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Många fördelar
med tillväxt

N

är Ericssons halvårsbokslut publicerades i juli blev aktiemarknadens reaktion ganska negativ trots ett mycket
bra resultat. Detta var väl i nivå med marknadens förväntningar men tillväxten var betydligt lägre än vad marknaden hade räknat med inom delar av koncernens verksamhet.
Marknadens uppskattning och värdering av Ericsson påverkas
av många olika faktorer. När man som vi är i en tillväxtbransch
är vår förmåga att skapa tillväxt nog det som är allra viktigast.
Inom Mobilsystem uppvisade vi ännu ett kvartal med stark
tillväxt. Första halvåret ökade faktureringen med 20 procent
och orderingången med nästan 30 procent. Tillväxttal som
dessa har vi lyckats upprätthålla under en mycket lång period,
de senaste 15 åren. Kan vi verkligen fortsätta att växa så här
också i framtiden? Är det möjligt? Svaret är att vi kommer att
uppvisa goda tillväxttal också i framtiden. Vi kommer att växa
så länge vi är inställda på att skapa tillväxt. De yttre förutsättningarna är gynnsamma. Antalet abonnenter stiger stadigt,
samtalstiderna ökar och nya användningsområden tillkommer, överflyttning av abonnenter från fast telefoni, mobildata
och trådlös access till Internet kommer att ge en extra knuff
under de kommande åren. Trådlös kommunikation kommer
att finna nya användningsområden som vi idag knappt har
börjat fundera på.
Utmaningen för oss är att skapa sådana förutsättningar att
varje medarbetare känner sig maximalt motiverad att bidra till
fortsatt tillväxt. Fördelarna med tillväxt är uppenbara. Ständigt nya utmaningar som kräver att vi snabbt tar till oss ny
kunskap och tillägnar oss nya färdigheter, goda karriärs- och
utvecklingsmöjligheter och inte minst möjligheten att ta del i
företagets värdetillväxt som aktie- och konvertibelägare. Fördelarna är så uppenbara att vi nu borde kunna mobilisera all
den kraft, det mod och den prestigelöshet, som behövs för att
bekämpa det som hämmar tillväxt. För mycket fokusering in i
företaget i stället för utåt mot kunden, marknaden och konkurrenterna, övertro på heltäckande planeringsmodeller. Allt
som är onödigt komplext och krångligt. Eftersom vår verksamhet idag kännetecknas av storlek, högteknologi och snabb
förändring, är den i sig mycket komplex. Just därför är det viktigt att vi ständigt förenklar vårt sätt att arbeta.
Vi behöver mer marknadsekonomi inne i företaget och
mindre planekonomi, mer utrymme för personliga initiativ
och mindre koordinering. Mer småföretagaranda inom ramen
för det stora företaget. Fler enheter och personer med resultatansvar och med möjlighet att själva enkelt mäta sina resultat.
Vi måste också vara konkreta och tydliga. Utmaningen just
nu är att klara årets tillväxtmål. Vi har ett spännande halvår
framfor oss.
Sten Fornell
är ekonomidirektör på Mobilsystem

era

nyheter
Ansvarig utgivare: Lars A. Stålberg
Redaktör: Gunilla Tamm, 08-757 20 38
gunilla.tamm@era.ericsson.se
memo:ERAGT
I redaktionen: Nils Sundström, 08-757 05 21
nils.sundstrom@era.ericsson.se
memo:ERANISM
Adress: Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/BR/SI, 164 80
Stockholm Fax: 08-752 08 09
Intranätadress: http://www-br.ericsson.se/
Tryck: Nerikes Allehanda Tryck, Örebro 1998
2

era nyheter september 1998

Thomas Enocsson på affärsenheten GSM, NMT och TACS har varit projektledare för att provköra den
nya AXE-utrustningen i labbmiljö.
Foto: Peter Nordahl

Nya AXE-växeln på plats
Ett av televärldens huvudnummer vid CeBIT- mässan i i våras var Ericssons nyutvecklade telefonväxel. Tre år har det tagit att utveckla den och idag finns den i drift i Spanien
och Kina.
- Den äldre växelvarianten krävde ett utrymme
av åtta skåp. Nu ryms allt i ett enda skåp, säger
Thomas Enocsson vid Ericsson Radio Systems.
Thomas är projektledare och har haft det yttersta ansvaret vid installationen av växeln i Kina.
Han har nyligen kommit hem därifrån och kan
rapportera att växeln nu går felfritt i Guangzhou
i södra Kina.
Den nya växeln har utvecklats av Ericsson Utvecklings AB i Älvsjö. Per Westerberg har varit
projektledare och över tusen konstruktörer har
deltagit i arbetet som tagit tre år från start.
En som varit med i arbetet sedan start är Mats
Johansson, som av många utpekas som "pappa
till uppfinningen".
- Huvudskälet till nyutvecklingen var att vi på
Ericsson var inne i ett mycket kritiskt skede just
då, säger Mats Johansson.
En av huvudkonkurrenterna höll på att utveckla en egen liten effektiv växel och Ericsson
var på väg att akterseglas.
En som klart insåg detta var Jan-Erik Andersson vid Ericsson Radio Systems.
- Det var mycket hans förtjänst att vi fick resurser till att utveckla den här växeln, säger Mats.
Växelns fördel ligger framför allt i dess litenhet, låga strömförbrukning, EMC säkerhet, höga
kapacitet och högtillförlitliga maskinvara. Dess-

utom är den miljövänlig eftersom man valt en™
teknologi som skonar miljön. Den har hög intelligens och innehåller flera nya faciliteter.
I våras levererades den nya AXE-växeln till
Ericsson Radio Systems för att där samköras med
övrig mobil utrustning.
Provkörde ilabb
Thomas Enocsson vid affärsenheten GSM, NMT
och TACS i Sundbyberg blev utsedd till projektledare och fick uppdraget att provköra utrustningen i laboratoriemiljö. Detta skedde på tre
olika platser, Tyskland, Spanien samt Kina.
- Provet gick över förväntan, säger han. Ericsson Utvecklings AB har lämnat ifrån sig en mycket väl fungerande växel, och skall ha all heder av
sitt arbete, säger han.
Efter provningen ledde Thomas också inställa-^
tionsarbetet i Kina. Nu är växeln i drift och arbe-'
tet har gått helt enligt planerna, berättar Thomas,
Under 1998 skall ytterligare runt 100 AXE-noder levereras till samma kund. Marknaden är under stark tillväxt. Man räknar med en ökning av,
cirka 750.000 abonnenter per år, för att vid sekel-f
skiftet ha nått fem miljoner abonnenter.
Lars-Erik Wretblad

Jubileum med blick mot framtiden
I början av juni genomförde Ericsson Radio Access AB en stor kundträff. 120 kunder och
partners kom till Stockholm från 14 länder för att delta i företagets 20 årsjubileum med
temat "20 years of passion".
Ericsson Radio Access AB bildades av tre radioentusiaster 1978, då under namnet Radiosystem.
10 år senare blev det ett Ericssonbolag.
Under året genomförs många aktiviteter med
anledning av jubileet, både internt och externt.
Den stora kundträffen i juni innehöll bland annat ett seminarium där alla deltagare fick se och
höra vad Ericsson Radio Access gör idag och vilka framtidsplaner företaget har.
De fyra affärssegment, som bolaget har, presenterade sina produkter, till exempel den smarta antennen Falken, TMAer, repeatrar, DXX-systemet, filter, kombiner, MCPA och vilka möjlig-

heter kylteknik kan ge i framtiden.
Dagarna i Stockholm gav också stora möjligheter att träffa och tala med kunderna i en avslappnad miljö. Under kundträffen hann man
med besök på Vasamuseet, Drottningholm, Moderna Museet och en båttur i skärgården.
I slutet av september fortsätter firandet på
Ericsson Radio Access. Då inbjuds kunder och
partners inom Ericsson till ett seminarium. Jubileumsåret avslutas med ett evenemang för all
personal inom företaget.
Karin Hultman Ronander

Högt tempo och nya
produkter i höst
Sommaren må ha varit regnig och
kall men för fabrikerna inom Mobilsystem har det varit en "het"
sommar och hösten fortsätter på
samma sätt. Björn Boström, produktionsdirektör inom Mobilsystem, går här igenom det aktuella
läget för de olika produktionsenheterna.

Tomas Hillås

Tiden när alla fabriker stängde några
veckor varje sommaren är förbi och i år
är det endast en vecka som Mobilsystems produktion gått ned något lite. Nu
väntar en "het" höst med volymökningar och många nya produkter.
^ Trycket på Nynäshamnsfabriken och
"de ANP (Antennära Produkter) som
tillverkas där har varit stort. Anledningen är att många kunder, framför allt i
Kina, köpt varianter av combiners, som
man inte förutsett och dessa varianter
Ihar inte varit industraliserade för höga
volymer. Samtidigt har ytterligare
kundorder kommit in och situationen
kommer att vara ansträngd hela hösten.
I Gävlefabriken är en av de viktigaste
uppgifterna i höst att dra upp den totala
volymen på GSM-basstationerna.
Även i Visby gäller det att öka GSMvolymerna och att avlasta Gävlefabriken. Fabriken i Borås, som tillverkar Minilink, har ett hårt tryck på sig och
bland annat hjälper Visbyfabriken till
att göra vissa delar för att avlasta Borås.

Ny marknadschef på
Japanenheten
Välkommen hem. Hur många år har
du arbetat i Japan ?

- Det blir nästan sex år, först två år
som ansvarig för Ericsson i Osaka
och resten som bolagschef för Ericsson Toshiba med placering i Yokohama. Jag har trivs mycket bra i Japan men nu känns det rätt att flytta
hem. Det har hunnit hända mycket
på Ericsson under de år jag arbetat i
Japan.
Den första juli gick de två bolagen
Nippon Ericsson och Ericsson Toshiba ihop till ett bolag, Nippon Ericsson, varför?

- Gentemot kunderna är det bättre
med ett Ericssonbolag. Genom
hopslagningen förstärker man organisationen och kan bygga upp resurser vilket är nödvändigt inför
IMT-2000-arbetet, det vill säga
tredje generationen. För att kunna
rekrytera och utbilda duktiga tekniker måste forskning och utveckling
koncentreras till ett företag.

AXE i Katrineholm
Fabriken i Katrineholm står inför en
stor utmaning. Under september ska
man börja med AXE-tillverkning och
^det gäller HWM 1.3, som den nya AXEprodukten kallas. En nyhet när det gäller
AXE-produktion är att färdigtest av noderna sker i fabrikerna. Anläggning för
dessa tester finns nu i fabrikerna i österl u n d , Longuenesse i Frankrike och Katrineholm.
Sedan första juni ligger ansvaret för
Ericsson Utvecklings ABs tillverkning i
Östersund, Katrineholm och på MET i
Frankrike på
Mobilsystem.
(Läs mer i detta nummer av
Kontakten.)
Basstationen
884 för DAMPS, som tidigare har tillverkats i Gävle
har nu tagits
Björn Boström är pro- o v e r a v E r i c s .
duktionsdirektörpå
son Radio Ac.
Mobilsystem.
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Hälla där
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tion i Kista, där fabriken nu är "master"
för denna produkt. I februari i år började samma basstation tillverkas vid Ericssons fabrik i Sao José dos Campos i
Brasilien.
- Lokal tillverkning är ett krav i de
kontrakt vi har i Brasilien och samtidigt

Siv Lennartsson och Catharina Hirsch arbetar i Cävlefabriken, där basstationen för
WCDMA är en ny produkt
Foto: Leif Jäderberg

ger de brasilianska importlagarna skattelättnader och tullbefrielser på bland
annat elektronik som tillverkas i landet
vilket ger oss lägre kostnader för utrustningen, förklarar Björn Boström.
"Panther-lina" i Lynchburg
"Panther" är namnet på den nya produktionslina för RBS 884-transceivern,
som invigdes i mars i Lynchburg.
"Panther" är Ericssons första helautomatiska lina för tillverkning av basstationer och med dess hjälp blir det möjligt att minska produktionsledtiden från
tre dagar till tre timmar.
Den tillverkning av basstationer som
Mobilsystem har i Australien är nu
mycket nära att avslutas. Detsamma gäller för den produktion som affärsområdet har i Mexiko.
I Bilbao i norra Spanien sker tillverkning av kretskort för Gävlefabrikens del
men denna kommer succesivt att fasas
ut under nästa år. Likaså avslutas produktionen av bland annat de DECTprodukter som tidigare skett vid fabri-

ken i Emmen i Holland. Där sker nu utveckling och viss prototyptillverkning.
Den kablagetillverkning som funnits i
Ericssons fabrik i Malaysia är flyttad till
Guangdong i södra Kina.
När det gäller produktion av basstationer och produkter för basstationer
för den kinesiska marknaden sker just
nu ingen tillverkning i landet. Däremot
arbetar man i bland annat Beijing med
att bestycka stativ.
Förbättringsprogram
På alla fabriker drivs förbättringsprogram och trots ökad beläggning har dessa program gett bra resultat. Kapitalomsättningshastigheten har ökat väsentligt.
- Dessutom har både produktkvaliteten och leveransprecisionen blivit bättre. Det betyder att vi har en bra bas att
jobba från när vi nu går in i en "het" höst
med stora volymer att producera, avslutar Björn Boström.
Gunilla Tamm
gunilla.tamm@era.ericsson.se

Hur många medarbetare har Japanenhetens marknadsavdelning i Kista?

- Vi är ett 60-tal personer och jag efterträder Hans Jarne som nu är
marknadschef på projektenheten
IMT-2000.
- Vi har fullt upp att göra eftersom den japanska marknaden fortsätter att växa lika mycket som tidigare. I juli var det "all time high" för
vårt CMS 30-system och våra kunder har nu börjat att ta abonnenter
från NTT DoCoMo. Förutom att vi
arbetar med våra nuvarande kunder, jobbar vi också med offerter till
tredje generationen.
Vilka erfarenheter tar du med dig
från åren i Japan?

- Kvalitetstänkande och det japanska sättet att tänka igenom alla detaljer innan man sätter igång något
nytt. En annan mycket nyttig kunskap är ödmjukhet inför kunden.
Jag tror att det kan gälla inte bara
inför våra kunder i Japan utan även
på många andra marknader.
GT
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Ny tågordning ger konkurrenskraftiga priser

- Kunskaper som jag direkt kunde överföra på mitt
dagliga arbete. Jobbigt, men kul att klara av det.
Så tycker Milton Santos och Mats Hjalmarsson
efter det att de deltagit i den distansutbildning
som arrangeras av ERA Utbildning i samarbete
med Kalmar Högskola. Försöket med distansutbildning har fungerat mycket bra och nu i höst
blir det en ny omgång med sex kurser.

Större ansvar, förnyat kvalitetstänkande, tydligare marknadsfokus,
kortare ledtider, ökad produktivitet
samt bonus för goda insatser.
Det är de konkreta resultaten av
det treåriga WCP-arbetet inom
affärsenheten GSM, NMT och TACS,
RMOG, som medarbetarna kommer
att uppleva. För kunderna, de olika
operatörerna i världen, innebär WCP,
World Class Provisioning, att Ericsson
erbjuder snabbare utvecklingsarbete,
mer "koppla in och kör-teknik" och
högre kvalitet. Kort sagt - ännu
bättre lösningar till konkurrenskraftiga priser.

arknadskrav, tvärfiinktionella arbetsgrupper, daglig uppföljning och bättre kvalitet är några av nyckelorden när Stig Rune Johansson och Eva Salomonson
beskriver delarna i och målen för det WCP-arbete som
startat inom RMOG.
- Det är marknadskrav som är grunden för det WCParbete vi påbörjat, säger Stig Rune Johansson, chef för
produktenheten för radionät och som har det övergripande ansvaret för WCP inom RMOG hos Ericsson Radio Systems AB.
- När vi släpper fram nya tekniska lösningar på marknaden måste de fungera från start. Internt ställer det nya
krav på vårt sätt att arbeta. Vi måste kunna accelerera utvecklingsarbetet. Kvaliteten i våra produkter ska inte bara vara så bra som idag, utan ännu bättre, säger Eva Salomonson som leder WCP programmet.

Tekniska och ekonomiska morötter utvecklas av Lars
Göran Andersson och Björn Samuelsson.
Foto: Anders Anjou

f l

Tåget byggs under färd

Tvärfunktionellt lagarbete. Med ökad konkurrens måste Ericsson korta ledtider och snabbt nå ut till marknaroch slutkund,
samtidigt som det rullar iväg mot kunderna.

närerna, abonnenterna. Servicegraden, kvaliteten och
driftsäkerheten är i nivå med vad den klassiska OrientBeskrivs WCP-arbetet grovt förenklat med hjälp av exexpressen kunde erbjuda, men till samma pris som en loempel från en annan kommunikationvärld, järnvägen, så
kaltågsbiljett.
blir bilden följande:
Betänk att du ser
Kortare ledtider
ett tåg som lämnat
Att konkurrensen hårdnar, priser"Ericsson City" och
na pressas och att tempot ökar på
som rusar fram mot
telekommarknaden är ingen ny"The
Operators
het. Ericsson har internt under
Town" i marknadsmånga år arbetat framgångsrikt
landet. Framför loket
med att korta ledtiderna för konlägger rallarna den
struktion och leverans till markräls som tåget ska färnad och slutkund.
das på. Samtidigt färDen nya dimensionen i WCP är att
digställs järnvägsvagman angriper problemen
från
narna efter loket. Allt
många olika håll omfattande bland
detta sker under den
annat nya organisationsformer,
pågående tågresan.
belöningsformer och med stor foOperatörerna har lagt
kus på kvalitet.
ut de slipers som rälsen ska läggas på och s t 'g R u n e Johansson, chef för produktenheten radionät - I detta arbete har vi i korthet tre
bestämt den tidtabell har det övergripande ansvaret för WCP inom affärsen- viktiga delar, skapandet av tvärsom måste hållas.
heten GSM, NMT och TACS.
funktionella team, "Daily Build"
samt i slutänden "plug and play", säger Eva Salomonson.
Eftersom det handlar om tvärfunktionellt lagarbete
Innan WCP-arbetet påbörjades genomfördes interna
med många kompetenser, så finns banbyggare, lokförare
analyser, djupintervjuer med kunder samt jämförande
och konduktör på plats. I restaurantvagnen erbjuder köanalyser, så kallad benchmarking, med framgångsrika
kets chief en femstjärnig "value added "-middag till rese-
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Lyckad satsning på
distansutbildning

get" med produkter och tjänster måste byggas
Illustration: Åsa Harvard

betyder i korthet att hela design- konstruktions- och testp r o 4 ^ n kommei att ske i myckel högre tempo och med
stor^rarallellitet. Slutmålet är att ta fram nya mer konkurrenskraftiga produkter och tjänster i ett högre tempo
med säkrare
projekttidtaStandardlösningar
beller.
-Jag har under
- Historisk sett har vi erbjudit kunderna en
lång tid arbetat
uppsjö av detaljlösningar som kunnat
med olika förkombinerats . Nu handlar det mera om att
bättringsproföra fram paket med standardlösningar.
jekt. Sällan har
Detta är en effekt av att vår marknad nudet förekommera består av konkurrerande operatörer
mit att någon
som inte längre kan bära stora egna tekniskommit
och
ka utvecklingsavdelningar på samma sätt
självmant ansom de tidigare nationella monopolföretamält sitt intresgen gjorde, säger Eva Salomonson.
se att delta. Nu
-Vi kommer nu att efterlikna dataindushör medarbetrin, men bibehålla vår kompetens att testa
tare spontant
våra produkter och tjänster i hela nätlösav sig och vill
ningar, framhåller Stig Rune Johansson.
Eva Salomonsson leder WCP-arbetet som syftar till
veta mer, delta och
- På samma sätt som vi närmar oss databättre lösningar till konkurrenskraftiga priser.
lämnar idéer, säbranschen när det gäller utvecklingstempo
ger
Lars-Göran
kommer de förmodligen behöva ta till sig
vårt systemtänkande, tror Eva Salomonson.
Andersson, som ansvarar för Daily Build-delen inom
WCP.
En viktig vagn i det "WCP-tåg" som nu rullat igång in- Daily build innebär att system byggs och verifieras
om Ericsson är "Daily build". Det "dagliga byggandet"
företag inom datakombranschen.
[nom WCP förenar vi nu vår egen goda utvaÄk:ngs
tradition, baserad på system och funktionalitet,^^ dataföretagens mer snabba sätt att bedriva utvecklingsarbetet, säger Stig Rune Johansson.

dagligen. De som deltar bildar ett team och har ansvaret
för att arbetet löper som det ska, säger Lars-Göran Andersson.
Fördelen med detta sätt att arbeta är att eventuella designproblem kan identifieras och åtgärdas på ett tidigt
stadium, vilket i sin tur gör att tidplaner och kvalitetsmål
kan uppnås på ett effektivare sätt.
- Förut har alla arbetat med sin del och inväntat andras insatser. När ett projekt i slutändan testat helheten
och upptäckt problem, så har det varit en tidskrävande
och dyrbar process att rätta till dem. Ibland har felaktigheterna uppstått i ett tidigt stadium av ett projekt och
skapat en lång kedja av justeringar.
Detta sätt att arbeta betyder också att testverktygen
måste utvecklas.
- Ska du testa ett system dagligen så måste det finnas
automatiska tester som bekräftar att systemet fortfarande fungerar.
- Vi måste också arbeta mer parallellt. Den enskilde
medarbetaren kan inte vänta, utan måste kommunicera,
ta beslut och arbeta tvärs igenom systemet. Tidigare har
vi arbetat mer komponentbaserat. Nu ska vi arbeta mer
funktionsorienterat.
Några avdelningar som i skrivande stund kommit
långt såväl mentalt som praktiskt när det gäller Daily Build inom RMOG är konstruktionsenheter i Linköping
och Mölndal.
- Även Value Added Services tvärs över gatan här i Kista utanför Stockholm har kommit långt, säger Lars-Göran Andersson.
Ekonomiska belöningar

För medarbetarna rymmer WCP-arbetet inte bara tekniska morötter, det vill säga en möjlighet att få arbeta
med den bästa och modernaste tekniken. Det kommer
även att finnas ekonomiska belöningar att arbeta för.
- Den 15 december i år ska vi ha ett utkast till mätmetoder och mätinstrument för ett belöningssystem inom
WCP klart. Detta ska också provas och utvärderas i en
första pilot, säger Björn Samuelsson som arbetar med utveckling av produkter för switching och databashantering.
Han ansvarar för två olika projekt inom WCP. Det
andra handlar i korthet bland annat om hur kunderna
ska involveras i utvecklingsarbetet.
- Belöningsprogrammet kommer att premiera de delsystem som klarat målen, sedan är det respektive linjechef som är ansvarig för att specificera de individuella
belöningarna, säger Björn Samuelsson.
Hur WCP-arbetet totalt sett bedrivs och om de tuffa
målen, halverad ledtid, fyra gånger högre produktivitet
samt tiofaldigad kvalitet uppnås kan alla följa via hemsidan på intranet: http://www-rmog.ericsson.se/wcp/
Lars Bäck

I våras startade ERA Utbildning ett samarbete med Kalmar Högskola "University-On-Line". Det gällde då två utbildningar, IT-grund och Marknadsföring, båda på fem
poäng. 30 medarbetar från Ericsson deltog i detta pilotprojekt.
- Kurserna mottogs mycket positivt, det finns stort intresse bland de anställda och vi kommer att fortsätta samarbetet med Kalmar Högskola. I höst blir det också en
distanskurs arrangerad av KTH, berättar Johanna Rydberg och Liselott Nordberg, som är ansvariga för denna
utbildning.
Det är första gången Ericsson erbjuder anställda att läsa på distans. För att delta i utbildningen krävs allmän
behörighet för högskola.
De kurser Ericsson köper går på halvfart vilket innebär
fem poäng på tio veckor. Efter de tio veckorna hålls tentamen i Kista. Den som deltar i undervisningen får låna en
bärbar dator från högskolan i Kalmar.

Många fördelar
Johanna pekar på de många fördelar som finns med att
plugga på distans. För den som studerar betyder det flexibilitet både i tid och rum. För anställda på utlandskontrakt är detta också ett sätt att plugga även om man befinner sig långt utanför Sveriges gräns.
Det finns ett stort utbud av kurser och utbildningen,
som ligger på en hög nivå, har en "kvalitetsstämpel" genom att den ger poäng.
Milton Santos, som arbetar med marknadsföring på affärsenheten GSM, NMT och TACS har läst marknadsföring. Han är nöjd med kursen och säger att han lärt sig saker som han direkt kan använda i sitt dagliga arbete.
- Men, tillägger han, studierna kräver tid. Fem, sex timmar har jag lagt ned varje helg.
Även Mats Hjalmarsson, som tidigare arbetade med
teknisk kompetensutbildning men nu är på User Applications Lab, är nöjd med den kurs han läst, IT-grund. Kursledaren ställde upp mycket bra och man fick uttömmande svar mycket snabbt på de uppgifter man skickat in.
Även Mats säger att det krävs disciplin. Han fortsätter
nu med att utbilda sig och även om det inte blir distanskurser så var det just distanskursen som fick honom att
börja studera.
De kurser som kommer att hållas nu i höst är tre inom
blocket Företagsekonomi och två inom IT. Inom det sistnämnda ämnesområdet är det dels en IT-grundkurs samt
en kurs i systemering, som är en fortsättning på vårens
grundkurs. I Företagsekonomi är det kurserna Affärsredovisning och Budgetering och kalkylering som är nya
för hösten.
"Convergence - the changing Telecommunication
Market" är en kurs om utvecklingen på telekommarknaden och den arrangeras av KTH, Stockholm. Den ger tre
poäng och mycket av studierna sker genom artikelsökning på Internet.
Gunilla Tamm
• Den 21 september kommer Kalmar Högskola och informerar om höstens kurser. Mer information om distansutbildningen finns på:
University on Line: www.uol.hik.se/uol/kurser.html
KTH-kursen: http://gls.it.kth.se
Detaljerad information om kurserna finns på ERA Utbildnings hemsida:
http://www-br.ericsson.se/employ/gntrain/
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Erik Ekudden och Mats Folkesson på forskningsavdelningen Audio and Visual Technology Research i Kista utveckar talkodare för framtidens mobiltelesystem. Med
snabba datorer skapar de en simuleringsmiljö för att digitalt testa realtidsljud med olika algoritmer.
Foto: Kurt Johansson

A

Flexibilitet med framtidens talkodare
Mobiltelefonanvändarna blir allt
kräsnare. Framtidens bredbandiga
mobiltelefoni ska inte bara ge nya
möjligheter till datakom - fullgod
talkvalitet blir också ett viktigt
konkurrensmedel.
Inom forskningsavdelningen
RCUR pågår utveckling och standardisering av talkodare för framtidens mobiltelesystem.

Forskningsavdelningen Audio and Visual Technology Research i Kista arbetar med både tal- och bildsignalbehandling. Ett tjugotal personer utvecklar tillsammans med kollegor i Niirnberg och Luleå taligenkänning, talkodning, ekosläckning och videokodning.
Projekten sker i nära samarbete med affärsområdena Mobilsystem och Mobiltelefoner och terminaler.
Den nyligen utvecklade talkodaren
AMR, adaptive multi rate, är ett av de
fem förslag som nu utvärderas av standardiseringsorganisationen ETSI för
framtidens GSM-system. Förslagen ska
också prövas för nästa generations mobiltelesystem UMTS (Universal Mobile
Telecommunication System).

Flexibel talkodare
För GSM-operatören ger Ericssons lösning möjlighet att flexibelt öka antingen talkvaliteten eller kapaciteten i nätet.
- Vi har redan idag väldigt bra talkodare. Det här är ytterligare ett sätt att
förbättra dessa, vilket ger operatörer
som väljer tekniken en fördel, säger
Erik Ekudden som ansvarar för AMRprojektet.
Idag finns tre talkodare för GSM; Enhanced Full-Rate (EFR), som står för
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den bästa talkvaliteten, Full-Rate (FR)
och Half-Rate (HR) som kan användas
för att öka kapaciteten i ett nät. Fördelen med AMR-talkodaren är att den har
samma höga talkvalitet som EFR men
ett ännu "robustare beteende".
- Den nya talkodaren byter mod (bithastigheten för talkodaren) hela tiden
under samtalets gång utan att användaren märker detta. Det ger ett mer robust
beteende när det är dålig täckning, till
exempel i cellranden, säger Erik Ekudden.
Eftersom utnyttjandet av radioresurer är en avvägning mellan kvalitet och
kapacitet innebär det att GSM-operatö-

ren även kan öka kapaciteten i nätet
med AMR.
- Kravet från ETSI är att talkodaren
ska kunna införas i GSM-system genom en kostnadseffektiv uppgradering
av mjukvaran i basstationerna och i
växeln, säger Erik Ekudden.
WCDMA-lösning

AMR-talkodaren ska även användas
som en del i Ericssons WCDMA-lösning. Tekniken bygger där på den flexibla bandbredden i WCDMA-systemet.
Operatören kan flexibelt anpassa kvalitet och kapacitet genom att styra bittakten, vilket AMR-talkodaren är anpassad

för. Det specificeringsarbetet fortsätter
under 1999.
- Nu jobbar vi hårt med de sista specifikationerna av talkodaren till nästa
systemversion av GSM, säger Erik
Ekudden.
I slutet på september ska specifikationera vara klara, samtidigt som ETSI ska
ha utvärderat de fem förslagen till talkodare. Den talkodare som ETSI väljer
släpps i ett paket av specifikationer i februari 1999.
NILS SUNDSTRÖM
nils.sundstrom@era.ericsson.se

K O N S T E N ATT O M V A N D L A L1UD DIGITALT
• Komprimering av talsignaler spelar
en nyckelroll för den digitala processen
- och för mobiltelesystemens totala
prestanda. Därför sker omfattande lyssningstester för att utveckla nya, effektiva talkodare.
Sammanlagt har cirka 250 personer
ingått i de subjektiva lyssningstester som
gjorts under våren för att testa den nya
AMR-talkodaren. Testmetoderna är noga
specificerade för att i en standardisering
kunna jämföras med resultat för olika
kodare från olika företag.
De senaste årens ökade kunskap om
komprimerade talsignaler och den
mänskliga hörseln har inneburit stora
förbättringar för mobiltelesystemens
ljudkvalitet.
- Dagens talkodare är fyra till åtta
gånger mer komplexa än de som fanns
när GSM:s Full-Rate standardiserades,
säger Erik Ekudden.

Talkodarna har bland annat blivit mer
robusta i hur de hanterar olika signaler,
alltifrån olika typer av mänskliga röster
(man, kvinna eller barn) till musik i bakgrunden, buller etc.
I ett särskilt Ijudlabb har forskningsavdelningen gjort förstudier till de algoritmer, de matematiska formler, som
används för talkodningen. Beskrivningen görs i ett högnivåprogrammeringsspråk. Den slutliga mjukvarukoden för
de digitala signalprocessorerna i produkterna skrivs sedan ute på affärsenheterna.
- Det ovanliga med vårt labb är att vi
har en datoruppsättning som kan jobba
i realtid med högnivåkoden utan fördröjande omkodning på lägre programmeringsnivå. Det gör att vi kan
lyssna på resultatet direkt, säger Mats
Folkesson som tillsammans med Gunilla Berndtsson är den som jobbat med
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Agneta Birkenstrand, till vardags på
basstationsutvecklingen på GSM, är
en av de 250 personer som deltagit i
lyssningstester med AMR-talkodaren. I just detta lyssningstest gällde
det att under en timme bedöma talkvaliteten på ett antal meningar
(uppspelade med olika röster och
olika talkodare) på en skala 1 till 5.
lyssningstestema i Kista till den nya
AMR-talkodaren.
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Helhetsansvar och överblick
Ericsson leder utvecklingen med
att integrera tal över Internet med
GSM. Arbetet sker i en ny fristående organisation som har totalansvar för lösningen GSM on the N e t

Det handlar om överblick, snabbhet
och närhet till marknaden. Organisationen för GSM on the Net är det senaste exemplet på en så kallad Innovation
Cell inom affärsområde Mobilsystem. I
ett öppet kontorslandskap i Kista finns
GSM on the Net's systemledning, produktledning, marknadsavdelning, pro
jektledning och dessutom totalansvaret
för integrering och verifiering av lösningen. Sammanlagt ingår idag ett 30tal personer och organisationen fortsätter att växa.
- Vi är som ett komplett litet företag.
Det här mer fristående arbetssättet har
varit helt avgörande för oss. Vi hade aldrig lyckats som ett projekt, där folk är
upptagna i sin egen organisation, säger
Niclas Forsvall, chef för GSM on the Net.

Snabb utveckling
Arbetet med GSM on the Net startade
hösten 1997 på initiativ av bland andra
Bo Bergström, chef för produktenheten
GSM basstationer. En analys av hoten
från datavärlden hade då givit ett entydigt svar; Ericsson måste arbeta med
mobila telekomlösningar i IP-baserade
nät för att inte bli omkörda av snabbfotade dataföretag.
- Förutsättningarna för vår lösning
är mindre basstationer, tal via intränat,
en ökande LAN-marknad samt GSMmarknadens expansion och möjligheter till ökad datahastighet, säger Niclas
Forsvall.
Konceptet lanserades i slutet på juni i
Stockholm och Rom. I höst ska GSM
on the Net visas på en rad mässor i Asien, Europa och USA. Ett antal testsystem ska installeras första kvartalet 1999
och andra halvåret väntas en kommersiell produkt finnas klar.

Totallösning för företag
- Vi vänder oss i första hand till mobilteleoperatörer som vill erbjuda företagslösningar och Internetservice, berättar Bengt-Åke Ljuden chef för marknad och produktledning.
GSM on the Net integrerar GSM-tek-

Organisationen för GSM on the Net i Kista jobbar som ett komplett litet företag. Längst fram till höger Niclas Forsvall, chef
för organisationen, som ska vara pappaledig i höst. Ersätter gör Jan-Erik Stjernvall, idag chef för produktledningen för GSM
basstationer.
Foto: Anders Anjou

niken med Internetprotokollet genom
att kostnadseffektivt utnyttja företagets
datanät, LAN, som gemensam infrastruktur. Det innebär en totallösning
för tele- och datakommunikation på
företag.
Tekniken baseras bland annat på
H.323-standarden för multimedia och
paketdatatekniken GPRS (General
Packet Radio Services). Användaren
kan till exempel använda en och samma
telefon för både lokal och global mobilitet, samtidigt som mobiltelesamtalen
inom kontoret blir billigare. Konceptet
gör det också enkelt att flytta mellan
olika accessformer: GSM, fast telefoni,
IP-telefoni eller multimediatelefoni beroende på situation.
- Den stora möjligheten ligger dock i
de nya tjänster som kan utvecklas och
som integrerar telekommunikation

med IT. Ett enkelt exempel är att användaren kan koppla upp ett telefonsamtal
när denne surfar genom att klicka på en
telefonikon, säger Bengt-Åke Ljuden.
Eget ansvar

Utvecklingen av lösningen sker med
hjälp av designcentrer inom hela koncernen; från Umeå, Stockholm och Linköping till Oslo och Dallas. Varje enhet
ansvarar för att respektive del fungerar
med det övriga systemet och har därför
egen systemledning och ansvar för integrering och verifikation.
- Fördelen med att agera som ett litet
företag är att vi kunnat starta designarbetet tidigare. Det är ett stort koordineringsarbete, men samtidigt har vi gett
designenheterna större totalansvar vilket kortar ledtider och ökar engagemanget, säger Niclas Forsvall.
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Arbetssättet Innovation Cell, att jobba som ett litet företag, kommer med all
säkerhet att bli vanligare inom Ericsson
och Mobilsystem.
- En Innovation Cell kan startas genom nya innovativa idéer eller genom
verksamheter som avknoppas från nuvarande organisationer, säger Jöran
Hoff, ansvarig för affärsutveckling på
Mobilsystem och en i styrgruppen för
GSM on the Net.
- Vi strävar efter att skapa fler små
enheter inom affärsområdet där vi
kommer närmare marknaden med hela
verksamheten. Det här handlar om
självstyrande enheter som skapar större
engagemang och flexibilitet för förändringar på marknaden.
NILS SUNDSTRÖM
nils.5undstrom@era.ericsson.se

Etiopisk MXE-order
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• Ericsson Messaging Systems har skrivit
kontrakt med etiopiska operatören Ethiopian Telecom om att leverera en MXE
meddelandeplattform (voice mail system).
I maj skrev Ericsson kontrakt om att leverera det första mobiltelesystemet till landet. Operatören Ethiopian Telecommunications Corporation öppnar ett nät för
36 000 i Addis Abeba-området.
Ericsson etablerades i Etiopien redan
1894.
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Sommar på hästrygg

Hur blev
semestern?
Ulrika Sundström, Ericsson
Radio Systems, Gävle
- Jag har
jobbat hela
sommaren.
Vår
kund
NTT DoCoMo la order
för hösten
redan under
sommarmånaderna så
vi har haft full bemanning i stort
sett hela sommaren. I början av
september kommer jag att semestra två veckor i Spanien för att få
sol, bad och kunna vila upp inför
en "het" höst.
Thomas Ersson, Ericsson Software Technology, Karlskrona

På idylliska småvägar tog sig Maritza Elfving från Sörmland till Småland. Mest var det skritt men ibland också galopp på
någon lämplig skogsväg.
Foto: Kurt Johansson

Att använda en semestervecka för att ta sig från
Östermalma i Sörmland till
Lönneberga i Småland
kanske inte låter så spännande om man inte som
Maritza Elfving på
Ericsson Radio Systems
tar sig fram de 25 milen på
hästrygg.
- Det var många som skakade på huvudet när jag berättade att jag planerade
att rida från Östermalma i närheten av
Gnesta till Lönneberga men det gick
alldeles utmärkt, berättar Maritza Elfving, som är sekreterare på forskningsenheten RCUR i Kista.
Idéen att ge sig ut på långridning fick
hon när hon läste om Linde von Rosen
och hennes ritt till Tranås och även ut i
Europa.
I motsats till många andra har Maritza aldrig varit någon hästtokig tonåring
utan det var först på en konferens, där
ridning på islandshäst ingick, som hon
blev intresserad. Intresset blev så stort
att hon i slutet av förra året köpte det
12-åriga varmblodet Jägermeister. Han
finns i ett stall i Roslagen, där Maritza
tillbringar all ledig tid.
- Egentligen är (ägermeister en travare men som sån inte särskilt bra efter-
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ter och frågade om han kunde få gå i
någon hage över natten, blev jag så väl
mottagen. Jag fick både nattlogi och
mat. Östgötarna är verkligen gästfria
och jag har fått många nya vänner, säger
hon. Ryktet om den långväga ryttarinnan spred sig mellan gårdarna så på
Provkörde på M C
många ställen var man inte överraskad
när hon kom ridande.
När Maritza bestämt sig för att ta en
Det är egentligen bara en sak som
semestervecka och rida till Lönneberga
Maritza är lite besviken
för att hälsa på
över. Hon hade med sig
goda
vänner,
mobiltelefon, en MC 12
började hon inte
och en digital kamera för
bara träna Jägeratt kunna skicka korta rapmeister
utan
porter och bilder hem till
skaffade
även
arbetskamraterna i Kista.
kartor, prickade
Täckningen på de små
ut tänkbara vägar
vägar där hon red är dock
och
provkörde
obefintlig så det blev inga
också vissa vägbildrapporter till jobbet.
sträckor
på
En rolig bild hade säkert
motorcykel. Både
varit då hon red genom
veterinär
och
Vimmerbys stora rondell
hovslagare
gav
eller mötet med ett gäng
klartecken
till
stentuffa MC-killar som
långritten.
blev imponerad av tjejen
Maritza pricpå "havremoppen".
kade in rätt vecka
Ridturen till Lönneberga
för sin ritt, bara
- Vi trivs så bra tillsammans att
har
gett Maritza mersmak.
en dag regn och
det blir fler långritter för mig
- Och Jägermeister också,
sex dagar sol.
och Jägermeister, säger Maritza
tillägger hon skattande. Nu
- Jag hade sovElfving.
planeras nästa tur, kanske
säck och liggunblir
det
till
Salen
nu i höst.
derlag med mig men de kom aldrig til
Gunilla Tamm
användning. På alla gårdar där jag stan
gunilla.tamm@era.ericsson.se
nade för att be om vatten till Jägermeis
som han älskar att galoppera. När jag
köpte honom var han ganska oriden
och muskulaturen inte så välutvecklad
så jag började träna honom genom att
skritta många mil. Då upptäckte vi hur
bra vi trivs tillsammans, förklarar hon.

- Jo, semestern var ganska
okej.
Under de tre
veckor som
jag var ledig
förbättrade
jag min förmåga
att
köra MC speciellt i regn. Nu innan hösten
kommer ska jag ta MC-kort och
till nästa vår hoppas jag ha köpt en
motorcykel.
Angela de Vasconcellos,
Ericsson Radio Systems, Kista
- Jag har varit
fyra veckor på
Cuba. Mycket
roligt, annorlunda och cirka 45 graders
värme. Bland
annat har det
blivit havsfiske och dykning. Kulturen påminner till viss
del om Brasilien, som jag har
anknytning till.
Alex Bruckner, Ericsson
Romania, Bukarest

Semester
blir det senare. I sommar
har jag jobbat med det
mjukvarucenter
för
ANS som vi
bygger upp
här. Jag har
också varit på utbildning i Danmark en vecka. Där var det regn.
Här har vi haft runt 40 grader.

