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Tiotusen nya
abonnenter
i månaden
Ericssonfickunder hösten 1991fleratilläggsorder till
sitt mobiltelefonnät i Taiwan. De var värda cirka 640
miljoner kronor och nätet växer nu med drygt tiotusen
nya abonnenter i månaden.
När utbyggnaden är klar nästa
sommar kommer nätet att vara
dubbelt så stort som idag och ha
cirka 440 000 abonnenter.
Ordrarna gäller leveranser av
mobilväxlar och radiobasstationer för det befintliga analoga
AMPS-systemet. Det har helt
levererats av Ericsson och det är
det enda mobiltelefoninätet på
Taiwan.
Taiwan, som är ungefär fyra
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gånger så stort som Gotland, är
idag Ericssons största asiatiska
marknad för mobiltelefonsystem.
På ön, som ligger utanför Kinas
kust, bor drygt 20 miljoner människor, vilket betyder att det
färdigutbyggda nätet kommer att
ge knappt 2,2 procent av befolkningen mobiltelefoni. En siffra
som kan jämföras med Sverige där
7 procent av befolkningen har
mobiltelefoner.

senaste
nyheter

Varsel på KSS
Ericsson Radio Systems Sverige AB, RSS, har inlett förhandlingar
om varsel och neddragningar av antalet anställda med 50 personer.
Varslet gäller administrativ personal och tekniker vid huv udkontoret
och filialerna. RSS arbetar huvudsakligen med installation och tekniskt underhåll av landmobila radiosystem, mobiltelefoner och datorsystem, s k tredjepartservice.
Anledningen till varslet är att marknaden för landmobila radiosystem är stagnerande. Modern integrerad elektronik minskar behovet
av underhåll. Vidare har serviceinnehåll och fordonsinstallationer
minskat vad gäller mobiltelefoner. Den pågående lågkonjunkturen
har drabbat viktiga kundsegment. Dessa faktorer har lett till att lönsamheten inte är tillfredsställande.
För att stärka företagets konkurrenskraft inför framtiden startas
flera projekt för att vidareutveckla och effektivisera verksamheten.

Stal show i Indien
"Ericsson stal showen genom att sätta upp ett fungerande mobiltelefonsystem och låta mässbesökarna ringa vart som helst i Indien",
skrev en indisk tidning efter telecom-mässan i New Delhi i slutet av
januari. Ericsson, som visade mobiltelefoni och AXE mm, hade
enligt säker källa den mest välbesökta montern. Indien, som fortfarande aren vitfläckpåmobiltelefonikartan.harjust förklarat sig vilja
bygga ett digitalt mobiltelefonsystem av GSM-modell.

Utökning i Guangdong
Ericsson har fått en beställning på utökning av mobiltelefonnätet i
den kinesiska provinsen Guangdong. Detta analoga system började
installeras 1987 och utökningen nu innebär att nätets kapacitet
fördubblas. Ordern ärvärd 135 miljoner kronor. Ericsson har nästan
70 procent av den kinesiska mobiltelefonimarknaden.

Mässaförflygledning
Den 18-20 februari arrangerades en specialmässa för flygtrafiklednings-system i holländska staden Maastricht.
Bland utställare som Siemens, Marconi m fl visade Ericsson en
demonstrationsväxel av MXD 2000, som är en specialväxel, som
bygger på enheter från AXE. Växeln, som sålts till många
försvarskunder, har också en typisk civil användning i ATC, Air
Traffic Control. Den har mycket höga prestanda och har bl a levererats till en flygledarskola utanför Frankfurt.

Odysseus blickar mot USA och Japan
På Hornafjord 13 i Kista, plan ett, härskar Odysseus. Sedan början av januari
finns här ett 30-tal medarbetare som
arbetar med två parallella projekt. Dels
utveckling av en ny basstation för det
amerikanska digitala mobiltelefonsystemet, ADC och dels en basstation till
det japanska mobiltelefonsystemet,
JDC, men grundad på den amerikanska. Projektet för USA har döpts till
Odysseus.
Forts på sid 3.
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KOMMENTAREN
1992 - ETT AR MED STORA UPPDRAG
L

ågkonjunkturen fortsätter och 1992
blir ett kärvt år. Detta får dock inte
förlama vår verksamhet. Vi har nämligen
flera mycket stora uppdrag som ska förverkligas i år.
Under första halvåret ska det digitala
mobiltelefonsystemet introduceras i Nordamerika. För en fortsatt positiv framtid i
USA och Kanada är det nödvändigt att vi
klarar detta stora arbete. Gävlefabriken har
en nyckelroll med till verkningen av basstationerna.

A

rets andra stora uppdrag är ett digitalt mobiltelefonsystem till Japan.
Strax innan julfickvi ett Letter of Intent och
förhoppningsvis har vi snart ett färdigt kontrakt. Japan blir då en av våra viktigaste och
största marknader.
Idag är Europa och Nordamerika basen
för vår digitala mobiltelefoniverksamhet
och denna bas breddas betydligt när vi får
beställningen till Japan.

I takt med förändringar på marknaden
och kundernas krav måste vi se över
vår interna organisation på affärsenheten Mobiltelefonsystem (RMOS). Under
den närmaste tiden kommer justeringar
att ske för att vi ska få en organisation som
är mer marknadsinriktad och har kortare
beslutsvägar.

F

örra året avslutades med en ordentl ig
spurt och nu måste vi fortsätta denna
spurt. Framtiden för B R ser positi v ut även
om det just nu är kärvt.
Vi får inte låta svårigheterna påverka
oss negativt utan värna om den kreativa
och positiva företagskultur som vi har
inom Radiokommunikation.
Våra produkter har en viktig roll inom
Ericssonkoncernen både idag och i framtiden.
Kurt Hellström

A

tt komma igång med den digitala
utbyggnaden i Nordamerika är en
av EGEs viktigaste uppgifter i år. Här har
Gävlefabriken en viktig roll och det är
nödvändigt att leveranserna därifrån följer tidplanerna. För några veckor sedan
blev vår mobila telefon för TDM A Dual
Mode certifierad av amerikanska FCC,
Federal Communications Commission.
Detta typgodkännande ger oss nu klartecken att börja försäljningen och det är
nödvändigt att leveranserna kommer
igång ordentligt.
Systemsidan bereder marknaden för
mobiltelefonerna och därför är det viktigt
att vi i år koncentrerar oss på digitala apparater till GSM och ADC. Samtidigt
måste vi fortsätta att vidareutveckla ficktelefonerna för NMT-systemet.

M

obildata har haft en positiv start
på 1992 med lanseringen av radiomodem under varumärket mobidem,

Rikspolisstyrelsen har nu fått de
första nya handstationerna av
modellen P402. Totalt ska Ericsson Mobile Communications leverera 825 stycken i första skedet.
Stationens elddop blir under
fotbolls-EM nu i sommar. Då ska
400 stationer vara i luften och användas vid de olika arenorna, enligt RPS. Övriga stationer används i vanlig tjänst.
Utbytet av handstationerna är
ett led i polisens allmänna uppryckning av radionätet. Den nya
radiostationen har flera finesser,
bl a larm, förprogrammerade anropsnummer, bättre ljudkvalitet,
samt selektiva indi vid- och gruppanrop.
LC

Nyheter

Cecilia Fridell i ämnet informationsvetenskap vid sociologiska
institutionen på Uppsala Universitet. 400 slumpvis utvalda anställda fick ett frågeformulär och
av dessa har 70 procent svarat. Så
mycket som 93 procent uppgeratt
de alltid läser, åtminstone någonting, i ERA Nyheter. 40 procent
läser större delen av tidningen och
lika stor andel läser enstaka artiklar. Ekonomerna är de flitigaste
läsarna!
Att så mycket som 93 procent
läser tidnigen får anses som ett
mycket bra betyg. Undersökningen visar dock på områden där det
kan bli bättre. 76 procent av de
tillfrågade vill läsa mer om

framtidsplanerna för företaget.
Andra ämnen som man efterlyser
är kunders syn på Ericsson, konkurrenterna, lokala nyheter, arbetsplatsreportageochnyaorder.I
den "nya" ERA Nyheter ska vi försöka bli bättre inom dessa områden.
Radiokommunikation är ett
stort och viktigt område inom Ericsson och det måste speglas i
Kontakten, vilket även är en uppgift för ERA Nyheters redaktion.
Din uppgift, kära läsare, är att
tipsa oss om både stort som smått.
Tillsammans kan vi göra Kontakten och ERA Nyheter till ännu
bättre tidningar.
Gunilla
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Linköpingsfabriken: Dick Barkehed, tfn 013-28 70 91,

ör mobilradio ska vi fortsätta vår världsomfattande satsning på EDACS. Med
EDACS har vi fått ett system, som är bättre
än vad våra konkurrenter har och det ska vi
dra nytta av.
Precis som hela Ericssonkoncernen har
även verksamheten inom EGE drabbats av
lågkonjunkturen. Både i USA och Kanada
är de dåliga tiderna mycket kännbara. Att
hänga med i marknadsförändringarna, bli
kostnadseffektiva men absolut inte tappa
sugen - det gäller för oss alla, vare sig vi
arbetar här i Sverige eller på andra sidan
Atlanten.
Åke Lundqvist

Utbildningslokal
med PCutrustning
På plan 0, bottenvåningen, i Borgarfjord Kista finns en PC-utrustad utbildningslokal till uthyrning.
I lokalen finns åtta elevplatser
och en lärarplats med PC-utrustning, lika många VAX-anslutna
terminaler samt skrivare.
Lokalen är lämplig för utbildning, men även för interna presentationer, mindre konferenser etc.
Bokning sker hos Helena Örnberg
H/O.

Nytt avtal om
traktamenten

En "ny" tidning för Radiokommunikation
Tidigare fick alla anställda inom
vårt affärsområde personaltidning ERA Nyheter som en "egen"
tidning. Fr o m det här numret
finns tidningen som en bilaga i
Kontakten. Samma förändring
har skett för alla koncernens affarsområdestidningar.
Den stora skillnaden är att alla
koncernövergripande artiklar och
reportage nu finns samlade i Kontakten. I den "gamla" ERA Nyheter var detta material insprängt på
vissa koncerngemensamma sidor.
Under förra året genomfördes
en läsarenkät av ERA Nyheter.
Undersökningen är en viktig del i
en sk C-uppsats, som skrivits av

F

Finns!

Polisens första P400-stationer

Hans Wirström och Lennart Axelson från Rikspolisstyrelsens
teknikenhet mottar de första P402-stationerna av Ulf Hilmersson,
Ericsson Mobile Communications. Toto: Björn Seger

som blivit mycket uppmärksammat. Med
joint venture-bolaget mellan BellSouth
och RAM i ryggen har vår mobildataverksamhet stora chanser till framgång. BellSouth själva har planer på kraftig utbyggnad av Mobitex-nätet vilket betyder många
nya marknader för oss.

Ett nytt traktamentsavtal är nu
förhandlat och ska tillämpas från
1 mars. Avtalet innehåller inte så
mycket nytt som förra året och det
är mest positiva nyheter. Samtliga tjänstemän kommer att få information om innehållet.
Ett nytt resereglement förväntas vara klart 1 april. I nästa nummer av ERA Nyheter kommer en
artikel om olika nyheter inom reseadministrationen.

Ingen Snilleblixt
Förslagsverksamheten
Snilleblixten i Kista är nedlagd från årsskiftet.

4 0 procent
av världsmarknaden
Ericsson håller sin marknadsandel på drygt 40 procent när det
gäller mobiltelefoni. Siffrorna för
1 januari visar att drygt 6,1 miljoner abonnenter av totalt drygt 15,2
miljoner ringer i Ericsson-system.
Bland konkurrenterna har Motorola 19 procent, AT&T 18, japanska NEC 7,5, Northern Telecom 6,2, Siemens 3,6 samt Nokia
2,1 procent. Att märka är att NEC
har hela 87 procent av sina system
i Japan.
Sverige har fortfarande världens tätaste penetration av mobiltelefoner. 7 procent av alla svenskar har en mobiltelefon. Tvåa är
Finland med 5,8 procent. Långt
efter ligger länder som US A, 2,76
procent, Tyskland 0,68 (!), Frankrike 0,67 samt Japan 1 procent.
Allt dettaenligtERAs referenslista för 1/1-92

ERA
Korta Nyheter
Peter Dahlqvist, Åke Karlsson,
Torbjörn Wård och Ralph Löfdahl, alla från ERA, arbetar i Kanada.
Till England har Jan Edhäll,
ECS samt Björn Eisner och Kjell
Vernet, båda ERA, flyttat.
Björn Linderoth, ERA, är stationerad i Kuwait.
I USA arbetar Ted Ericsson,
ECS och Jan Klinte, ERA.

Linköping, B-divisionen: Lars Wallin, tfn 013-28 73 11,
Lund: Elsebeth Wikström, tfn 046-18 13 91,
Radiosystem: Birgitta Öberg tfn 08-757 15 19
Magnetic AB: Lieselott Claydon, tfn 08-29 04 60,
Ericsson Radio Systems Sverige AB: Anita Lee-Hunter, tfn: 08-764 14 08,
HotLine Region Norden: Anders Larsson, tfn 08-764 14 95
Ansvarig utgivare: Nils Ingvar Lundin
Tryckt hos: Aftonbladet, Göteborg 1992
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Preliminära bokslutet för -91

Mobiltelefoner och personsökning
hårdast drabbade av lågkonjunkturen
Hur gick det för affärsområde Radiokommunikations, BRs, marknader
och produkter under
1991? I samband med det
preliminära bokslutet
har ERA Nyheter ställt
nio frågor till Sten Fornell, ekonomidirektör på
BR.
Varför blev 1991 ettsämre år än
-90?
- Verksamhetsmässigt var -91 ett
riktigt bra år. Vi har lyckats hålla
hårt pressade tidplaner för nya
M ^ system och produkter. Detta har
^ " b i d r a g i t till att vår ställning på
marknaden stärkts. Den ekonomiska resultatutvecklingen har
däremot varit mycket svag. Kraftansträngningarna i samband med
^kövergängen till digitala system
och produkter har medfört en nödvändig ökning av utvecklingskostnaderna. Detta har skett samtidigt som vi är mitt inne i en
ovanligt djup lågkonjunktur och
vår fakture-ring ökade med blygsamma sex procent jämfört med
35 procent 1990.
- En allt bistrare ekonomisk
omvärld har tvingat oss till rationaliseringar, besparingar och
neddragningar för att så snabbt
som möjligt återställa lönsamheten. Vi har tvingats vidta åtgärder
som reducerar personalstyrkan
med ca 1 500 personer. Den totala
personalstyrkan inom affärsområdet är dock oförändrat kring
^ ' 2 000 bl a till följd av ökningar
^ ^ i n o m tekniksidan. Resultatet har
belastats med betydande "bromskostnader", som alltid uppstår i
samband med neddragningar.
^ 9 lar våra mobiltelefonsystem
' tappat några marknader?
- Nej, den totala marknadsandelen ökade förra året och är nu
drygt 40 procent när det gäller
hela världen och ca 30 procent för
den nordamerikanska markna-

den.-91 var ett år med många stora
framgångar, som GSM-systemet
till Mannesmann, systembytet i
New York i juli, preliminäravtalet
om PCN, Personal Communications Network, till Storbritannien och det Letter of intent, som
vi fick från Japan i december.

systemsidan. För att snabbt förbättra lönsamheten måste vi ytterligare öka våra volymer.
Hur har det gått för
mobilradio-verksamheten?
Landmobilradio har verksamhet i
Nordamerika, Europa och Fjärran

Kärvt för mobiltelefoner i USA men framgångar pä systemsidan.
I juli skedde ett stort systembyte i New York.

Framtiden ser alltså ljus ut och vi
har lagt grunden till en bra utveckling under de kommande åren.
Problemet är lönsamheten som
snabbt måste bli bättre.
Hur har terminalerna dvs
mobiltelefonverksamheten
drabbats av lågkonjunkturen?
- Precis som systemsidan har
denna verksamhet haft stora utvecklingskostnader samtidigt
som lågkonjunkturen slagit hårt.
Trots en ökad marknadsandel i
Norden och att HotLine befäst sin
ställningpåfleramarknaderharvi
bekymmer. Konkurrensen har
också blivit hårdare mellan tillverkarna. Telefoner blir alltmer
en konsumentprodukt och som
sådan priskänslig. Vi ser nu över
våra distributionskanaler. Trenden går allt mer mot indirekt försäljning.
- Positivt är att vi i höstas i
USA kunde demonstrera en digital ficktelefon. Det visar att vi
ligger långt framme med våra
produkter och ger bra draghjälp åt

Östern. I USA var vi framgångsrika förra året och trots lågkonjunkturen där ökade orderingången. Samarbetet med GE
fungerar bra och GE har gett oss
fin draghjälp och tillfört nya kundsegment. Verksamheten i Kanada
har inte utvecklats väl och en hårdare integrering med Lynchburg
kommer att ske.
- Europa-regionen har omstrukturerats och har nu en passande "kostym". För att få en acceptabel lönsamhet behövs större volymer. De EDACS-beställningar som kom förra året ärett bra
steg i rätt riktning. Den EDACSorder som kommit från Korea är
av strategiskt vikt för affärsenheten. Det är ett genombrott på
denna marknad.
Blev 1991 ett genombrottsår för
Mobildata?
- Ja absolut. Genom det joint
venture-bolag, som BellSouth
och RAM Mobile Data bildade
öppnas nu nya marknader för
Mobitex. De allianser och samar-

Försvarskommunikation går
nu bättre än tidigare?
-Ja betydligt bättre. Verksamheten är efter omorganisationen
mycket mindre och kan agera
flexibelt och lönsamt.
Hur har det gått för paging dvs
personsökning?
- On site paging dvs lokal personsökning har drabbats av lågkonjunkturen. Samtidigt har vi
brustit i fokuseringen på kärnverksamhten i samband med utvecklingen av den trådlösa kontorstelefonen, Business Cordless. Dennaproduktharnuflyttats
över till Ericsson Business Communications. Åtgärder har vidtagits för att stärka produktprogrammet och återta förlorade
marknadsandelar samt få upp volym och lönsamhet.
Finns det någon del inom BR
som trots lågkonjunkturen
gick riktigt bra förra året?
- Radiosystem Sweden utvecklades utomordentligt bra. Flera viktiga affärer med NMT-produkter
gjordes bl a i Östeuropa. Även nu
i början av året har ytterligare order från Östeuropa kommit.
Hur ser den närmaste framtiden ut?
- 1992 blir en utmanande, stimulerande men samtidigt mödosam
vandring tillbaka till god lönsamhet. Vi har en utomordentligt bra
position med avseende på produkteroch marknader. Genom att
vara agressiva både i marknadsföring och i vår strävan till ännu
bättre kostnadseffektivitet ska vi
kommaen brabit på vägen till god
lönsamhet.
Gunilla I .mim

rätt ytliga. Det gäller att ta reda på
hur meningsfullt det är att gå vidare inom deolika områdena. Det
mer inträngande arbetet har
expertena hand om.
-Juflergemensammanämnare
vi hittar för de tvåprojekten, desto
snabbare kan vi peka för ändringar. Därigenom blir det också
lättare och billigare att snabbt tillgodose ändringar av marknadens
krav. Att uppfinna "hjulet" för
varje nytt mobiltelefonsystem
ska inte behövas, säger Ralf.

Odysseus...
forts från sid 1
- Här har vi samlat medarbetare
från olika avdelningar på R-divisionen på ERA, från ERE i Mölndal, Orbitel i England och LMC i
Kanada, berättar Jan-Erik Stjernvall, projektledare för den amerikanska delen. Urban Fagerholm
är projektledare för utveckling av
den japanska basstationen.
Det är första gången som alla
som arbetar i ett projekt fysiskt
har flyttat ihop men ändå tillhör sin egen linjeorganisation.
Alla i projektet har lång och gedigen erfarenhet av sitt område. I
projektet finns t ex experter på
mekanisk tillverkning, verifiering, drift- och underhåll, produktionsfrågor, systemering och signalbehandling.
De båda projekten är var för sig
uppdelade i tre delar, förstudie,
realiseringsstudie och utförandeprojekt. I december förra året blev
förstudien för ADC klar och reali-

betsavtal på terminalsidan som
kom till stånd i höstas ger bra förutsättningar för en god abonnenttillväxt. Mobildatakommernuatt
snabbt bli en lönsam verksamhet.

Sagohjälte
Urban Fagerstedt, Pia Gustafsson och Jan-Erik Sternvall vid det
stativ som eventuellt kommer att användas till den nya busstationen
för USA. Foto: Björn Seger

seringsstudien ska vara avslutad
till sista april i år. JDC ligger tidsmässigt något senare och där har
nu förstudien börjat.
Hur kan basstationen för ADC
användas för JDC-projektet? Det
är den stora frågan för Ralf Bergquist, R/UU och hans två projekt-

kollegor från ERE, Thomas Lindquist och Bernt Hägerlöf.
- Vi ska analysera hur mycket
av ADC-basstationen som går att
använda i Japan. Speciellt tittar vi
på radiobiten, signalbehandlingen och växeln, berättar Ralf. Han
förklarar att analyserna ska vara

Varför får ett radiobasprojekt
namn efter en forngrekisk sagohjälte? Kanske för att Odysseus
den "mångförslagne" är skildrad
som klok, vältalig och tapper.
Han deltog i härtåget mot Tröja.
Hans hemfärd därifrån ärskildrad
i hjältedikten Odysséen. Den färden tog tjugo år. Den tiden får inte
radiobasprojketet Odysseus ta!
Gunilla Tamm

Staffan
Svensson
Chef för Europaregionen på ECS
-Jo tack, bra. Jag började som divisionschef den 1 december och
börjar nu komma in i jobbet.
-Du var tidigare teknisk chefpå
divisionen men vad gjorde du
innan dess?
- Jag började på Ericsson, ETX, 74 och -85 gick jag över till dåvarande Ericsson Information Systems, EIS. Från -87 till -89 varjag
på Nokia, som då hade köpt EIS
datadivision. I augusti -90 flyttade jag till ECS, där jag under ett
år arbetade med utveckling av
mobildataprodukterdelvis i Kista
och del vis i Lund. I augusti -91 tog
jag jobbet som teknisk chef.
- F d F-divisionen alltså den
nuvarande Europa-divisionen
har genomgått många förändringar och antalet medarbetare
har minskat. Är det slut på
omorganiationerna nu?
- Idag är vi ca 70 medarbetare och
det är lagom storlek. Vi är på rätt
väg mot lönsahet och i årgår vi mot
"break even". Det är viktigt att vi
koncentrerar oss på att lära oss
sälja standardsystemen EDACS
och MRS 5 000 på Europa-marknaden. Våra produkter är avancerade och konkurrenskraftiga och
jag tror på en positiv framtid.
EDACS har haft framgångar med
tre viktiga affärer, polisen i Rom,
MET-polisen i London och nu senast är det polisen i Haag, som valt
EDACS. Målet för -92 är att sälja
ytterligare två, tre EDACS-system i Europa.
- Hur ofta är du i Lynchburg,
där ledningen för LMR- verksamheten finns och där en stor
del av tillverkningen sker?
- Jag försöker begränsa USA-resandet till varannan månad och
istället använda videokonferenser. Vi har gjort det flera gånger
tillsammans med Lynchburg och
det fungerar alldeles utmärkt.
- Vad gör du på fritiden ?
- Familjen, dvs min fru och våra
två barn, är viktig och jag vill vara
med dem så mycket som möjligt.
Vår 10-årige son spelar fotboll
och jag är lagledare. Det är inte
barakulutangerocksåövningiatt
ta snabba beslut.

GT
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Rose-Marie Jansson, Sylvia Eriksson, Margareta Åhgren och Therese lllertz har undersökt attityden till
kvinnliga chefer. Foto: Björn Seger

Deras projektarbete visar:

"Positiv attityd till kvinnliga chefer"
Hur är inställningen till kvinnliga chefer på ett så mansdominerat företag som Ericsson? Kring den frågeställningen genomförde Rose-M arie Jansson, Margareta
Åhgren, Sylvia Eriksson och Therese lllertz ett projektarbete. Svaren på de intervjuer som gjordes visar en
positiv inställning till kvinnliga chefer.
- Projektarbetet var en del i kursen
"Att arbeta i projekt", son vi gick
förra året. Vår undersökning är inte
alls vetenskapligt upplagd eller genomförd men vi tycker ändå att
den ger en fingervisning om attityden till kvinnliga chefer på ERA/
ERE. Det säger Rose-Marie och
tillägger att alla i projektet blev positivt överraskade av de svar som
de fick på sina frågor.
Totalt intervjuades ett 40-tal personer, hälften män och hälften kvinnor, som antingen hade en kvinnligchef eller själv var kvinnlig chef.
Rose-Marie, Sylvia och Margareta
arbetar på ERA i Kista och intervjade personal där. Therese arbetar
i Linköpingsfabriken, där hon gjorde sina intervjuer.

Fyra frågor
Följande fyra frågor ställdes i intervju-undersökningen:
• Hur ser du på en kvinnlig chef på
ett mansdomi neråt företag som
Ericsson?
• Några specifika skillnader i sättet
att arbeta? A. Kommunikation - talar ni samma språk? B. Skillnader
vad gäller att lösa problem?
• Behövs anpassning till den manliga världen?
• Vad tror du om en kvinna som divisionschef eller affärsområdeschef på Ericsson?

Påden första frågan tycktede allra
flesta att det är positivt med en
kvinna som chef. Det är personlighet och kunnande som ska avgöra
om en kvinna ska utses till chef.
Kompetensen är viktigare än kön.
Mest positiva till kvinnliga chefer
var de yngre teknikerna, som inte
tyckte detär någon egentlig skillnad
mellan kvinnliga och manliga chefer. "Är det en bra chef reflekterar
man inte över om vederbörande bär
kjol eller ej."
På frågan om sättet att arbeta,
tyckte de flesta att kvinnor är mer
ordenliga. De är också intuitiva, lyhörda och kan hålla flera bollar i
luften samtidigt. Lite negativt framkom även som "något pedantiska".
Många tyckte också att kvinnor lätt
kunde fastna i detaljer och inte se
övergripande.
Att få något entydigt svar på frågan hur kvinnliga chefer löser problemjämfört med manligakolleger,
gick inte. Urvalet var för litet.
På frågan om kvinnan måste anpassa sigtillden manliga Ericssonvärlden tyckte de flesta att hon
skulle vara den hon är och vara mån
om att behålla sin kvinnlighet. I stället är det bra om hon tillför ett nytt
tänkesätt.
Kvinnlig d i v x h e f O K
När det gäller kvinnor på höga

chefsposter tyckte de flesta att
en kvinnliga divisionschef är helt
OK. Det skulle förmodligen innebära flera spännande förändringar. Däremot var många tveksamma till en kvinnlig affärsområdeschef.
- Att genomföra projektet var
lärorikt och vi hade dessutom
väldigt roligt när vi arbetade med
det, säger Rose-Marie, Margareta,
Therese och Sylvia. Undersökningen visar en positiv och öppen
atttyd till kvinnliga chefer.
- Kvinnor som chefer kan tillföra något nytt i företagsklimatet
och det bör man ta vara på, tillägger
de.
Gunilla Tamm

50-talet
kvinnliga chefer
Kvinnliga chefer på ER/ECS hur många är de och var finns
de? En titt i telefonkatalogen
ger inte svar på frågan. Det är
inte så lätt att i en snabb överblick hitta särskilt många kvinnliga medarbetare med ett C i
sin tjänstebeteckning.
Av personalstatistiken kan
man dock få fram att det torde
finnas drygt ett 50-tal kvinnor
i chefsbefattning. Där ingår
kvinnliga arbetsledare i produktionen och kvinnor som har
sådana arbetsuppgifter att de
har ett chefsansvar utan att ha
ett C i sin befattning.

Öppet hus för mjukvarufolk

I mitten av januari hade
man anledning att öppna
en flaska champagne på
Radiosystem i Kista. Då
signerade nämligen Mr
Dovecar från Slovenien
och Kjell S Andersson från
Radiosystem ett kontrakt
som gäller ett landstäckande mobiltelefonsystem i
Slovenien. Att tas i drift
redan sommaren 1992.
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mobiltelefoniaffär
med Slovenien

arbetet. Materialet har levererats
till gränsen, men kroaterna har
själva skött installation o dyl.
Eventuella problem har lösts via
telefon och fax. Leveranserna fortsätter mot betalningar i förskott.
Systemet är ett sk NMT 450, eller i den här varianten NMT 411 på
frekvensområdet 411 MHz. Radiosystem levererar allt, antennmaterial, basstationer etc. och är
den ende leverantören av mobiltelefonsystem i Slovenien och
Kroatien.
Projektansvaret ligger hos Ericsson Radio Systems AB med
Sven Jungmar som huvudprojektledare. Växeln levereras av ETX.
Lars Cederquist

Ericssons oberoende dotterbolag Radiosystem Sweden
AB är världens största tillverkare av radiobasstationer till mobiltelefonsystemet
NMT, (Nordisk mobil-tele
foni).
NMT är ett beprövat system1
som är snabbt att installera oclv
driftsätta. För exempelvis de forna
öststaterna är ett NMT-mobiltelefonsystem en bra lösning när det
gäller att bygga upp de undermåliga telekommunikationerna.
De båda tidigare jugoslaviska
delstaterna Slovenien och Kroatien har just blivit självständiga.
Och till båda staterna levererar nu
Radiosystem kompletta mobiltelefonsystem.

Kort om Slovenien...
Slovenien är drygt 20 000 kvadratkilometer stort, har knappt
2 miljoner invånare och ligger i ett bergigt landskap söder
- om Österrike. Huvudstaden
är Ljubljana med cirka 400 000
invånare. Andra större städer
är hamnstaden Köper, turiststaden Portoroz, Izola (livsmedelsindustri), Ilirska Bistrica (möbler), Nova Gorica (bl a bilindustri, Citroen)
Kranj (gummi, elektronik, textil) m fl.
Flera av Sloveniens städer
har anor från romartiden. Turismen står för en stor del av
landets inkomster.

5000 abonnenter
I Slovenien har Mobitel, ett helägt
dotterbolag till PTT (post och tele)
beslutat bygga ett sk NMT 450system som ska få en kapacitet på
5000 abonnenter i första skedet.
Tidigare fanns bara ett fåtal radiokanaler anslutna till en växel i
Zagreb (som ligger i Kroatien),
men pga oroligheterna beslöt sig
Slovenien för att skaffa ett nät med
en egen växel.
- Under Genévemässan i oktoberfickvi en förfrågan om att offereraett mobiltelefonsystem, berättar Einar Lindquist, försäljningschef på Radiosystem. Initial! för
5000 abonnenter, med möjligthet
att bygga ut till 20 000.
- Kontraktet gäller nu en växel,
cirka 200 kanalersamttjänstersom
cellplanering, projektering mm.

Ett handslag för ett kontrakt på ett landstäckande mobiltelefonsystem, Kjell S Andersson, VD för
Radiosystem, och kunden, Mr Dovecar, VD för »lovenska bolaget Mobitel.

Slovenien är i skriande behov ...
telekommunikationer. Det tar idag
fem till sju år att skaffa sig en trådbunden telefon och NMT-nätet
kommer att klara det nödvändigaste för t ex hotell, restauranger
och privatpersoner.

i^atien
En stor utbyggnad pågår också i
Kroatien. Vintern 90-91 installerades en växel med ett hundratal kanaler kring Kroatiens huvudstad Zagreb (samma växel som då också
betjänade en liten del av Slovenien).

Före krigsutbrottet sommaren
1991 skrev Radiosystem på ett
kontrakt gällande en utökning med
1000 nya kanaler så att systemet
totalt skulle kunna betjäna 30 000
abonnenter.
Kriget har emellertid försvårat

...och Kroatien
Kroatien är över 56 000 kvadratkilometer stort och har
drygt 4,5 miljoner invånare.
Huvudstaden heterZagreb och
andra större städer är Osjek,
Pula Split, Dubrovnikm fl. Vid
kusten finns tusentals vackra
öar som Hvar, Mijel etc.
Kroatien har (hade) en v äl utvecklad turismindustri liksom
kemisk industri, livsmedel,
petrokemisk, elektroindustri
mm. Kriget beräknas dock ha
förstört nästan hälften av landets potential liksom många
historiska monument av oskattbart värde.

ÖSTERRIKE
UNGERN

Information och aktiviteter kring
Mobitex, var temat på det Öppet
Hus-arrangemang som Mobildatadivisionen arrangerade under två
eftermiddagar i början av februari.
Programvaruföretag och konsultföretag inom mjukvarubranschen var
inbjudna.
- Vi vill visa olika användningsområden för Mobitex och få programvaruhusen att ta fram nya applikationer, berättar Wolfgang Nester, ansvarig förÖppet Hus-arrangemanget.
Vid sex minimontrar med olika applikationer för Mobitex kunde deltagarna själva prova och ställa frågor.
Ett SO-tal besökare kom till
Mobildata-divisionens öppet Hus i
Kista. Ola Stensby (sittande),
ECS, infomrerar fr v Kent Granström och Göte Öberg, bada frän
Teli/TMS. Foto: Björn Seger

Tekniska hjälpmedel som Desk Top Publishing år nödvändiga för
dagens teknikinformatörer, hår Nils Hönig och Maria Antonsson.

"Jag sätter mig in
i kundens roll"
säger teknikinformatören som gör
tekniken begripligföranvändarna
Varje minut växer världens teknikinformation
med en halv miljon sidor!
Allt fler "vanliga" människor konfronteras med
komplex teknik. På Ericsson är det nödvändigt att
varje produkt eller tjänst
kompletteras med lättbegriplig teknisk information. Så kortfattad som
möjligt. Teknikinformatören har ett delikat jobb.
På ERAfinnsen avdelning med ett
dussin teknikinformatörer som ser
till att kunderna, både externa och
interna, har lättbegriplig, korrekt
information om produkten de får.
Helst i god tid, gärna före leveransen.
- Utvecklingen går mot att kunderna lägger allt större vikt vid dokumentationen. En produkt anses
inte levererad förrän korrekt dokumentation finns på plats, säger
Bertil Sundstedt, som är chef för
sektionen O/BL, inom utbildning
och dokumentation.
Sektionen producerar beskrivningar över interna koncernhjälpmedel, t ex datorprogram, läroböcker för utbildningen, samt förstås produktbeskrivningar. Främst
gällande mobiltelefonisystem och
försvarskommunikation. Det kan
vara i form av stora pärmar eller
små häften. Bruksanvisningar, installationsanvisningar etc.

Frontlinjen

j~^->~^^>~>*-^^*>^**A-'

Efter undertecknandet av kontraktet, fr v: Mats Amamo, marknadsansvarig på ERA för Östeuropa, Einar
Lindquist, försäljningschef på Radiosystem, Mr Goal, Slovenien, tekniskt ansvarig, Mr Dovecar, VD för
slovenska Mobitel, André Grce, ERA, Kjel S Andersson, VD för Radiosystem, Mr Mohorko, Radiosystems
agent i f d Jugoslavien, Jan Andersson samt Lennart Palsson, försäljare resp projektledare på Radiosystem.

- Det här är ett intressant jobb,
bland annat för att vi hela tiden får
veta vad som är på gång, att vi ligger i frontlinjen, sägerNils Hönig,
som arbetat med teknikinformation på olika företag i nästan trettio
år. Sen den tiden då dokumentationen var något som kom sist, som
konstruktörerna pliktskyldigast
satte ihop när de var färdiga med
sitt jobb.
Teknikinformationen,
Docware, har vuxit i betydelse och räknas nu som produktens tredje ben
vid sidan av hardware och software, dvs hårdvara och mjukvara,
program. Alla benen behövs och
alla måste vara lika starka.
Tyvärr betyder det inte att teknikinformatören alltid kommer in i

arbetet i god tid. Det finns fortfarande en tendens till att koppla in
dokumentationsbiten sent i projektet.
- Då kan det bli stressigt, speciellt om vi dessutom får vänta på
underlag, säger Maria Antonsson,
som jobbat ett drygt år som
teknikinformatör.
Men det är något som man
föröker rätta till.

Jobb i förändring
- Jobbet har också ändrats mycket
rent tekniskt, förklarar Nils Hönig.
På 60-talet skrev man för hand och
lämnade pappret till en maskinskriverska. Det blev ett stort steg
när vi fick kopiatorer. Och ordbehandling och nu DTP, Desk Top
Publishing, en avancerad form av
ordbehandling. Utvecklingen går
allt snabbare.
Mängden teknikinformation
ökarexplosionsartat. Den samlade
pappersinformationen till ett Boeing-plan väger mer än planet!
Teknikinformatören får allt
större behov av informationstekniker som kan hjälpa honom/
henne med tekniska hjälpmedel.
Och på ERAs sektion finns ett par
man som bevakar utvecklingen.
Utskriften av informationen
kommer att ske på ett standardiserat sätt, innan den lagras i en databas, så att man oberoende av utrustning ska kunna hämta informationen för återanvändning. Distributionen av handböcker kommer att
ske elektroniskt, t ex på CD-ski vor
i stället för på papper i pärmar.

Genomsnittet
Hur ser då den genomsnittlige
teknikinformatören ut?
Detkanvaraenmanellerkvinna,
ung eller gammal. Det kan vara en
tekniknyfiken skribent eller en
skrivintresserad tekniker. Kanske
med bakgrund från konstruktion
eller servicearbete.
Arbetet drivs oftast i projekt,
lämpliga informatörer samlas i en
grupp som upplöses efter färdigt
projekt.
- Det krävs uthål lighet, det kan ta
tid att få fram alla underlag, men
det är ett roligt jobb. Det är självständigt, vi träffar mycket folk och
vi lär oss mycket, försäkrar Nils
Hönig och Maria Antonsson.
Lars Cederquist
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Till USA och Danmark för
dagen av Åke och hans medarbetare. Dessutom hade Åke bjudit
in GEs controller för att redogöra
för hur GE sköter sina konstnadsreduceringsprojekt, vilket
var mycket givande.
Vi tar ett kvällsplan till Dallas,
kommer fram sent och går och
lägger oss direkt.

Kjell S Andersson, VD
för Radiosystem Sweden
AB och medlem i TRIM 92 har skrivit dagbok
från den 22 till 29 januari. Resor och styrelsemöte präglar dessa arbetsdagar.
Onsdag 22 jan
Efter det att vi i TRIM-92-gruppen haft genomgång med cheferna för alla affärsområdenas
moderbolag samt med Ericsson
Data Service, Norra och Södra
fastighetsbolagen, Travel Management, vissa support-och ledningsfunktioner är det dags för
genomgångarna med de tio största
Major Local Companies utomlands.
Åker från Arlanda med TRIM92-gruppen till US Apå förmiddagen. På den här resan är det BNC
Lars Berg, ETX/N Torbjörn Andersson och jag.
Träffar EGE/VD Åke Lundqvist och hans ledningsgrupp på
eftermiddagen i Paramus, New
Jersey. Vi diskuterar uppläggningen av morgondagens genomgång av verksamheten i de bolag
som ingår i EGE-sfären. Middag
på kvällen med Åke och sen bums
i säng på ett enkelt hotell i närheten.

Torsdag 23 jan
Vaknar som vanligt tidigt - kl
04.00-denförstamorgonen efter
atlantflygning västerut. Checkar
ut och noterar att hotellrummet
kostade bara 75 dollar. Mycket
intressanta presentationer hela

Fredag 24 jan
Börjar mötet 08.30 på EAU i Richardson, där Leif Kallen är VD.
Hela dagen ägnas åt genomgångar av kostnadsreduktionsprojekt inom de fyra bolag som
sorterar under EAU. Samtliga
bolagschefer samt deras controllers deltar under förmiddagen. På
eftermiddagen fördjupar vi oss i
EXU, vars VD heter Björn Hemstad. Vi kan belåtet notera att ett
imponerande arbete har gjorts inför vår ankomst. Vi serflera åtgärder som bör kunna genomföras
även på andra dotterbolag inom
Ericsson. På kvällen äter vi middag tillsammans med Björn Hemstad hemma hos Leif Källén och
hans fru.

Lördag 25 jan
Frukost kl 9 med Lars och Torbjörn på hotellet. Idag ska jag åka
tillbaka till Stockholm för att
kunna vara med på RS As styrelsemöte på tisdag. Lars och Torbjörn
åker vidare till TIM i Mexico på
eftermiddagen. Trött och med lätt
huvudvärk tar jag en siesta innan
det är dags att åka till flygplatsen.
BA-flighten till London är
mycket bekväm ochjagsovergott
åtminstone 4 timmar på planet.

Söndag 26 jan
Kommer till London 9.30 och
hinner lagom med tax-free innan
det är dags att sätta sig på Transwede-planet till Stockholm. Det
blir en halvtimmes extra sömn
under den resan. Hemma i Täby kl
16. Ingen hemma. Thomas ligger
i lumpen i Boden och är inte
hemma den här helgen. Anna, 17,
åker skidor i Norge över helgen

och ska komma hem sent. Min fru
Birgitta, har gått ut för att handla.
Byter om direkt och ger mig ut i
motionsspåret. När jag kommer
tillbakaärBirgittahemma. Viäter
middag, läser några tidningar och
ser på TV-nyheterna. Sen går jag
igenom alla räkningar och skickar
in betalningsuppdrag till postgirot. Läser en stund i Jan Guillous
senaste bok, Vendetta, innan jag
släcker vid midnatt.

b&k&n,
Måndag 27 jan
8.30-9.15 genomgång av post med
Agneta, min sekreterare. Går igenom reseplaneringen till England,
Italien, Danmark, Singapore och
Australien.
9.15-10.00 genomgång med
RS A/EC om förutsättningarna för
TRIM-92 på RS A och förberedelser för morgondagens styrelsemöte.
10.00-10.15 diskuterar med vår
kvalitetssäkringsansvarige svaren på en del frågor som jag ställt
till honom i anslutning till hans
månadsrapport för december.
10.15-11.15genomgång avförutsättningar, kalkyler och tidplaner för ett nytt utvecklingsprojekt
med den utsedde huvudprojektledaren. Godkänner start av projektet.
11.15-11.45 Vår kontraktsansvarige informerar ekonomichefen och mig om resultatet av en
kundförhandling som gjorts under
min frånvaro. Ett gammalt kontrakt - sk surdeg- sen flera år tillbaka ser därmed ut att kunna avslutas påett bra sätt förbåda parter.
11.45-12.30 läser några handlingar och hinner med en snabb-

lunch på rummet dvs kaffe och en
nacka.
12.30-13.30 Genomgång med
vår nya kvalitetschef om hennes
presentation på morgondagens
styrelsemöte eftersom det blir
premiär för henne. Sen hinner jag
precis ned till Kista Centrum för
att lämna kläder på kemtvätten
innan ledningsmötet kl 14.
14.00-17.00 Ledningsmöte på
RSA. Nya affärsmöjligheter har
dykt upp. Morgondagens styrelsemöte förbereds.
Efter ledningsmötet börjar jag
sortera alla ärenden som jag ska
hantera till tisdagen och jagfunderar på om jag ska sitta kvar eller ta
hem dem. Kvart över fem ringer
B irgitta. Hon är trött och tänker ta
T-banan hem och undrar om vi
kan samåka från Mörby T-banestation.
Jag hämtar henne strax före sex
och vi åker till Täby Centrum och
äter en lätt middag på en trevlig,
nyöppnad restaurant. Vår dotter
Anna har ätit tidigare och gett sig
iväg för att undervisa i gitarrspelning.
Kl 20 är vi hemma och jag kan
öppna portföljen och fortsätta där
jag slutade på jobbet. Birgitta tittar i almanackan och konstaterar
att vi under februari bara har en
dag gemensam i Sverige innan
deklarationerna ska vara inlämnade.
Förbereder morgondagens möte på LMD i Danmark. Klar 00.30
och varvar ner med Vendetta till
01.30. Är själv förvånad över att
jag inte är tröttare trots att det inte
blivit så många timmars sömn den
sista tiden.

Tisdag 28 jan
Upp kl 07.00, bara fem timmars
sömn igen. Styrelsemöte RSA kl
9-12.30.1991 blev ett rekordår för
RSA med 43 procents ökning av
omsättningen, kraftig förbättring
av alla nyckeltal och mycket bra
lönsamhet. Styrelsen avslutar den
ekonomiska redovisningen med
applåder! Det känns skönt för mig

TRIM-92
och alla närvarande avdelningschefer.
Kl 14.30 sitter jag på Köpenhamnsplanet ute på Arlanda tillsammans med ETX/SX Rolf Pettersson. Den här gången består
TRIM-gruppen av oss två som ska
besöka LMD i Danmark. Då planet taxat ut en bit stannar SASpiloten och meddelar att vi råkat ut
för ett flygsäkerhetshindrande
tekniskt problem som man inte har
en aning om hur man ska lösa och
vi taxar in igen. 50 minuter försenade taxar vi åter ut. Ingen kommentar om vilket slags fel det var.
När vi flyger håller vi utkik efter
Gottröra om det skulle behövas en
lämplig, väl förberedd landningsplats men konstaterar att vi lyfter
söderut i stället.
Kl 18ärviframmevidLMDoch
tas emot av VD Kaj Juul-Pedersen
och hans ledningsgrupp. Vi startar mötet direkt och håller på till
22.30. Rolf och jag går igenom
kvällens resultat fram till 23.30 på
hotellet.

Onsdag 29 jan
08.30 fortsätter vi genomgången
på LMD. Efter lunch tar vi ett
eftermiddagsplan till Stockholm
och jag är hemma i tid för att hinna
med en motionsrunda före middagen. Anna kommer hem från
kyrkan, där hon haft hand om en
barngrupp. Hon gör i ordning te
och scones och vi sitter och pratar
en stundom vadjag har förmig när
jag är ute och reser. Själv ska hon
läsa franska i Cannes under tre
månader i vår. Hon ger sig snart
iväg till något engagemang och vi
blir bara två till middagen.
Så sätter jag mig ner för att
skriva dessa rader och eftersom
jag är uppe i varv och deklarationsblanketterna har kommit, så
börjarjag fy Ha i dem. Men det är så
många uppgifter som ska letas
fram så det kommer att kräva flera
kvällar. Dagsattplockafram Vendetta igen.
Kjell S Andersson

Projektledare - ett
jobb i stort som smått

På förmiddagen gäl ler det att h itta
en leverantör av en speciell sorts
skruv. På eftemiddagen diskussioner med kunden om finansiering av ett projekt på flera hundra
miljonerkronor. Snabbakast mellan stort och smått - så är en
projektledares vardag.
Gösta Haraldsson ovh Sven
Jungmar är båda projektledare på
O/P. Gösta har arbetat på ERA
sedan -83 och leder nu ett stort
projekt i Singapore. Sven började
på ERA i början av året och leder
flera mindre projekt i Östeuropa.
- Att ge en generell bild av en
projektledares arbete går inte, säger de. Alla projektledare är olika
som personer, ingen kund är den
andra lik och detfinnsinte två projekt som är precis lika. Att vara
anpassningsbar ärdärfören styrka
för en projektledare.
Sättet att arbeta är också olika

för Gösta och Sven. Singaporeprojektet gäller ett mobiltelefonsystem för 300 miljoner kronor.
Grundsystemet, ET ACS ärredan
klart. I augusti i år kom en beställning på utökning från 30 000 till
80000abonnenter. Allt arbete ska
vara klart i maj och projektet har
då ett och ett halvt år bakom sig.
- Förutom hemmaorganisationen har jag hjälp av Ericsson-bolaget i Singapore och den lokale projektledaren där. Därifrån sköts t ex alla kontakter med
de lokala underleverantörerna,
berättar Gösta. Hittills har han
varit i Singapore två gånger på
projektbesök.

Mycket resande
Sven har barahemmaorganisationen till sin hjälp. Några lokala
Ericssonkontor finns inte i de länder, där hans projekt drivs. Han

måste själv eller via kunden sköta
kontakerna med lokala underleverantörer och berörda myndigheter. Det betyder mycket resanade
för Svens del. Många och korta
resor.
De flesta projekten i Östeuropa
haren mycket kort driftsättningstid, ofta bara några månader.
- Operatören är i de flesta fall
ett amerikanskt företag , som vill
ha kommersiell drift så fort som
möjligt för att snabbt börja tjäna
pengar på systemet, förklarar
Sven.
Telefon och fax är viktiga arbetsredskap för både Gösta och
Sven.
Problemet för Gösta är att när
han kommer till ERA på morgonen har kollegerna i Singapore
bara en timma kvar innan arbetsdagen är slut.
- Jag har stor hjälp av Memo, det

Memo och telefon år viktiga arbetsredskap för Sven Jungmar och
Gösta Haraldsson. Foto: Björn Seger

fungerar ju oberoende av tid på
dygnet, säger han.

Internt pappersarbete
Att sätta sig in i kontraktet ordentligt, är det första en projektledare
gör, när han eller hon får ett nytt
uppdrag. Den första tiden är det
mycket planering och budgetarbete.
- Det interna "pappersarbetet"
kan vara jobbigt och ibland skulle
man behöva mer support från linjeorganisationen, säger Gösta och
Sven. Gösta tillägger dock att de
senaste åren har det blivit mycket

bättre än vad det var tidigare.
Ibland händer det dock att det blir
"slagsmål" mellan olika projekt om personal som t ex installatörer.
Roligaste delen i ett projekt?
Sven och Gösta tycker att det är
mycket som är roligt. Kontakter
med andra kulturer, när delmålen
går som planerat och naturligtvis
en nöjd kund.
- Ericsson har gott renommé
bland kunderna och därför är det
roligt att representera Ericsson,
säger de.
Gunilla T a m m
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Kundsupports motto:

"Våra
kunder ska
förbli
nöjda"
- Ericsson har idag ca 40
procent av marknaden
för mobiltelefonsystem.
För oss betyder det en
stor kundbas, som vi
åste vårda så att kun*
erna förblir Ericsson
wtrogna även i kommande
affärer. Det betonar
Hugo Löjdquist ansvarig
pr Customer Support ktorn, ERA/OR, som
har ett drygt hundratal
medarbetare.

•

OR bildades i april förra året. De
funktioner som idag finns på sektorn låg tidigare på olika avdelningar både inom affärsområde
Radiokommunikation, BR men
även på BX, Publik Telekommunikation.
- Mellan BR och BX finns ett
avtal som säger att vi på BR har ett
totalansvar för kundvården när
det gäller mobiltelefonisystem.
Alltsåävenför växelsidan, förklararHugo. Mobiltelefonikundema

som ofta är pri vata operatörer ställer andra krav på sina leverantörer
än vad de traditionella teleförvaltningskunderna gör. Operatörerna
är ofta internationella, utsatta för
konkurrens och mycket måna om
attsnabbt börja tjänapengarpåsina
system. De köper kompletta system och kräver kvalificerat kundstöd. Mobiltelefonsystemen är
idag öppna system och det medför
systemansvar även för tredjeparts-produkter.
Dettaärbakgrunden till att samla
all kundsupportverksamhet under
en hatt.
- Vi måste utveckla Support till
en affärsverksamhet och ta ett helhetsgrepp för att optimera intäkter
och kostnader, säger Hugo.

Lokala bolagen viktiga
OR består av tre avdelningar med
totalt 12 sektioner och sammanlagt
ca 105 anställda. Till detkommer ett
20-tal konsulter på EP Telekom i
Karlskrona. De tre avdelningarna är
Customer Service,OR/K, Application Systems, OR/T och Networking and Systems Support,OR/N.

All kundsupport är nu samlad i Customer Support, sektor ERA/OR. Fr v Hugo Löjdquist, ORC, Jan-Olof
Lejdal, OR/NC, Sören Ahlstedt, OR/KC och Jan Lönnström, OR/TC. Foto: Björn Seger

- Ericssons lokala bolag i utlandet har de flesta kundkontakterna.
Närheten till kunderna är viktig.
Vår uppgift är att knyta ihop verksamhetenglobaltochhjälpatillatt
bygga upp Ericsson support offices, berättar Sören Ahlstedt, ansvarig för Customer Service, OR/
K. Vissa kundsupportfunktioner
finns ute på lokala bolag medan
andra tjänster "köps" från ERA i
Kista.
- På vår avdelning arbetar vi
inte enbart med kundsupport. Vi
kommer också in tidigt i själva
säljningsarbetet med t ex ra-

* Mjärdevigänget flyttar in
Sektor SL, som utvecklar mobila
äxelsystem, på Mjärdevi i Lin* bping tog vid årsskiftet den
tredje etappen av sin anläggning i
bruk. Det innebär att man nu definitivt lämnat de kontorspaviljonger där verksamheten ursprungligen startade. Därmed har
man också kommit in i en tillräckligt stor "kostym" med ändamålsenliga lokaler och en trivsam arbetsmiljö.
I dagarna är det fem år sen den
första gruppen om 25 personer installerade sig på Mjärdevi. Flyttbara paviljonger hade ställts upp
och man grep sig verket an med
stor entusiasm.
Antalet paviljonger och personer ökade sedan genom de första
åren i rask takt och i maj 1990 var
det dags förflyttning till den första
etappen av permanenta lokaler.
Senare samma år genomfördes
en omorganisation och den ursprungliga avdelningen blev sektor med Göran Olsson som chef.
Göran kom närmast från LMC i
Montreal och hade arbetat utomlands i drygt sju år med mobiltelefoni och mobil telekommunikation.
När Göran Olsson tittar tillbaka
på 1991 konstaterar han att vi klarat våra åtaganden för BSC inom
GSM (det digitala europeiska mobiltelefonsystemet) och var på

- Vi har nu lämnat paviljongerna och flyttat in i
den nya byggnaden, säger Göran Olsson, chef
för sektor SL i Mjärdevi.

plats i Tyskland på utsatt tid. Vidare fullföljdes våra engagemang
gällande CMS88 och ADC-introduktionen (digitala systemet i
USA).
Beträffande den fortsatta verksamheten gäller att utvecklingen
av BSC (Base station controller)
fortsätter i samarbete med England, Irland och EP-Telecom i
Hässleholm. Vidare pågår förstudiearbete med Japanöverenskommelsen som grund för engagemang
inom switching center och TMOSområdet.
Inomområdetdriftstöd, TMOS/
CMAS, arbetar vi tillsammans
med EED i Aachen, ETX i Mölndal
m fl. Det gäller då att ta fram

driftstöd för de digitala systemen
i Europa och USA Dessutom deltar vi i arbetet med AXE-vidareutvecklingen i samarbete med
ELEMTEL.
Beträffande nordamerikamarknaden trappas den tekniska verksamheten ned i Linköping under
de närmaste två åren och flyttas
över till LMC i Canada.
Förutom det tekniska utvecklingsarbetet drivs här också en
sektion för teknisk utbildning
inom S-divisionen med samarbetande parter. Då gäller det utbildning inom såväl utveckling på
switching-området som beträffande provning.
Lars Wallin

dionätplanering, säger Jan-Olof
Lejdal, som är ansvarig för OR/N.
OR/T har, förutom kundsupport, ett ansvar för framtagning av
tillämpningssystem till våra
kundprojekt.

Ett Ericsson
Vad ingår då i kundsupport?
- Det är många olika kundstödjande uppgifter efter det att kunden har tagit emot sitt beställda
system, säger Hugo. Som exempel nämner han underhåll av hårdoch mjukvara samt olika driftstödstjänster. Utbildning av kun-

den är viktigt och här har man
mycket samarbete med O/B, som
arbetar med utbildning och dokumentation.
Genom att samla all kundsupportverksamhet i en sektor är det
nu lättare att hålla en enhetlig
linje.
- Det är viktigt att Ericssons
olika kunder får likvärdig support
även om definnspå olika marknader. Ericsson-namnet ska borga
förkvalitet.detgälleriallrahögsta
grad för vår kundsupport, slutar
Hugo.
Gunilla Tamm

Kvinnligt i Gävlefabriken
Att en kvinna blir fackordförande är inte så ovanligt. Att
två fackklubbar på samma
arbetsplats väljer kvinnlig
ordförande är kanske lite
ovanligt men att tre fackklubbar väljer kvinnor som
ordförande är troligen mycket ovanligt. Gävlefabriken
är mycket ovanlig där har
nämligen Metall- SIF- och
SALF-klubben alla kvinnliga ordföranden.
Lillemor Weissmann, SIF,
är den som varit ordförande
längst, sedan augusti -90. Hon
ärnu tjänstledig från personalavdelningen för fackliga
uppdrag. Ruth Franzén har
varit med i Metallstyrelsen sedan -82.1 februari förra året Ruth Franzén, Lillemor Weissmann och
blevhonordförande.Hon var Laila Danielsson, tre klubbordföranden
tidigare huvudskyddsombud. i Gävle. Foto: Barbro Albrektsson
Laila Danielsson är arbetsledare. Nu orföranden Stig Lindberg, som avvid årsskiftet ersatte hon förre S ALF- gick med avtalspension.

Thank You

TACK

Till alla som så fint uppvaktat mig på 60-årsdagen sänder jag
härmed mitt djupa tack.
Åke Lundqvist, New Jersey

Ett varmt tack
Till alla som hjälpte till att göra min sista dag på ERA till ett
oförglömligt minne.
v
Birgitta Näslund

yheter

ERICSSON RADIO SYSTEMS AB
KN
164 80 STOCKHOLM

HotLine-telefonens senaste tillbehör:
Hur forsöker
ni spara på din
avdelning?
Krister Johansson,
Internservice, ERA, Kista
-Vi förhandlar
och pressar leverantörernas
priser på inköp
av kontorsmaterial. Allt för
art få ned kostnaderna för företaget totalt.
När det gäller presentartiklar så
samordnar vi med koncernen för
att få bättre priser.

Annelie Österdahl,
Radiofabriken, Kumla
-Utbildningoch
kurser har vi
begränsat och vi
reser bara om
det är viktigt. Vi
begränsar övertiden och avvaktar med inköp
av kontorsmaterial och litteratur.

Lieselotte Claydon,
Magnetic, Bromma
- Resorna planeras bättre sade
blir billigare och
effektivare. Inga
nya inköp av
möbler och kontorsmaskiner. I
stället för att
köpa tjänser på
stan producerar vi själva, OH-bildertex.

Tord Jonsson, EU, ECS,
Kista
- De senaste två
åren har vi genomgått en sparkampanj och sett
över hela verksamheten vad
gäl ler lokaler, utrustning och liknande. Nu tittar
vi också på reskostnaderna, där det
finns en del att spara.

Camilla Fältskog, ERA,
Linköpingsfabriken
- Vi reser bara
om det är nödvändigt och ligger lågt med kurser och utbildning. Vi är också
sparsamma med
kontorsmaterial.
Vignetarpå.

En fax för resande
Glöm gamla bilfaxapparaters ormbo av sladdar,
strömomvandlare, kopplingar mm. Den nya
mobilfaxen, Mobi Fa ven,
har allt inbyggt och kopplas med två enkla handgrepp mot bilens cigarrettändaruttag och mobiltelefonen. Sen är den klar
att använda.
MobiFaxen är Ericssons senaste
tillbehör till mobiltelefonen HotLine. Den är en telefonkatalogstor mobil faxapparat med 18
meters pappersrulle. Den väger ett
par kilo och man bär den lätt med
sigfrån bilen till hotellrummet, tex.
MobiFaxen är visserligen inte
någon HotLineprodukt utan framtagen av System Innovation AB i
Täby, i samarbete med Ericsson
Mobile Communications. Men
den kan bara användas i kombination med en HotLine-telefon.
Och den har samma färg och design som en HotLine-telefon.
F e l f r i a fax
Faxen styrs till 100 procent via
telefonen. Vilket betyder att man
kan sända och ta emot fax inom
mobiltelefonens hela täckningsområde, dvs i princip hela Norden. Även under färd, förstås.
MobiFax har avancerad elektronik med en minnesfunktion
som betyder att apparaten läser in
hela meddelandet först, innan den
sänder iväg det. Något som garanterar säkerhet och snabbhet i över-

Den mobiltelefonstyrda MobiFaxen, som här demonstreras av Per Körner, sitter i normala fall
monterad inne i bilen. Foto: Björn Seger

föringen. Till exempel vid svåra
mottagningsförhållanden
eller
om pappret tagit slut. Då skriver
den ut meddelandet när man laddat med nytt papper.
Faxen fungerar även under
stark kyla, -25 grader, och hög
värme, +55 grader.
Faxen har flera finesser. Instruktionerna till hur man hand
har faxen kan den till exempel
skriva ut själv! Och en specialfunktion är att man kan få alla
sina mobiltelefon-kortnummer utskrivna på faxen. Man kan också
under pågående samtal på mobiltelefonen enkelt gå över till fax-

läge. Däremot inte komma tillbaka till telefonen igen.

Obruten mark
- Vi är inne på helt obruten mark
och vet inte riktigt hur stor marknaden är, säger Per Körner på
Ericsson Mobile Communications.
Men många har en längre tid
efterlyst en fax av den här typen.
- Egna marknadsundersökningar som vi gjort tyder på ett mycket
stort intresse i Norden och vi tror
påen hög försäljning i år. Det finns
många givna kundgrupper alltifrån resande säljare till utryckningsfordon.

Datadrömmen finns i Gävle
Att samla upp och bearbeta
matiskt i systemet, som har
alla data i ett och samma nät
dygnet-runt-service.
är en utopi för många, men
- Vi investerade cirka 1,5
en realitet i Gävlefabriken.
miljoner kronori nätet, men
"Gävlemodellen" har nu
räknar med att snabbt få
väckt stort intresse hos
igen pengarna, säger Bo
svenska och norska storanSoläng. Nätet är kostnadsvändare, SAS, Volvo m fl,
effektivt, det kräver inte
och naturligtvis även inom
många personer och det är
övriga Ericsson.
mycket flexibelt. Nya system kan läggas till (eller ett
- Idén till att ersätta flera
gammalt bytas mot ett nytt)
olika datafångstsystem med
utan större ingrepp. Nätet är
ett enda föddes hösten 1990,
utvecklat att passa till afberättar Bo Soläng, ansvarig
färsområdets, dvs BRs,
för administrationen vid
"modellfabrik" och har
Gävlefabriken.
också installerats i Kumla
- Det tog ett drygt halvår
och Linköping.
innan vi fickigångdenförsta
tillämpningen, men vi har
Begränsningen, som tidibyggt på successivt och har
gare gjort att man "staplat"
nu ett datafångstnät med en
system på varandra, har vaenda typ av terminaler, som
rit terminalerna, som inte
klarar många olika uppgifkunnat skapa den flora av
ter.
transkaktioner som krävts.
Men där har tekniken utPå ett fyrtiotal registrevecklats. En ny terminal har
ringsterminaler matas fakta
tagits fram, en MPT, dvs
in. Allt går sen via VAX-daMulti Purpose Terminal, av
torn, en "intelligent tratt", ut Minny Yngve vid en ny registreringsterminal,
Epic Data efter att ERA i
tilldeolikaanvändningarna. som gjort det möjligt att ersätta alla datafångstsystem med ett enda.
Gävle ställt ytterligare krav
Det kan gälla tidrapportering, jobbredovisning, material- ning av produkter. Manuella på funktioner.
administration i höglager, pro- tidkort, manuell hantering av
Mjukvaran, programmet, har
duktionsstyrsystem, testsystem tidsskrivning etc är nu ett minne tagits fram av engelska Cosar.
eller streckkodssystem för märk- blott. All bearbetning sker autoBarbro Albrektsson

- MobiFaxen är en kombination
av mycket avancerad teknik och
enkelt handhavande. Den är godkänd enligt NMT-specifikationerna, vilka på många punkter är mer
avancerade än telefax-godkännandet. Det handlar bl a om strålningseffekt, att den inte stör omgivningen. MobiFaxen har samma
strålning som en vanlig biltelefon.
-Till sist, vad kostar den?
- Knappt 14 000, men då är allt
som behövs i bilen inkluderat.
Och då är det frågan om en produk^
med mycket hög kvalitet, försäkrar Per Körner.
Lars Cederquist

HotLinebutikeiTCr
stänger
Ericssons specialbutiker för försäljning av mobiltelefonen HotLine
i Sverige stängs.
Totalt rör det sig om tre butiker, två i Stockholm (redan stängda) och en i Göteborg (stänger i
mars). Tio anställda berörs och
man försöker nu hitta nya jobb åt
dem. Försäljningen av HotLinetelefonerkommeri fortsättningen
enbart ske genom detaljister.
- Det här är ett strategiskt val,
butikerna är inte förlustbringande, men prisutvecklingen på
sikt äventyrar lönsamheten då
endast mobiltelefoner har sålts,
förklarar Jan Ahrenbring, chef
för mobiltelefonförsäljningen i
Norden.
-Vi finnsnuockså väl representerade hos detaljisterna, något
som inte var fallet när vi startade
våra egna butiker 1987.
Jan Ahrenbring berättar också
att HotLine-försäljningen i Sverige gått mycket bra 1991, att man
ökade i volym, men framför allt
kapade åt sig ytterligare tre procent av andelarna på en marknad
som vikit med fyra och en halv
procent.
LC

