraftigare genom
att köpa in en vara eller tjänst, istället för att själva tillverka eller utföra den, så måste vi överväga
detta. Vi kan på detta sätt ytterligare fokusera
vårt arbete på det vi är bra på och förstärka vår
konkurrenskraft. Vi åstadkommer mer med
mindre resurser.
V å r t m å l är att med den starka marknadsposit i o n vi har idag, både inom system och telefoner,
se till att vi drar nytta av denna unika position. Vi
skall attrahera de absolut bästa leverantörerna
och därmed kunna erbjuda marknaden konkurrenskraftigare produkter än någon annan. För
att klara detta måste vi vara snabba, flexibla och
kostnadsmedvetna. Genom att ställa samma krav
på våra leverantörer ska vi tillsammans se till att
vi behåller vår ledande position inom mobil kommunikation.
•
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Claes Flodmark och M a r t i n Johansson arbetar mer l å n g s i k t i g t och m e d bredare perspektiv än
vad som t i d i g a r e var v a n l i g t f ö r t r a d i t i o n e l l t inköpsarbete.
Foto: Anders Anjou

Strategiska inköp av
mikroelektronik
Mer än 85 procent av innehållet i en modern radiobasstation kommer från externa leverantörer. Det gör det enkelt att inse att inköp inte längre enbart handlar om pris
och volymer. För inköpsarbetet som pågår idag har en avgörande betydelse för konkurrensförmåga och lönsamhet på andra sidan år 2000. Därför har Strategic
Procurement eller Strategiska Inköp inom Ericsson Radio Systems en nyckelroll i utvecklingen av inköpsprocessen.
De inköp som Ericsson Radio Systems gör idag
av mikroelektronik, programvaror med mera kan
schematiskt ses i tre delar. För dagens produktion
görs inköp som ofta omfattar lite större volymer
under de kommande ett till två åren. De inköpsbehov som olika projekt har, är mindre ur volymsynpunkt, men sträcker sig cirka tre år framåt i tiden.
För Strategic Procurement är tidsaxeln ännu
längre, ända upp till fem år. Det innebär att de
behöver affärsmodeller som stöder kontinuerlig
utveckling av konkurrenskraftiga villkor, eftersom det är omöjligt att veta exakt
hur marknadsvillkoren kommer
att se ut i framtiden när de kommande slutprodukterna och systemen är klara för leverans.
- Vi arbetar mer långsiktigt
och med ett bredare perspektiv
än vad som tidigare kännetecknat
ett mer traditionellt inköpsarbete, säger Claes
Flodmark, som ansvarar för Strategic Procurement.
Utveckling av metoder och modeller för inköpsprocessen är en viktig del i det arbete som
Claes Flodmark och hans medarbetare utför. En
annan utmaning är att beräkna värdet på de immateriella tillgångar som Ericsson och leverantörerna förfogar över och som kombineras i olika
system.

Prissättning och villkoren för egen och leverantörernas IP måste därför hanteras varsamt.
Dels ska Ericsson skydda sina företagshemligheter gentemot leverantörerna de samverkar med,
även om parternas konstruktörer och utvecklare
arbetar mycket integrerat i olika utvecklingsprojekt. Vidare får ej heller prissättningen vara en sådan att en kompetent leverantör inte kan räkna
hem sina utvecklingskostnader. Slutligen får inte
Ericsson hamna i ett hårt beroendeförhållande
till en leverantör.
- Oftast fungerar vi som en stödfunktion vid inköp till olika utvecklingsprojekt. Men de avtal vi träffar
kan också ha betydelse för en
upphandling till nuvarande
produktion. Ett exempel på
samarbete som vi haft i tio år
och där vi lärt oss väldigt
mycket, är samarbetet med
Texas Instruments, säger Claes Flodmark.

Dagens inköp kan
avgöra lönsamheten år 2003

Prioriterat
- Rätt prissättning av de immateriella tillgångarna eller intellectual property, IP, är en del vi prioriterat, säger Martin Johansson som ansvarar för
mikroelektronikområdet.
Tidigare kunde en produkt visserligen innehålla ett antal komponenter från olika leverantörer,
men varje komponent hade sin egen avgränsade
funktion. Idag kan funktioner och system som tidigare fanns på ett kretskort rymmas i en enda
krets. Och bakom den finns ett flertal ägare till
den IP som finns samlad i kretsen.

Tidsaspekten röd tråd
- Målet för vårt arbete, förutom säkra leveranser,
fortsatt lönsamhet och konkurrenskraft, är att vi
har ett samlat uppträdande gentemot våra leverantörer, säger Martin Johansson.
Genom allt inköpsarbete löper även tidsaspekten som en röd tråd. För Strategic Procurement
är fokus i första hand T T T , Time To Technology.
Eftersom det i ett tidigt skede ofta finns ett stort
antal möjliga sätt att förverkliga en ny produktidé, så måste inköpet resultera i det bästa valet av
leverantörer och teknologi. Detta för att exempelvis ett chip eller en ny funktion ska bli reellt
konkurrenskraftigt och komma fram i rätt tid.
Därefter är T T M , Time To Market avgörande
när utvecklingsprojektet går vidare för att nå
marknaden. Slutligen är det givetvis T T C , Time
To Customer som gäller. Och då kan slutresultatet av det arbete som Strategic Procurement startat flera år tidigare avläsas.
LARS BÄCK

Internt handelshus
för transporter
Tänk er två stora 747-jumbojet som lyfter varje dag. Så
stor är den godsvolym som
speidtörerna hos Centrala
Speditionsavdelningen inom
Ericsson Radio Systems hanterar årligen. Utan avdelningens
specialistkompetens och effektiva stödsystem skulle såväl
varuförsörjningen in till, som
leveranser ut från Ericsson, inte fungera som det gör idag.
' "Att flyga lite kartonger fram och
tillbaka mellan olika länder är det
ingen som är intresserad av". Så sa en
ledande person inom ett skandinaviskt flygbolag till media för tio år sedan. Idag skulle han nog aldrig säga
så. För av de 50 000 ton material som
Centrala
Speditionsavdelningen
hanterade under 1997, gick 70 procent med flyg.
- Ja våra volymer är så stora att vi
är grunden till att Nyköping etablerats även som fraktflygplats, säger
Thomas Hancock, chef för Centrala
Speditionsavdelningen.
Förutom via Nyköping-Skavsta
flygs stora volymer in och ut via Örebro och Arlanda. Vid sidan av de internationella flygdestinationerna så
transporteras cirka 25 procent av det
totala godset på lastbil inom Europa. Vid bade Import OCh eXPOII kan Centrala Speditionsavdelningen fungera
Resterande 5 procent går med con- som support och utvecklingsgrupp. Här pratar Thomas Hancock med en
av medarbetarna på avdelningen. Pär Johansson.
Foto: Anders Anjou
tainerfartyg. Alla dessa transporttjänster köps.
informationsutbytet längs hela ked- port- och exportfrågor.
jan sker alltmer elektroniskt.
- Men vi har också en rådgivande
Från 500 gram till 100 ton
funktion för många resenärer, främst
- Vi sköter gods från ett halvt kilo Elektroniskt
handlar det om vilken dokumentaoch upp till 100 ton, det handlar om Internt inom Ericsson kan fakta om tion som krävs vid in- och utresor på
allt från produktblad och små reserv- exempelvis avtalade inköp hämtas olika destinationer när de tar med sig
delar till kompletta mobiltelefonsys- över och utgöra grunden för en tull- olika typer av reservdelar, instrument
tem. Vi fungerar som ett handelshus deklaration. Externt sker bokningen och liknande.
för transporter. Under 1997 hade vi av transporttjänster och tullkontakSäkert önskar den kundutbildare
hand om 30 000 import- och 60 000 ter elektroniskt.
som för något år sedan hade sina
- Det finns naturligtvis några tull- overheadbilder och manualer inlåsta
exportsändningar för våra 800 uppmyndigheter i världen som vi måste hos en asiatisk tullmyndighet att han
dragsgivare runt om i världen.
Att hantera dessa volymer kräver arbeta med manuellt, men alltmer hade ringt Centrala Speditionsinte bara kunskap om det snabbaste görs elektroniskt.
avdelningen först.
Vid en kundundersökning framoch mest kostnadseffektiva sättet att
LARS BÄCK
transportera gods mellan olika desti- kom att många av
nationer. Det krävs också en stor uppdragsgivarna
kunskap om hela handelsprocedu- gärna ville ha
ren, import- och exportbestämmel- mer utbildning i
ser, tullfrågor, remburser, transport- transportfrågor.
Eftersom Ericsförsäkringar med mera.
- När det gäller exempelvis inköp, son vuxit kraftigt
kan vi tidigt lämna tullanalyser och finns det många
klargöra vilka deklarationer som nya medarbetare
behöver
krävs. Vid både import och export som
kan vi fungera som support och ut- grundkunskap.
vecklingsgrupp.
- Vi arbetar
Centrala Speditionsavdelningen är just nu fram ett
idag en viktig part i arbetet med att utbildningspaket
korta ledtiderna inom Ericsson. som kommer att - Av de 50 000 ton material som Centrala SpeditionsFörutom medarbetarnas specialist- omfatta remburs- avdelningen hanterar går 70 procent med flyg, berätoch tar Stefan Barawi, Thomas Hancock och Irene Wallén.
kunskaper har olika databaserade hantering
stödsystem byggts ut. Det innebär att andra viktiga imFoto: Anders Anjou

Thomas Brännström
Ny VD för Ericsson Erisoft

- J o tack, bra. Jag har semester
den här veckan och har just varit
ute och skottat taket på min stuga här i Hemavan.
Hur länge har Du jobbat på Erisoft.

- Företaget grundades 1982 och
jag kom hit -84. De senaste tolv
åren har jag varit vice VD och affärsområdeschef. Att jag nu blir
VD kommer inte att innebära
någon dramtaiskt förändring för
verksamheten eller organisationen.
Vad arbetar ni med?

- Vi är ett utvecklings- och produktbolag och majoriteten av våra kunder finns inom Ericssonkoncernen. Våra fyra affärsområden är Radiobassystem,
Terminalapplikationer, Växelsystem och Ledningssystem.
När det gäller radiobassystem
arbetar vi med WCDMA, DAMPS, PDC och GSM.
- Ungefär hälften av vår omsättning kommer från produkter
som vi själva tagit fram. Genom
att vi är ett rätt litet företag har vi
möjlighet att hitta och satsa på lite "udda" produkter. Ett bra exempel är TEMS-produkterna,
som blivit mycket framgångsrika. De används för test och
övervakning av mobiltelenät.
- Det är dyrt att utveckla programvara och vi kommer att ta in
mer färdig programvara för att
koncentrera oss på det som vi är
bäst på.
Hur många anställda är ni och
kommer ni att bli fler?

- Idag är vi 600 och enligt personalbudgeten ska vi vara upp mot
700 vid årets slut. Erisoft finns i
Luleå, Skellefteå, Umeå, Kuala
Lumpur, Malaysia och Richardson i Texas. Företaget har sedan
starten haft en hög personaltillväxt med 20 procent varje år.
Samtidigt har vi en mycket låg
personalomsättning.
Vad gör du helst på fritiden?

På sommaren tycker jag om att
segla och på vintern blir det skidåkning och som sagt också en del
snöskottning.
GT
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Under de tre år som gått sedan Visbyfabriken lämnade Ericsson Telekom och
kom in i mobiltelefonivärlden har många förändringar genomförts och fler är på
gång.
- Vår kärnverksamhet är volymproduktion och för att bli ännu duktigare inför vi
en ny organisation, där försörjning, tillverkning och CCL, Customer Configuration Logistic, blir det som ska styra vår verksamhet, säger Per Lagerlöf, som är
fabrikschef.

Nästan en
miljon
transceivrar
De sista serietillverkade transceivrarna för RBS 882 och 883 är nu levererade från Visbyfabriken. Det har
hunnit bli närmare en miljon
"Basek" tranceivrar under årens lopp
sen 1986 då den första enheten tillverkades i Gävlefabriken.
Tillverkning har även skett i andra
delar av världen som Lynchburg i
USA, i Melbourne i Australien, före
detta Orbitel i England och i Kina.
- Kompletterande beställningar
kommer säkert att ske från Visby eftersom antalet installerade stationer
i världen är väldigt stort, berättar
Holger Lange, som haft ansvaret för
tillverkningen i Visby.
Hela fabriken bjöds på tårta för att
markera slutet på en viktig epok i
Visbyfabrikens historia.
BERTIL OLSSON

Ericsson i Visby ligger strax utanför stadens ringmur.
i
Foto: Jens Yttergren

Gotländska basstationer
världen runt
er Lagerlöf är ny fabrikschef sedan första
januari i år, då han efterträdde
Tormod
Kristiansen, som nu är
chef över Gävlefabriken. Per kom till
Ericsson i mitten av
1995 som inköpschef i
Visbyfabriken. Innan dess har han arbetat på
Cementa i både Slite och Ghana. Han har också ett förflutet från Volvo. Sina erfarenheter av
processsindustri tycker han att han har glädje
av i Visbyfabriken.
När Per berättar om fabrikens nya organisation, som ska börja gälla från slutet av mars
och ge bättre flöden i fabriken, betonar han
satsningen på personalens kompetensutveckling.
Många av de anställda har arbetat
länge i fabriken och personalomsättningen är låg. Det ger kontinuitet i arbetet och klimatet för förbättringsarbete är mycket gott. Samtidigt behöver man fylla på med kompetens och
samarbetet med högskolan i Visby är
viktigt.
Det som tidigare var en filial till
K T H i Stockholm har nu blivit en
egen högskola och antalet elever har
fördubblats. Genom att Visbyfabriken
har möjlighet att påverka vissa kurser
kan medarbetarna få utbildning som
passar fabrikens behov.

vill delegera ansvaret och meningen är att så
mycket som möjligt av arbetsuppgifterna ska
lösas ute i den operativa verksamheten.
- Delegerat ansvar kommer att ge intressantare jobb, förklarar han och betonar samtidigt
hur viktigt det är med medarbetarnas stora
flexibilitet.
- Vi är nog världsbäst på att ta över produkter, skrattar han och nämner basstationen RBS
2103 som ett bra exempel. I november förra
året togs beslut om att den skulle flyttas från
Ericsson OMC:s fabrik i Carlton, England till
Visby. N u är leveranserna redan i full gång till
den engelska operatören Vodafone.

Byter system
C:M heter det verksamhetsstyrsystem som
idag används inom Mobilsystems produktionsenheter. Detta kommer att bytas till C : 0

samband med systembytet.

Kundbesök
Sedan ett år finns ett så kallat CCL, Customer
Configuration
Logistic Center i Visbyfabriken. Här har man lärt sig mycket av
Gävlefabriken, som varit föregångare. Mycket
enkelt förklarat kan man säga att det nya är att
man nu tillverkar direkt efter kundorder i stället för som tidigare efter prognoser. Inrättandet av C C L är en följd av det övergripande programmet World Class Supply.
- Jobbet blir roligare när kunden kommer
närmare och blivit synlig på ett annat sätt. Nu
kommer Ericssons lokalbolag på besök och
har kundrepresentanter med sig, berättar
Mikael Keinonen, som är ansvarig för CCL.
Med den nya organisationen kommer upp mot
80 personer att arbeta i Visbyfabrikens CCL. I
Gävle, där man varit först och kommit längst, har CC1 ungefär 400 anställda.
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östlund sluttestar en NMT -basstation, som ska levereras till
Ryssland.
Foton: Bertil Olsson

c|aes

Björn Carlsson och Christer
Söderberg med den sista RBS 883,
883.
Foto: Bertil Olsson
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Snabbare information

Med den nya organisationen vill Per
Lagerlöf skapa en bas för en verksamhet, där kunder och kortare ledtid står
i fokus. Delegerat ansvar är en av
hörnpelarna och här menar han att
produktionsledarnas roll kan ändras
genom kompetensutbildning så att de
mer jobbar som "hinderröjare". Han
säger också att man måste bli bättre
på att informera. Alla medarbetare
ska känna till fabrikens mål och även
kunna påverka dem. Idag presenteras
Förtjust i Gotland
Fabrikschefen Per Lagerlöf, t v, tillsammans med Jan Lineli,
resultaten först efter en månad och
Fabriken i Visby var tidigare indelad i som är tillverkningschef.
Foto: Bertil Olsson
ambitionen är att korta den tiden till
tre produktenheter, som på sätt och
först
en
vecka
och sedan varje dag. Kvalitet är
(Control
Oracle)
och
här
är
Visbyfabriken
piviss fungerade som tre egna fabriker i fabriken.
det område som först kommer att lyftas fram.
I och med den nya organisationen försvinner lot.
- Vi håller nu på att ta fram en modell för Per nämner "Den visuella fabriken" enligt
de tre produktenheterna och all tillverkning
samlas under ledning av en produktionschef. hur C : 0 ska införas och denna modell ska se- Nynäshamnsfabriken som en god förebild.
När Per Lagerlöf pratar om framtidsplaner
Jan Lineli, som just utsetts till tillverknings- dan kunna användas på de tio produktionsenchef kom till Visby från Gävle för tre år sedan. heter som Mobilsystem har, förklarar Lars för fabriken handlar det bland annat om ett
- Jag var ansvarig för flytten av de första Bladh, som är projektledare. I november i år eget service-och reparationscenter och logisprodukterna, basstationerna RBS 882 och 883 ska systemet tas i drift i Visbyfabriken. tik med flygfrakt från Visby flygfält för att kafrån Gävlefabriken hit till Visby. Det var på Fördelarna med C.-O är flera, det är mer an- pa både kostnader och tider.
I folkmun kallas Ericssons fabrik i Visby
hösten och jag blev så förtjust i Gotland att jag vändarvänligt eftersom det är web-baserat och
själv flyttade hit, förklarar han. Innan Jan nu tillsammans med pågående processöversyn fortfarande för LM. Även om fabriksbyggnaden är densamma som på LM-tiden så är det
blev produktionschef var han ansvarig för all hjälper till att korta ledtiderna ytterligare.
Även om inköpspersonalen är de som kom- inne i fabriken som förändringarna har skett
logistik på fabriken.
När han nu bygger upp organisationen är mer att påverkas mest av ett nytt system blir och kommer att ske.
GUNILLA T A M M
ledstjärnan kundorderstyrd tillverkning. Han det en stor utbildningssatsning i fabriken i
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Lars-Ove Åkerblom till vänster arbetar här tillsammans med
Martin Watkinson från Ericsson OMC i Carlton, England. De jobbar med basstationen RBS 2103 som på kort tid flyttats från
Carlton till Visby.

Framgångar för
NMT 450
Ericsson nådde under 1997 sitt
hittills bästa försäljningsresultat med det analoga mobiltelesystemet NMT. Särskilt bra går
det för NMT 450 - där Visbyfabriken har huvudansvaret
för basstationerna.
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Rolf Karlsson, närmast kameran, arbetar med filtertrimning
till MINI-LINK. Det är uppgifter som Visbyfabriken hjälper
Ericsson Microwatts Boråsfabrik med. Christer Olsson från
Borås instruerar Rjplf Karlsson.

Sofia Ekedahl trivs bra med sitt jobb som montör. Hon har arbetat i
Visbyfabriken i fyra år.

k

Visbyfabriken är Gotlands största privata arbetsgivare
1961 startade Ericsson tillverkning av elektromekanisk telefoniutrustning på Gotland i förhyrda lokaler. Fabriken, som är 32 000 kvadratmeter, byggdes i tre etapper, 1963, -66 och 75.
Tillverkningen har sedan början av 80-talet varit transformatorer samt delsystem som regional- och centralprocessorer till AXE. Första januari 1995 gick fabriken över från dåvarande

affärsområde Publik Telekom till dåvarande
Radiokommunikation, det som nu är Mobilsystem.
Visbyfabriken tillverkar idag basstationer eller vissa delar till basstationer till både analoga
och digitala system. Största volymtillverkningen gäller GSM-transceivrar till basstationen RBS
2000 medan basstationen för det analoga 450

NMT-systemet, är den produkt, som fabriken
har totalansvar för. Sedan årsskiftet tillverkas
också delar till RBS 200.
Förutom basstationer arbetar fabriken sedan
några månader tillbaka även med filtertrimning till MINI-LINK, som tillverkas i Ericsson
Microwave Systems fabrik i Borås.
Visbyfabriken har ungefär 920 anställda.

N M T 450 växer i framför allt
Ryssland och Osteuropa, där 15 nya
NMT-operatörer tillkom under
1997. Men även i Västeuropa märks
ett ökat intresse för tekniken.
- N M T 450 ger täckning över stor
geografisk yta till låg kostnad, eftersom lägre frekvenser rent radiomässigt innebär längre räckvidd. Därför
har man i till exempel Norge beslutat att utveckla 450-nätet, berättar
Olle Ljungfeldt, ansvarig för N M T och TACS-systemen inom affärsområde Mobilsystem.
Ny funktionalitet och ett ökat
kundbehov pekar nu på nya framgångar för N M T Sammanlagt har
Ericsson levererat N M T 450 till 35
länder sedan lanseringen 1981.
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Nytt Chalmers-labb för GSM
Ericsson Radio Systems är en av finansiärerna bakom ett
nytt laboratorium på Chalmers. Teknologernas teoretiska
kunskaper i informationsteori ska sättas på prov i praktiska försök hämtade från verkliga tekniktillämpningar.
Till hösten får teknologerna på
Chalmers linje för elektroteknik tillgång till ett modernt laboratorium
för praktiska försök i informationsteori. Labbet, kallat Ericsson ReaiComm Lab, ska användas till att illustrera problem i digitala kommunikationssystem, till exempel mobiltelesystem och radiolänkar för mikrovågskommunikation.
Bakom labbet står institutionen för
informationsteori och ett antal företag med verksamhet inom digital
kommunikation, däribland Ericsson
Radio Systems, Ericsson Microwave
och Ericsson Mobile Data Design.
Praktisk erfarenhet
Företagen har finansierat utrustningen och betalat ersättning för de
sju examensjobbare som färdigställt
labbet. Deras viktigaste bidrag består
emellertid av den praktiska erfarenheten av kommunikationsteknikens
tillämpningar.
- På en teknisk högskola sysslar vi
med teorin bakom tekniken, berättar
Erik Ström, ansvarig för labbet och
lektor på institutionen för Signaler
och system. Våra främsta verktyg är
papper och penna. En viktig målsättning med det nya labbet har emellertid varit att ge eleverna en inblick i
hur tekniken används i verkligheten
och där har industrins erfarenheter
varit till stor hjälp.
De åtta arbetsstationerna i labbet
är byggda på plattformar bestående
av en PC, ett instickskort med signalbehandlingsprocessor och speciell
mjukvara för kommunikationstilllämpningar. Med plattformarna som
grund kan man enkelt utforma labo-

rationer där eleverna får praktisk erfarenhet av verklighetens
digitala kommunikationstilllämpningar, till exempel mobiltelefoni.
Senaste tekniken
En viktigt fördel med RealComm-labbet är att man med
relativt små medel kan utforma
nya laborationer på de befintliga plattformarna. Enkelheten i
uppdateringarna ökar högskolans möjligheter att hänga med
i industrins snabba teknikutveckling och teknologerna får
en chans att lära känna den allra senaste tekniken.
Labbet ska i första hand användas i grundutbildningen av
civilingenjörer. Men i linje med
tankarna om det livslånga lärandet ska labbet också kunna
användas för vidareutbildning
av yrkesverksamma ingenjörer,
ett område där högskolan satsar
stort inför framtiden.
Erik Ström är noga med att
betona att de ekonomiska bidragen från Ericssonbolagen
och övriga företag inte kommit
med några villkor. Högskolan
utformar laborationerna till
grundutbildningen helt på
egen hand och låter sig inte styras av några krav eller önskemål
från bidragsgivarna.

Vid datorerna i Ericsson ReaiComm Lab får chaimerstelcnologerna laborera med
exempelvis GSM-teknik. Enligt Andreas Hansson, vid datorn, och Erik Ström
kommer labet att öka förståelsen för informationsteori.
Foto: Niclas Henningsson

Bred utbildning
- Högskolans uppgift är att tänka i
ett i längre perspektiv och erbjuda
teknologerna en bred civilingenjörsutbildning. Om företrädare för in-

dustrin ska vara med och styra riskerar utbildningen att bli alltför kortsiktig, alltför specialiserad på de krav
som råder i industrin för tillfället, säger Erik Ström och tillägger:

- Men vi är öppna för indstrins förslag och i vidareutbildningen är det
helt naturligt att köparna, alltså företagen, styr innehållet.
NICLAS HENNINGSSON

EDGE - på väg mot världsstandard
Ericssons lösning för D-AMPS++
har nått ännu ett viktigt steg
mot en världsstandard. De
amerikanska D-AMPS-operatörerna i samarbetsorganisationen U WC stöder EDGE (Enhanced Data rates for Global
Evolution) som innebär en ny,
effektivare modulationsteknik.
Den amerikanska standardiseringsorganisationen TIA:s huvudorgan
TR-45 råder nu den amerikanska
gruppen för internationella teleunionen ITU att föreslå EDGE som
standard för den tredje generationens mobiltelefoni.
- Det här är ett oerhört viktigt steg
för utvecklingen av D-AMPS/IS136. Med ett stort tekniskt arbete har
de amerikanska operatörerna övertygats om det kraftfulla i EDGE. Det
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kan leda fram till en gemensam
"world phone" för D-AMPS och
GSM, säger Jan Wäreby, ställföreträdande chef för affärsenheten
D-AMPS/AMPS.
På en lunch nyligen tackade ledningen för affärsenheten medarbetarna på Mobilsystems forskningsenhet RCUR som tagit fram EDGE.
Den nya modulationstekniken innebär att både GSM- och D-AMPSsystemen klarar överföringshastigheterpå 384kbps.
RCUR driver nu det fortsatta standardiseringsarbetet mot den internationella teleunionen ITU. Tekniken
väntas finnas klar att lanseras på
marknaden cirka år 2001.
- EDGE har varit en viktig murbräcka för att hitta synergier mellan
våra olika mobilsystem, betonar Filip
Lindeli, som är ansvarig för standar-

diseringsstrategi för DAMPS/AMPS.
D-AMPS använder i
dag kanaler på 30 kilohertz som ett arv från analoga AMPS. Ny teknik är
emellertid nödvändig för
framtidens
bredbandskommunikation.
- Med EDGE uppgraderar vi nuvarande system
med GSM-teknikens 200
kilohertzkanaler. Att både
GSM och D-AMPS är
TDMA-system
innebär
dessutom fördelar för terminaltillverkarna som kan
få ut terminaler snabbare
och till lägre kostnad, säger Filip Lindell.
NILS SUNDSTRÖM

GOtt Samarbete. Jan Wäreby, ställföreträdande chef för affärsenheten D-AMPS/AMPS,
tackar tillsammans med teknikchef Håkan
Eriksson representanter från forskningsavdelningen RCUR. Här Frank Muller, projektledare
för EDGE-konceptet och Gustav Brismark, ansvarig för forskningen inom radioaccess och
antennsystem.

MMM
Grundkurser
på CD-ROM

Säkerhetskoordinatörer från hela landet samlades i mars i Kista inför utbildningsstarten av "SÄK 20hundra"
senare i vår. I mitten Mobilsystems säkerhetschef Stellan Svensson och koncernens säkerhetschef Stefan
Almkvist.

Utbildning ger grönt kort
Det är inte bara datorer och
annan teknisk utrustning som
är stöldbegärlig på Ericsson. I
vår startar en grundutbildning
för alla anställda inom affärsområde Mobilsystem om säkerhet och riskhantering kring
vår information.

I en första omgång har redan sekreterare utbildats. N u ska alla anställda i
Sverige, såväl nyanställda som de som
jobbat länge, genomgå en kort grundutbildning i ämnet fram till år 2000.
Planer finns på att även hålla utbildningen i andra länder.

Grönt kort

Stölder och bränder

- Som teknik- och kunskapsföretag
står vi och faller med informationen
om våra system och affärer. Vi måste
till varje pris veta att det är rätt personer som vistas i våra lokaler 24 timmar
om dygnet och vilka som har ådcomst
till vår information, säger Stellan
Svensson, säkerhetschef på affärsområde Mobilsystem som i vår startar
grundutbildningen "SAK 20hundra"
tillsammans
med
affärsområde
Mobiltelefoner och terminaler.

Deltagarna får ett "grönt kort", det
vill säga kunskap om exempelvis
brandsäkerhet, var man hittar direktiv
och regler kring det egna säkerhetsarbetet och hur säkerhetsorganisationen ser ut i den egna verksamheten.
- Utbildningen tar också upp det
egna säkerhetsansvaret. Det handlar
bland annat om att låsa sin dörr när
man inte är i närheten, lösenord för
datorer och incidentrapportering,
berättar Stellan Svensson.
- Även på flyg och i taxibilar är det
viktigt att alla tänker på vad de säger.
Ytterst är det industrispionage vi är
rädda för - och då är det företagets
existens och våra jobb det handlar om.

- Vår och varannan dag får vi dessutom in rapporter om stulna datorer.
Dessbättre har förlusten av information hittills inte inneburit
några
större konsekvenser. Flera brandtillbud har också inträffat de senaste tre
åren; det gäller anläggningarna i
Lund, Mölndal, Nynäshamn, Norrköping, Söderhamn och på Telefonplan.
Utbildningssatsningen pekar på
det faktum att säkerhetsarbetet är en
viktig faktor för att affärsverksamheten ska löpa bra - både i dag och i
morgon.

Utbildning för alla
Utbildningen ska höja medventenheten kring det viktiga arbetet med
säkerhet och riskhantering.

frmSm-

Hotbilden konkretiserar han med
en rad verkliga händelser. En anställd
som sagt upp sig upptäcktes ha lagt
undan viktig information om företaget och i ett annat fall hade strikt
konfidentiellt material lämnats kvar
på en kursgård.

NILS SUNDSTRÖM

• Nyanställda tekniker har nu
möjlighet att vidareutbilda sig
med hjälp av multimedia. En CDROM-box med tio grundkurser
inom bland annat mobil telekommunikation lanseras nu stort inom Ericsson.
Boxen heter TIME (Technician's
introduction multimedia experience) och gick ut i begränsad omfattning redan i höstas. Nu är
boxen reviderad och går ut till
hela koncernen.
- Vi har fått stor uppmärksamhet efter första utgåvan och vill
nu nå ännu fler, säger projektledaren Kerstin Härdelin på avdelningen teknisk
kompetensutveckling i Kista.
CD-ROM-skivorna
innehåller
bland annat övningar i hur man
söker patent, hur man driver ett
mobiltelenät och stegen från produktidé till fullskalig produktion.
Tanken är att deltagarna ska jobba i team och skapa nätverk över
Ericsson-bolagen, samtidigt som
de blir oberoende av schemalagd
klassrumsundervisning.

utlandet
Följande personer har fått utlandskontrakt.
Argentina: Ingemar Rang.
Brasilien: Ulf Angelin, Eva Edberg och Leif Westberg.
Kanada: Mats Gruen och Fredrik
Westman.
Chile: Jan Arlinde,
Martin
Henriksson och Axel Magnus
Månsson.
England: Joakim Disenhag och
Jan-Inge Martinsson.
Irland: Bjarne Forsberg, Mats
Haldin, Jörgen Igemar och Erik
Linderoth-Olson.
Japan: Thomas Knutsson, Jenny
Lundmark, Torsten Andersson,
Anders Birkedal, Niclas Gerhardsson och Mats Wennström.
Libyen: Håkan Johansson.
Malaysia: Björn Fredriksson och
Robert Johansson.
Mexiko: Fredrik Andersson.
Holland: Per Montelin.
Oman: Henric Mattsson.
Portugal: Roger Lennartsson
och Håkan Svahn.
Rumänien: Moncef Mettiji.
Slovakien: Gunnar Wellander.
Slovenien: Bengt Spångö.
Spanien: Lars Boncz.
USA: Peter Lindström.
Venezuela: Leif Tingström.

ERA NYHETER

MARS 1998 7

nyheter

MARS 1998

Han har mött många av höjdarna inom mobiltelefonibranschen.
Men det sker obemärkt. Stig Nyholm är chaufför för det bilburna
testsystemet för WCDMA i Kista och jobbar efter Wallenbergs
devis att "verka utan att synas". Testbilen i sig har blivit en symbol
för Ericssons satsning på framtidens mobiltelefoni.

Har du besökt
någon mässa
för Ericsson?
Voraparn Putasiri, Ericsson
(Thailand) Ltd, Bangkok.
- J a , jag jobbade i Ericssonmontern på
Asia Telecom i
Singapore -97.
Det var mycket
intressant. Jag
arbetade också
med att organisera besöket för
våra thailändska kunder där.

Testbilen Wideband Testbed har blivit en symbol för Ericssons WCDMA-satsning. Stig Nyholm är chauffören som
ser till att bilen hålls i trim. Själva körningen ska helst inte märkas när besökarna får ett smakprov på framtidens mobiltelefoni.
Foto: Anders Anjou

Mannen bakom ratten
ncssons testsystem
för
WCDMA är
unikt.
När kunder,
samarbetspartn e r och journalister får en
demonstration
av det bilburna
systemet
Wideband
Testbed, WBTB, måste allt fungera
perfekt.
- Minnet härifrån ska vara att de
sett ett nytt mobilt kommunikationssystem. Själva bilturen i sig är något
de inte ens ska tänka på, förklarar
chauffören Stig Nyholm som ansvarar för att bilen ser representativ ut
för Ericsson.
Tre ton tung bil
Redan en timme före varje presentation står den nära tre ton tunga testbilen, en specialbyggd Chevy Van
Starcraft, på plats utanför Ericssons
Radio Systems huvudkontor i Kista.
Så har det varit i snart två år.
- I början var det många som undrade vad som stod här och mullrade.
I dag är det många som känner igen

en och hälsar, säger chauffören Stig markandsföringsverktyg för hela
Nyholm som kört bilen sedan 1993, WCDMA-teknologin, förklarar Jan
de första åren med testutrustning för Färjh, som ansvarar för testsystemet.
I bilen visas dubbelriktad videojapanska standarden P D C
Sammanlagt har det blivit närmare sändning mellan bilen och labbet i
250 mil på Sollentunavägen där tes- Kista, förbättrad talöverföring samt
Internetsurfande på 128kbps.
ter och demonstrationer utförts.
Johan Bergenudd, Anders Fors- Självklart måste man vara bilintresserad och serviceinriktad för att man, Göran Klang, Henrik Olofsson
gilla det här jobbet, säger Stig och Magnus Sundelin är övriga i teamet som ser till
Nyholm som arbetat 19
att allt fungerar.
år på Ericsson, bland
- Med bilen har
annat som kretskortsvi visat att tekniprovare på Ericsson
ken inte är någon
Information i Ronneby.
pappersprodukt.
Före Ericsson-tiden
Besökare som är
körde han en period åt
tekniskt insatta
Hemglass.
- En nyttig erfaren- 160 demonstrationer har hit- har blivit mycket
imponerande.
het. Jag vet hur det är att tills gjorts med testbilen.
Det har helt klart
köra sakta och hela tiden
vara beredd på att till exempel ett bidragit till att övertyga olika operatörer om WCDMA-teknologin inför
barn kan komma utspringande.
Etsi:s standardiseringsbeslut tidigare
i år, betonar Jan Färjh.
Marknadsföringssuccé
Wideband Testbed kommer troliSedan maj 1996 har testsystemet
Wideband Testbed visats över 160 gen att köras fram till hösten. Sedan
gånger. Det är betydligt mer än någon ska ett vidareutvecklat test- och dekunnat ana när forskningsenheten montrationssystem för WCDMA
vara klart i Stockholm.
RCUR drog igång testsystemet.
NILS SUNDSTRÖM
- Vi är ju en forskningsenhet, men
med tiden har bilen blivit ett viktigt

Roger Fitzpatrick, Ericsson
Application Center, Linköping
- J a g besökte
Ericsson-montern på den senaste Telecommässan i Geneve. Mycket imponerande
med montern
centralt placerad i hallen och full
av aktivitet.
Kristina Forsman, Ericsson
Radio Systems, Kista
- J a g har varit
på CeBIT fyra
gånger och jag
jobbade även
på Telecom -95
i Geneve. I år
har jag varit
koordinatör
för Mobilsystems deltagande på
CeBIT och jag jobbar även med
Afrika Telecom i Sydafrika och
Communicasia i Singapore, båda
hålls i vår.
Bim Ericsson, Ericsson Radio
Systems, Nynäshamn
- Nej, men jag
skulle gärna
vilja besöka en
mässa av flera
orsaker. Dels
ingår det i mitt
arbete att ha
kontakt med
mässbyggare och dels skulle jag
då få möjlighet att lära mig mer
om Ericssons mässverksamhet.
Richard Swärdh, Ericsson
Radio Systems, Katrineholm
- J a , det har jag.
Jag har varit på
Elektronikmässan i Göteborg. Snart ska
jag åka på
CeBIT för första
gången och det ska bli mycket
spännande.

