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Mobiltelefonienheten delas:

Konkurrensen
tvingar fram ny
organisation

Affärsenheten Mobiltelefonsystem delas i tre delar. Konkurrens och kundkrav gör det nödvändigt att minska alla ledtider.
Genom att affärsenheterna nu blir mindre är det lättare att få
små,flexiblaoch självständiga enheter med kortare ledtider
som följd.
Omorganisationen innebär att de flesta kommer att ar-

M&

senaste
nyheter

Radiosystem får ny VD
Ulf Mimer har utsetts till ny VD för Radiosystem Sweden AB från den
1 april. Ulf, som varit chef för R-divisionen, efterträder Kjell S Andersson, som utsetts till chef för Affärsenheten för mobiltelefonsystem GSM, RMOG.

Kuwaits TACS-system igång
Återuppbyggnaden av mobiltelefonnätet i Kuwait går snabbt framåt.
Idag täcker nätet Kuwait City och dess flygplats med 10 radiobasstationer. Nätet har nu ca 5 000 abonnenter. Då återuppbyggnaden
under sommaren avslutas ska systemet, av TACS-standard, ha ca 30
000 abonnenter och täcka hela Kuwait. Ett 15-tal Ericsson-anställda
från Sverige deltar i arbetet.

Det piper på tidningen
Ericsson Paging Systems har i mars installerat ett personsökarsystem på Vestmanlands Läns Tidning. Personsökarsystemet
är här integrerat med växelns hänvisningsdator. När telefonisten
skriver in ett meddelande till den som sökts skickas detta direkt till
dennes personsökare.

Gävlefabriken förbereder
1 Gävlefabriken pågår sedan en tid tillbaka förberedelser inför tillverkningen av PCN (Personal Cellular Network) som i höstas såldes
till det engelska Unitel och Mercury Personal Communications Ltd.
Prototyptillverkningen är igång och i augusti startar serietillverkning
av den nya radiodelen på 1 800 Mhz. PCN aren vidareutveckling och
ett komplement till det alleuropeiska mobiltelefonsystemet GSM.

beta vidare med nuvarande produkter, projekt och
arbetskamrater.

Namn i nya organisationen/sid 2

Det bärbara
modemet:

Om arbetet
bakom en
ny produkt
Ett 50-tal personer ingår i den
projektgrupp, som arbetar med
det nyligen lanserade bärbara
radiomodemet Mobidem.
Visserligen ser det lilla radiomodemet ut som en mobiltelefon men lyfter man på "skalet"
finns det knappt några likheter.
För konstruktörerna i Kista har
det inneburit att man börjat arbetet från "scratch" i detta tidspressade projekt.
Likheten med en mobiltelefon stämmer dock när det gäller
Eroduktionen i Kumlafabriken.
>ärkan i princip samma utrustning användas rör tillverkningen av Mobidem som för mobiltelefoner.
Reportage på mitten.

- Det känns roligt att vara med och ta fram en produkt, som
fått så mycket uppmärksamhet som Mobidem, säger projektledaren Roland Johansson. Foto: Björn Seger
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KOMMENTAREN
FÖRÄNDRINGAR GER MÖJLIGHETER

V

f i ska omorganisera. En förändring
som alltid möter blandade reaktioner. Vissa av oss blir förväntansfulla
medan vissa av oss blir oroade. Alla behöver och vill dock få veta mer så snabbt som
möjligt. Berörs jag, min grupp, mindivision
och i så fall varför?
Med information via chefer, på anslagstavlor och i denna tidning presenterar företaget huvuddragen i den nya organisation
som ska gälla fr o m 1 april i år. En organisation som ska passa för de krav som våra
kunder ställer på oss i framtiden.
Förändringen blir, alla organisationsskisser till trots, inte dramatisk. De flesta av
oss arbetar vidare med de produkter, tjänster ochkunder vi har idag samt även inom de
grupper där vi finns idag.

Detaljinformation om hur det kommer att se ut inom olika enheter och B Rfunktioner måste dröja för att arbetas
fram så fort som möjligt under andra
kvartalet. Därför är det viktigt att vi inte
stannar upp och låter dagliga beslut och
förändringar som är nödvändiga vänta
till dess allt är klart. Än en gång, förändringen är inte speciellt stor utan snarare
en utveckling av vad som redan fungerar.

I

nformation kommer att ges så snabbt
och så mycket som möjligt men det
räcker naturligtvis inte. Vi måste alla
söka information. Fråga våra chefer,
personalfunktioner eller andra som arbetar med förändringen. Om de inte har

svaren så utgår jag ifrån att de söker vidare. rätt nivåer kan, vill och vågar ta de beslut
som är nödvändiga.
Låt oss därmed undvika ryktesspridning.
Vi får aldrig bli så stora att vi glömmer
enna förändring handlar inte bara om eller inte känner att vår framgång bygger
organisationsrutor och produktflö- på var och ens personliga insats.
den utan också om ledarskap och arbetssätt.
A ffärsområdet Radiokommunikation
Genom att arbeta vidare med att föra ut / \ kännetecknas av tillväxt och stänbeslutfattandet så långt ut i verksamheten X i , dig förändring. Så kommer det
som möjligt kan vi verka med det lilla företa- även att se ut i framtiden. Förändring är för
gets snabbhet, rörlighet och kreativitet och oss ett normaltillstånd och kommer så att
ändå nyttja det stora företagets styrka, kraft förbli. Vi måste snabbt kunna möta kraoch uthållighet.
ven från våra kunder. Den dagen då vi inte
Mycket ska och måste vi ha gemensamt för kan eller vill förändra oss har vi all anledatt hålla ihop och gå starka framåt som Erics- ning att oroa oss.
son-koncern men styrningen ska ske mer genom mål, värderingar och strategier än geLars Åkeson
nom detaljerade regler. Detta kräver att vi på
Personaldirektör

D

Den nya organisationen
Den stora förändringen i affärsområde Radiokommunikations
organisationsstruktur är att affärsenheten Mobiltelefonsystem,
RMOS, delas i tre enheter. De nya
enheterna kallas RMOG, RMOA
och RMOJ.

BR-funktioner

BRC

Teknik och Utveckling
Inköp
Produktion
Strategisk Affärsutveckling, publik
Strategisk Affärsutveckling, privat
Ekonomi och Controlling
Personal och Organisation
Information
Verksamhetsutveckling, Informationsteknologi och Kvalitet
International Operations
Industrial Operations

Exekutiv ledning

Ledningsgrupp

Uppgifter
Affärsenheternas uppgift är att
förse marknaden med produkter
samt ha ansvar för bl a utveckling,
industralisering, produktledning,
implementering och service av
produkterna på de marknader de
försörjer. Affärsenheterna är globalt ansvariga för marknadsföring och försäljning via MLC,
Major Local Companies, lokala
bolag eller direkt till slutkund.

Affärsenheter
RMOG, Affärsenheten för mobiltelefonsystem GSM. Hit hör även
mobiltelefonsystemet NMT samt
produktansvaret för TACS.
RMOA, Affärsenheten för mobiltelefonsystem ADC, American Digital Cellular. Hit hör också mobiltelefonsystemet AMPS
samt utvecklingsansvaret för
TACS.
RMOJ, Affärsenheten mobiltelefonsystem JDC, dvs Japan
Digital Cellular.
Övriga affärsenheter inom affärsområdet påverkas i stort sett
inte. Dessa är RDEC, Försvarssystem, RPAG, Paging (personsökning), RMOT, mobiltelefoner, RMOD, Mobil Data samt
RLMR, Landmobil radio.

Gemensamma enheter
Core Units är gemensamma enheter som ska "betjäna" samtliga
affärsenheter inom affärsområdet. Inom BR finns två gemen-

Nyheter
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samma enheter. Den första är Produktion, som ansvarar för tillverkning av affärsenheternas produkter.
Den andra gemensamma enheten har namnet Radio Mobile
Systems och ska svara för forskning och basutveckling. Denna
ska främst verka inom BR men
också inom hela koncernen.
På samma sätt kommer det

inom affärsområde Publik Telekommunikation, BX, attfinnasen
gemensam enhet som bl a tillhandahåller AXE-plattformar för
BRs system.
I Service Unit ingår tjänster av
service-karaktär, vilket inkluderar platsservice i Kista.

Styrgrupp
Cheferna för affärsenheterna och

Chefredaktör: Gunilla Tamm, tfn 08-757 20 38
Redaktion Kista: Gunilla Tamm, Lars Cederquist,
tfn 08-757 05 72, Helena Andersson,
Fax: 08-752 08 09 Ericsson Radio Systems AB,
164 80 Stockholm
Lokalredaktörer:
Gävlefabriken: Barbro Albrektsson, tfn 026-15 60 89,
Kumlafabriken: Ivar Magnusson, tfn 019-842 59,

de gemensamma enheterna rapporterar till sin respektive internstyrelse/styrgrupp. I den sitter affärs-områdeschefen och andra i
BRs ledning.

BR-funktioner
I samband med omorganisationen sker vissa förändringar av BRfunktionerna. Dessa blir små och
får i första hand samordningsan-

svar mellan affärsenheterna inom
BR, mellan BR och andra Ericsson-enheter. BR-funktionerna arbetar med frågor som rör hela affärsområdet.
De gemensamma stabsfunkt.
som direkt rör affärsenheterna ligger i huvudsak inom resp affärsenhet. BRs ledning utgörs som tidigare av Kurt Hellström och Åke
Lundqvist.

Linköpingsfabriken: Dick Barkehed, tfn 013-28 70 91,
Linköping, B-divisionen: Lars Wallin, tfn 013-28 7311,
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,
HotLine Region Norden: Anders Larsson, tfn 08-764 14 95
Ansvarig utgivare: Nils Ingvar Lundin
Tryckt hos: Aftonbladet, Göteborg 1991
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Ny organisation för Mobiltelefonsystem

Bas för nytt arbetssätt
och kundanpassning
- För att vi ska kunna behålla vår ledande ställning på
en allt hårdare marknad krävs en smidig intern organisation, säger Kurt Hellström, chef för ERA.
Kortare ledtider, högre produktivitet och ökad kvalitet är några av ledordenförden nya organisationen.
- Den omorganisation som vi gör
är inte särskiltdramatisk och innebär inga personalnedskärningar.
Med hjälp av vår nya organisation
tar vi ytterligare ett steg i den decentraliseringsprocess, som vi tidigare påbörjat, förklarar Kurt.
- Vi har en mycket stark position på världens mobiltelefonimarknad, 40 procent. Vårt mål är
att behålla marknadsandelen och
det är för att klara det som vi ändrar
vår organisation, säger han vidare.
Telekommunikation är ett område där det nu händer mycket och
det händer fort. Avregleringar
sker i det ena landet efter det andra
och allt fler telekomföretag vill in
på dessa nya marknader. Konkurrentbilden håller på att ändras radikalt och idag är det betydligt fler
företag som agerar, när det gäller
mobiltelefon-system,änförnågra
år sedan.
Bland de starka konkurrenterna
nämner Kurt, förutom Motorola,
franska Alcatel, som är en ny aktör vad gäller digitala system. Övriga stora konkurrenter är AT&T
(världens största telekom-företag), Siemens och Nokia. Dessutom förstärks konkurrensen genom det joint venture-företag
som Motorola och kanadensiska
Northern Telecom nyligen bildat.

kedjan från idéom teknisk lösning
fram till dess kunden tar systemet
i drift.
Konkret betyder kortare ledtider en halvering av dagens tider, alltså en mycket stor förändring.
- J a , det är en rejäl
tidsminskning som
måste ske och för att
klara det krävs ett
nytt sätt att arbeta,
säger Kurt.
- Genom att vi nu
delar affärsenheten
Mobiltelefonsystem
i tre delar blir det
möjligt med kortare,
snabbare beslutsvägar och att skapa små
flexibla och självständiga arbetsenheter. Det är på det sättet vi kan få kortare
ledtider. Många av
vårakonkurrenerhar
redan lyckats korta
sina ledtider.
Med mindre arbetsgrupper följer att
får
- Ett viktigt kundkrav är kortare tider. För oss medarbetarna
bättre möjligheter att
betyder det en halvering av hela tidskedjan
från idé till leverans, säger ERAs VD Kurt
se helheten i sitt arbeHellström. Foto: Björn Seger
tet, ta större ansvar
och även få mer kund- Målet för oss är att vara bättre kontakter.
- Att fler medarbetare kommer
än konkurrenterna så att kunderna
alltid upplever Ericsson som det i kontakt med kunderna tyckerjag
bästa valet, betonar han.
är bra. Att själv få höra kundens
omdöme om en produkt eller arKortare ledtider
betsinsats är värdefullt och stimuEtt viktigt krav från kunderna är lerande, menar Kurt.
kortare tider och det gäller hela
Kortare ledtider ska leda till

högre produktivitet och lägre
kostnaderochsamtidigtskakvaliteten öka. Är det verkligen en ekvation som går ihop?
- Ja visst, där finns ingen motsättning. Med ett nytt sätt att arbeta i en organisation med decentraliserat ansvar går det att nå
dessa mål, svarar Kurt. Naturligtvis går det inte att klara allt från
första stunden men den nya organisationen är en bra grund att
bygga vidare på. När det gäller
produktivitet är vi redan på rätt
väg. Under de senaste två åren har
antalet anställda inom affärsområdet Radiokommunikation varit
ungefär oförändrat samtidigt som
vår produktion ökat med 50 %.

Vana vid förändringar
Mobiltelefoni är en ung bransch
som utvecklas mycket fort.
- Vi som arbetar inom det här
området är vana vid förändringar
och det kommer vi också att leva
med i framtiden. Vi måste följa
med och rätta oss efter vad som
sker på marknaden och bland våra
kunder. Tekniskt och kommersiellt är vi idag mycket starka. När
det gäller de digitala systemen
som GSM i Europa och ADC i
Nordamerika är Ericsson nummer ett.
- Med hjälp av en ny och smidigare organisation ska vi fortsätta
att vara framgångsrika och klara
kommande utmaningar. Vi lägger
oss redan nu i startgroparna så vi är
beredda när konj unkturen vänder,
slutar Kurt.
Gunilla T a m m

... är att Ericsson har fått en viktig
order på ett provsystem för GSM
från Telecom Australia. Telecom
genomför proven för att få kunskap om GSM-tekniken inför ett
kommersiellt driftsättande av
GSM den 1 april 1993.
... är att Ericsson GE har tecknat
kontrakt med kanadensiska Cantel Inc. om leverans av digital utrustning med TDM A-teknik samt
20 000 dual- mode telefoner (passar både analogt och digitalt system).
... är att EGEdessutom har tecknat
en överenskommelse om leverans
av 15 000 dual-mode telefoner
till den amerikanska operatören
Southwestern Bell Mobile Systems.
... är att Management Centre Europe, som anordnar kurser inom
EG, har tagit upp Kvalitetsdialogen i sitt utbildningsprogram.
Den 15-17 juli ska kursen hållas
för företags- och kvalitetschefer i
Bryssel.
... är att ERA har fått en tillläggsorderpå utökning av mo-biltelefonnäteti Ungern. Ordernomfattar två nya växlar samt radiobasstationer.

Fr v Barbro Albrektsson, Gävle, Ivar Magnusson, Kumla, Lars Wallin, Miärdevi, Linköping, Gunilla
Tamm, Kista, Lars Cederquist, Kista, Helena Andersson, Kista, Birgitta Oberg, Radiosystem, Lieselotte
Claydon, Magnetic. På bilden saknas Dick Barkehed, Linköping, Elsebeth Wikström, Lund och Anders
Larsson, ECS, Rissne.

Träff för en BRa tidning
Någon gång om året brukar ERA
Nyheters
lokalredaktörsgrupp
träffas. För att lära känna olika
delar av vårt affärsområde Radiokommunikation varierar mötesplatsen. För några veckor sedan
träffades gruppen på Magnetic i
Bromma.
Lokalredaktörerna har redaktörsjobbet som en extra uppgift

vid sidan av de ordinarie arbetsuppgifterna. Deras viktigaste
uppgift är inte att skriva artiklar utan att komma med tips och
uppslag om vad som händer på
olika BR-orter i Sverige. De är
också kontaktpersoner när det
gäller att sprida viss intern information.
Lokalredaktörerna i sin tur be-

höver läsarnas hjälp med att få
veta vad som händer ute i verkligheten. Hör alltså av dig till din lokalredaktör eller direkt till redaktionen i Kista. Ingen nyhet är för
liten förattERANyheterskablien
BRa tidning för oss som arbetar
inom Radiokommunikation.
Gunilla

Bengt
Bergvall
VD för Ericsson
Radio Systems
Sverige AB
Tack, bara bra. Jag började mitt
nya arbete den 14 februari men har
jobbat inom Ericsson i många år,
senast som ekonomichef här på
RSS.
Vad gjorde du innan du kom till
RSS?
Då jobbade jag inom BX (Public
Telecommunications) och varunder 15 år utlandsstationerad i Indonesien, Venezuela och Argentina. Jag arbetade främst inom
ekonomiområdet, men har också
varit marknadsansvarig för försäljning av telefoner i Argentina.
Hur många anställda har RSS
och vad är er huvudsakliga
inriktning?
Av varslet som meddelades för
någon månad sedan framgick att
vi kommer att minska personalen
med 50 anställda. Efter nedskärningen kommer vi att vara cirka
330 anställda, våra 28filialerrunt
om i landet inräknade. RSS verksamhet omfattar underhåll och installation av landmobilradio och
mobiltelefoner samt tredjepartservice för datorutrustning.
Vad blir RSS viktigaste uppdrag
under våren?
Det första och det tyngsta arbetet
blir att klara av att genomföra
varslen på ett professionellt och
medmänskligt sätt. Tekniken har
utvecklats på ett sätt som minskat
behoven av underhåll och fordonsinstallationer. Vi måste anpassa verksamheten till detta och
kommer som nästa steg att satsa på
en utökad volym speciellt inom
tredjepartservice. Vi hoppas kunna utöka internt med reparation
och underhåll på datorutrustningar. Vi måste bli bättre på att
utnyttja våra interna resurser
inom koncernen. Övriga framtidssatsningar blir att effektivisera vårt sätt att arbeta och förbättra den service vi erbjuder.
Vad gör du på fritiden ?
Min fritid tillbringar jag mest med
familjen. Emellanåt försöker jag
dessutom hinna med att spela lite
golf. Om vintrarna - om vädret
tillåter - åker jag gärna skidor.
HA
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idem - mycket jobb av många

Det är utvecklat och konstruerat i Kista och tillverkas i Radiofabriken i
Kumla - det trådlösa,
bärbara radiomodemet
med namnet Mobidem.
För ett tag sedan lanserades det i USA där det anses
innebära en revolution för
de bärbara persondatorerna.

Fr v Mats Ahnfors, marknadsansvarig för Nigeria, Mr Otiji, Generaldirektör för Nigerian Telecom Ltd och Lars H. Christoffersson,VD
vid L M Ericsson (Nigeria) Limited. Foto: B i ö r n Seger

Från Nigeria
1 höstas fick Ericsson order på ett mobiltelefonsystem till Nigeria och
för några veckor sedan var det dags för Mr Otiji, generaldirektör för
Nigerian Telecom Ltd, att besöka ERA i Kista.
Systemet i Nigeria är av TACS-typ och dimensionerat för 7 500
abonnenter. Det byggs med två växlar (de första AXE-växlarna i
landet) och 20 basstationer. Installationsarbetena har börjat och de
första leveranserna har skett. Systemet ska vara klart att ta i drift i
början av oktober i år. Sedan tidigare har Ericsson mobiltelefonsystem
i Marocko och Tunisien. Systemet i Nigeria är det första söder om
Saharaöknen.

- Det känns väldigt bra att få vara
med och ta fram en produkt, som
vi ärensamma om och där konkurrenterna ligger långt efter.
Under min tid på Ericsson har
jag aldrig tidigare varit med om att
en produkt fått så mycket positiv
uppmärksamhet som Mobidem, i
kombination med Mobitex, fått.
Det säger Roland Johansson, projektledare för Mobidem. Roland har tidigare arbetat på Ericsson Information Systems och
Nokia innan han kom till ECS i
maj -90.
- Arbetet med att utveckla ett
bärbart radiomodem var från början kopplat till utvecklingen av
Mobitex, berättar Roland. I augusti -90 hade vi ett "skelett" och
många idéer att arbeta vidare från
och projektet började ta form.
Under hösten -90 kom produktionen och Kumlafabriken med i arbetet. Totaltharett50-tal personer
ingått i projektet och av dessa
finns ca 40 i Kista.

- Att väl planera sin resa och utnyttja de rabatter som finns tillgängliga är två bra sätt att minska företagets utgifter vid tjänsteresor, poängterar Per Godin, chef för reseredovisningar i Kista,
Foto.Björn Seger

Nytt resereglemente 1 april:

Res med rabatter
och planera väl
Från den första 1 april gäller nytt resereglemente för
alla Ericsson-anställda i Sverige.
En av nyheterna är att resenären erhåller 75 kronor skattefritt och 250 kronor som lönetillägg om
man vid tjänsteförrättning ordnar övernattning på
egen hand, utan kostnad för företaget.

Helt ny produkt

Fr v ESKs ordförande Agneta Tehler-Johansson tillsammans med
ESK bladets redaktör Eva Mårtensson, ETX och medhjälparen Pia
Rehnberg, LME. Foto: Björn Seger

Sekreterarklubb
ger kontakter
Ett 20-tal sekreterare från olika Ericsson-bolag i Stockholm kom till det
extra årsmöte som ESK höll den 4 mars på ERA, Kista. Vid mötet
presenterades den nya styrelsen och den grupp som ska göra medlemstidningen ESK-bladet. ESK är Ericssons Sekreterarklubb och klubben
har nära 300 medlemmar som kommer från hela koncernen.
- Som sekreterare på olika bolag har vi mycket skiftande arbetsuppgifter. Vi har också olika erfarenheter att dela med varandra och ESK är
ett bra nätverk, säger ordförande Agneta Tehler-Johansson, Radiosystem Sweden AB. För att skapa närmare kontakter finns det förslag om
att bilda referensgrupper för Ericssons olika affärsområden.
ES K tar gärna emot fler medlemmar och den som vill veta mer kan slå
en signal till Agneta Tehler-Johansson, 08-757 3049.

Kort-kort om förkortningar
Inom Radiokommunikation använder vi ofta förkortningar. För många
är det inte alls självklart vad olika förkortningar betyder. Här en liten
hjälpreda.
GSM: Global System for Mobile communications, det paneuropeiska digitala mobiltelefonsystemet.CMS 88: Cellular Mobile Systems
(avserNordamerika).CMS 30:CellularMobileSystems(avser Japan).
CME aren förkortning som man också stöter på. Det lär inte betyda
någonting utan är ett arbetsnamn som Ericsson använder för GSM.
ADC är förkortning av American Digital Cellular system och gäller det
digitala mobiltelefonsystemet i USA och Kanada. JDC är en förkortning som under de senaste månaderna dykt upp allt oftare. Det är
förkortning av Japan Digital Cellular och gäller alltså det digitala mobiltelefonsystemet till Japan.

Mobidem serutsom en mobiltelefon men lyfter man på "skalet"
finns det knappt några likheter.
För konstruktörerna har det inneburit att man började precis från
"scratch".
I projektet har det funnits sex
olika grupper som arbetat med
olika områden. En grupp har t ex
arbetat med att få fram speciella
komponenter till radiomodemet.
Tidspressen har gjort att grupperna har arbetat parallellt och
ingen har hunnit vänta på den andra. Kommunikationen mellan
grupperna har därför varit my eket
viktig.
- Utan den entusiasm och det
engagemang som alla visat hade
ett så här tidspressat projekt inte
gått att genomföra. De flesta känneratt Mobidem är "vår" produkt,
säger Roland.

Här är en del av de som arbetar med utvecklingen av Mobidem. På k^hjr v Per
Blom, Peter Banyay, Peter Wickström, Lars Bratsberg, Kjell NordenSPjid, Olol

Umer, Sören Karlsson, Gunnar Dahlström och Claes Schumann. Stående fr v Jan Tryggveson, Tomas
nrsson och Roland Johansson. Foto: Björn Seger

Till England
I projektet har man arbetat med två
produkter samtidigt. Förutom radiomodemettillUSApå 900MHz
arbetar man med en variant till
England på 450 MHz. Lanseringen av Mobidem i England ligger inte så långt fram i tiden. Roland tror på lika stor framgång i
England som i USA.
Trots framgångarna för Mobidem i USA är jobbet för konstruktörerna i Kista inte slut.
- Visserligen upplöses gruppen
snart men runt hörnet väntar ett
nytt projekt. Vi ska börja titta på
nästa generation av "vårt" bärbara
radiomodem, förklarar Roland.

"Hantverk"
- I maj förra året startade vi projektethäri Kumla-fabriken, berättar Björn Karlsen, som är projektkoordinator. Tidigare har Björn

Detärbl a koncernens nya resepolicy - som betonar ett kostnadseffektivt och välplanerat resande samt fjolårets ändrade skattelagstiftning som ligger till grund för
det nya resereglementet.
- Vi har också strävat efter att
det nya resereglementet ska ge
klarare besked och att ansvar vid
resor ska tydligaregöras, berättar
Per Godin, chef för reseredovisningar på ERA i Kista. Han har
tillsammans med Travel Manager, Brigitte Ringdahl, representerat affärsområde BR i den koncemgemensamma projektgrupp
som tagit fram det nya reglementet.
I fjol sommar påbörjades arbetet och man har bl a gjort noggrannajämförelser med hur resereglementen ser ut på andra storföretag.

Utnyttja rabatter
Det nya reglementet gäller från
den 1 april för samtliga anställda
Cecylia Rzemiszewska ingår i projektgruppen i
Kumlafabriken.

arbetat med mobiltelefoner och
bl a varit med och startat lokal produktion i Malaysia för en del år
sedan.
Innan jul blev prototypserien av
radiomodemet klar. Just nu håller
man på med förserien och snart
ska serieproduktionen starta.
Totalt arbetar 12 personer i fabriken i detta projekt. I gruppen
ingår en person för varje arbetsavsnitt.
- Förserien som vi jobbar med

Fr v Lars Jönsson och Robert Paal arbetar med radiomodem i en engelsk
variant.

nu ärmycketav "hantverk",berättar Björn.
Cecylia Rzemiszewska, som ingår i projektgruppen, stårfören del
av "hantverket".
- På de två kort som ingår i modemet löder jag komponenter, berättar hon. När serieproduktionen
startar kommer korten att automatmonteras.
Radiomodemet ser ut som en
mobiltelefon utan knappsats. När
det gäller tillverkningen påminner

också de två produkterna mycket
om varandra.

Simulerar Mobitexnätet
- Några investeringar i maskiner
behövs inte utan vi kan använda
samma utrustning som till mobiltelefonerna, förklarar Björn.
Även klimattest sker som för
mobiltelefonerna. För radiomodemet gäl ler också att det testas i 25 grader och upp till +70 grader.
För de radiotester som sker har

inom Ericsson i Sverige och det är
de berörda cheferna som ska ansvara för att reglementet efterlevs.
- Och vad det egentligen handlar om är att en tjänsteresa ska vara
väl planerad, att den uppfyller ett
behov samt att den ur kostnadssynpunkt är motiverad, menar Per.
I det nya reglementet står bl a
att man inför en resa ska tänka
på om det är möjligt att utnyttja
några rabatter, om man kan
samåka med någon som ska
samma väg och att använda rekommenderade färdvägar som
den anvisade resebyrån och leverantörer kan upplysa om.
- Dessutom kan det vara värt att
poängtera att eventuella rabatter
tillfaller företaget och inte resenären.
En ny reseorder och en ny reseräkningsblankett blir också aktuella i och med de ändrade reglerna.
Från den 1 mars gäller dessutom
nya traktamenten.
HA

Björn Karlsen projektkoordinator i
Kumlafabriken

man dock kompletterat den vanliga testutrustningen med en del
instrument.
-Med hjälp av dataprogram simulerar jag Mobitex-nätet. Jag
både sänder och tar emot eftersom
jag är den enda "användaren",
berättar Morgan Toftling, som
också ingår i projektgruppen. Han
mäter signalstyrka, batteristyrka
och kontrollerar att displayen
fungerar som den ska.
Delaravkomponentinnehålleti

Mobidem är Ericssontillverkat.
Mönsterkorten kommer från
ERAs mönsterkortfabrik i Kumla. Alla plastdelar tillverkas vid
ETX-fabriken i Kristianstad.
- Mobidem är en mycket passande produkt för Kumlafabriken. Nu hoppas vi på riktigt stora
och snabba framgångar på den
amerikanska marknaden, slutar
Björn Karlsen.
Gunilla T a m m

Nytt resereglemente och ny blankett gäller för alla Ericssonanställda frän den 1 april. Foto: Björn Seger

ft
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Videokonferenser och McDonalds

Andreas Luiga, Market
Manager - European Operations, har skrivit dagbok för
ERA Nyheter. Andreas, som
flyttade tiU USA i höstas,
arbetar som länk mellan
landmobil radios huvudkontor i Lynchburg och den
europeiska sälj regionens
huvudkontor i Kista. Arbetet
går ut på att ta till vara
Region Europas intressen i
den centrala organisationen
och vara kontaktpunkt både
för Kistakontoret och de
europeiska sälj bolagen.

Måndag 24 februari
Vaknar av att Michael Frausing,
ECS, Kista ringer hem på morgonen för att förbereda videokonferens med Sverige.
Några fax och Memon väntar
som vanligt på kontoret. Samling

i videorummet med några lokala
radioingenjörer för konferens
med Bo Lindeli i Kista. En holländsk kund har knepiga radiokrav och vi hoppas ha nytta av
något som Mobitex-gänget utvecklat. Det är någon miss i bokningen av videon så det får bli telefonkonferens istället.
Lunch "på stan". Det finns
många ställen att välja på och maten är billig. Restaurang finns på
arbetet men både mat och miljö är
tråkigare än vad vi är vana vid från
Kista.
Möte på eftermiddagen som led
i ett stort offertarbete. Det är fortfarande ovant med anieriskan.sk
mötesdisciplin. Folk är dubbelbokade och kommer och går i en
strid ström. Arbetet kommer dock
igång och supporten är bra. Familjen har ätit när jag kommer hem
och barnen sitter framför TV:n
och tittar på Tom &Jerry.

Tisdag 26 februari
Går upp tidigt för att hinna med en
del saker innan telefonen börjar
ringa. Det ösregnar. Vi hyr ett hus
norr om Lynchburg. EGE ligger
på andra sidan staden men ändå
bara 15 minuter att köra och aldrig
några köer.
Videokonferens med Sverige,
den här gången på riktigt. Ett utmärkt hjälpmedel, när man vant
sig vid att "vara på TV". Det hjälper definitivt att kunna se varandra.
Svensklunch med Johan och

Tore. Skönt att få en stund på
svenska som omväxling. Nyamöten på eftermiddagen och telefon
till Sverige och England.

diskussionernaberorpå bristande
kommunikation och kulturskillnader. Det är fortfarande, mer än
två år efter Ericsson GE-bildandet, mycket kvar av GE-kulturen.
Dessutom finns nationella skillnader, som då och då gör att vi
inte förstår varandra. För många
här är Ericsson fortfarande något
väldigt främmande.

Torsdag 28 februari

Snabbt hem efter jobbet. Victor
6 och Richard 4 ska till simlektion
på YMCA. De har gått där någon
månad och börjar klara sig bra i
vattnet.

Onsdag 27 februari
Äter frukost med Ann och barnen.
Ann är hemma på dagarna med
Sandra, 11 månader. Victor går i
kindergarten och Richard i nursery school. Engelskan eller snarare
sydstats amerikanskan börjar bli
hyfsad. De förstår det mesta och
pratar en hel del. De har anpassat
sig mycket bättre än vi väntat.
På kontoret åter en mängd samtal med Europa. Försöker få fram
exportlicens för kryptoradio som
ska gå till Danmark på fredag. Det
ärontom tid och amerikanskbyråkrati är omfattande. Ägnar oproportionerligt mycket tid åt diskussioner kring betalningsvillkor för
leverans av materiel till Ericssonbolag i Portugal. En stor del av

Sol igen efter några dagars kraftigt regn. Det har varit kallt pä nallen och jag får skrapa bilrutorna.
På dagen blir det varmare och
vårväder.
Telefonkonferens med Sverige
och Holland på förmiddagen. Eftermiddagen äganar jag åt att gå
igenom och sända Memon. Blir
avbruten av samtal från någon
som vill göra affärer med Östeuropa. Det kommer en hel del samtal från amerikaner, ofta med
östeuropeiskt ursprung, som vill
göra affärer med sina gamla hemländer. Värdet av kontakterna är
dock ofta ringa.
Barnen har simning igen så jag
åker från kontoret halv sex för att
hinna. Många jobbar fortfarande.
Arbetsdagarna ärgenerellt längre än
hemma. Många börjar tidigt, går
sent och många jobbar på helgerna.
Ann har introducerat semlor för
några amerikanska väninnor. Det
uppskattades.

Fredag 29 februari
Kick-off för Hollandsprojektet

BR-biblioteket i Kista
Bibliotek = hyllor med dammiga böcker - glöm det. Så
är det inte idag och absolut inte på biblioteket på ERA
i Kista - affärsområde Radiokommunikations eget
bibliotek. Här finns en kunskapsbank att hämta
mycket information från.

memo.
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Otroligt mycket fÖY faktoletare
mande mässa.
f r t r m n t i r m finns
f i n n e ii
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För
konkurrentinformation
bevakare finns det mycket indatabaser världen runt. Att söka i
formation att hämta i databaser
databaser är en service som finns
från t ex artiklar och årsredovisnipå biblioteket och används av
gar.
både tekniker, marknadsfolk och
- Vi hjälper också till att söka i
konkurrentbevakare.
patentdatabaser, tillägger Gunnel
- Vid start av ett nytt projekt
och uppmanar konkurrentbevakan det vara lämpligt att söka i
kare att ta för sig av den informadatabaser för att se vad som redan
tion som finns i olika databaser.
är gjort inom det området, säger

- Biblioteket är till för alla inom Radiokommunikation, säger EllBritt Ranvert, Camilla Kålländer och Gunnel Stjernvall. Fjärran
kunder kan na biblioteket på fax eller Memo. Foto: Björn Seger

- Det gör våra konkurrenter, säger hon.

Beställ via biblioteket
I dessa TRIM -92-tider är det
värdefullt för företaget om alla
litteraturinköp och annan informationsanskaffning görs via biblioteket.
- Då får vi mer innehåll i vår
egen kunskapsbank här "i huset",
menar Gunnel och tillägger:

- För att dra vårt strå till Trim92 ifrågasätter vi alla litteraturinköp i de fall publikationen redan finns i företaget. I så fall erbjuder vi lån som ett alternativ.
Den som vill veta mer om bibliotekets tjänster och den "guldgruva" för informatinssökare
som finns där är välkommen att
kontakta Gunnel, Eli-Britt eller
Camilla.
GT

Bra personsökarförsäljning i Norden trots lågkonjunktur
Ericssons personsökarförsäljning i
Norden gick med tanke på rådande
konjunktur bra under 1991.
EEN-Norge, LMD-Danmark
och PRS-Sverige uppnådde sina
respektive "order and deliverybudgets" till ERH, Ericssons personsökarbolag i Holland. Den totala personsökarförsäljningen i
Finland sjönk däremot kraftigt under 1991.

Finland drabbades som bekant
hårt av lågkonjunkturen förra året.
Mycket av försäljningen till öststaterna har helt eller delvis upphört.
Som ett resultat av detta kan nämnas att arbetslösheten idag är otroliga 13,1 procent. Enligt officiell
statistik minskade dock arbetslösheten för första gången på länge
under januari 1992. Visserligen
bara något, men det kan tyda på att

Lördag 1 mars
Sätter upp bas kel mä I, som man ju
skahahär. De merrutineradegrannarna småler närjag följer instruktionerna och använder 400 kg betong. Svenskmiddag med Dan &
Berit och Johan & Carita till sent
på natten. De amerikanska midda- __^
garna slular betydligt tidigare. f^^~

Söndag 2 mars.
Varmt och soligt. Vi spelar golf.
Ann och jag spelar halva dagen var
och passar barnen den andra^.
halvan. Traditionsenlig lunch pa^r
Mc Donalds. Barnen älskar snabbmaten och kan inte få nog av hamburgare, pizza och glass. Det enda
de saknar är svensk godis.
Andreas Luiga

ISO till
Kumla

Servar 12 länder
Ett bibliotek för BR?
Gunnel. Som ytterligare exempel
- Javisst. Idag har vi kunder i 12
på nyttan av datasökning nämner
av affärsområdets 18 länder, sähon mässor och konferenser. I den
ger Gunnel Stjernvall, biblio"historiska informationen" finns
tekschef. Det fysiska avståndet
nu statistik över antal besökare
är inget problem. Kommunioch utställare, så att marknadsssikationen med bib»-,
...
dan kan bedöma
lioteket sker med
tLTl V6VKIIR
värdet av att vara
med bland utstäl
telefon, telefax eller

på morgonen. Skönt att komma
igång och alla är entusiastiska. Vi
ser ut att ha en utmärkt marknadspotential i Europa för närvarande och det är stort intresse för
våra produkter. Det smittar av sig
i Lynchburg där man tidigare
varit fokuserade på Nordamerika.
Ägnar eftermiddagen åt sådant
som inte hunnits med i veckan.
Ögnar igenom faxtidningen som
kommer varje dag med två sidor
nyheterom Sverige. De amerikanska nyheterna, både i tidningar och
på TV är mycket lokala.
Arbetsveckan avslutas traditionsenligt på Shakers. Det är de
EGE-anställdas stamställe, där
ölen är kall och billig.

Finland går mot ljusare tider. För
Ericssons del kan nämnas att trots
kraftigt sjunkande personsökarförsäljning har marknadsandelarna i
Finland ökat till fantastiska 75-80
procent!
Ericssonblirkanskeunder 1992
störst även i Sverige när det gäller
försäljning av personsökare. I
Sverige marknadsför ERH två
personsökarmärken med skilda

varunamn. Ett via egna Ericsson
Paging Systems AB och ett via
Televerket. Sammanslaget ökade
bolaget sina marknadsandelar
med 7 procent under 1991. Något
som känns speciellt bra eftersom
det konkurrerande marknadsledande fabrikatet minskade sina
andelar med 8 procent!
Rolf L Wennerqvist

I maj förra året blev Radiofabriken
i Kumla godkänd av den brittis-^.
ka tillståndsmyndigheten BABT.^^*"
Nyligen var det dags för ytterligare ett certifikat - ISO 9001. En
fin start på det nya året för fabriken.
- Vi började arbetet i j a n u a r ^ ^
förra året. Den jobbigaste biten^a^*
har varit dokumentationen, ett
område där många medarbetare
varit involverade, berättar Göran
Svärd, kvalitetschef på Radiofabriken.
- Alla har helhjärtat ställt upp
och utan medarbetarnas fina insatser hade vi inte haft vårt ISO-certifikat idag, säger Göran.

Om löner...
chefsutbildning och rekrytering
handlade det vid nätverket Ericsdöttrars stormöte för några veckor
sedan.
Ett 50-tal deltagare var närvarande. Personaldirektören för BR
Lars Åkeson och divisionernas
personalchefer var inbjudnatillen
paneldiskussion, som blev givande för alla.
Den 9 april är det dags för nästa
stormöte. Då kommer Britt Alexandersson från Personal att prata
om Chefsutbildning.
Den som vill gå med i Ericsdöttrar eller veta mer kan kontakta
Cecilia Hedin, tfn 410 96 eller
Karin Ahlström, tfn 732 52.
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Kö för abonnemang i Malaysia
- Vi har idag 70 000 abonnenter kopplade till
TACS-systemet över
större delen av Malaysia.
För att klara efterfrågan
tecknades förra sommaren ett nytt kontrakt med
Ericsson om en utökning
under 1992 med kapacitet
för 140 000 abonnenter.
Det berättar Noorlela Zarina som är teknisk chef
för Celcom Sdn Bhd:s
site i Kuala Lumpur.

•

Siten som styr och övervakar den
mobila trafiken för Kuala Lumpur med omnejd ligger strax utanför huvudstaden.
Celcom Sdn Bhd är tillsammans med Malaysia Telekom de
två operatörerna i landet, som
båda valt Ericsson som leverantör av sina mobiltelefonsystem.
Celcoms TACS-system har idag
kning i alla större städer med
manlagt 3 500 siter på Malacca-halvön. Man har i söder
även möjlighet till roaming (samtrafik) med Singapore, eftersom
man också där har ett TACS-syslevererat av Ericsson.
'

Egen installation
Siten sydväst om Kuala Lumpur
är den största i regionen med
2 500 kanaler. I regionenfinnsett
fyrtiotal radiobasstationer från
ERA som ger service till 37 000
abonnenter. Växeln är en AXEväxel levererad av ETX.
- Efterfrågan på abonnemang

- Efterfrågan på abonnemang i TACS-system är ibland större än vi hinner med att utöka. Det säger Noorlela Zahna, chef vid Celcom Sdn
Bhd's site utanför Kuala Lumpur. Här vid operatörsbordet. Foto: Magnus Backlund

är mycket stor, nästan större än vi
hinner med att utöka, berättar
Noorlela Zarina, chef för siten där
man är sammanlagt fem ingenjörer, tekniker och installatörer anställda.Celcom sköter själva hu-

Avtal i Norge
om mobilradio
) t icsson och TB K, ett dotterbolag till det norska
Televerket, har träffat ett service- och distributionsavtal. Det gäller system och produkter inom
mobilradio-området (LMR).
vis på MRS 5000 och där ingår
^ För några år sedan slöt Ericsbl a radioenheten C700 och den
Bon och TB K ett liknande avtal
bärbara radiostationen P400.
för kontors-växeln MD110.
Ericssons produkter är de enda
Allt fler kunder kräver totala
som ar godkända för Samcon,
kommunikationslösningar och
berättar Pär.
därför är ett avtal om mobil34 orter
radio en naturTBKblirnu Norligt följd. Det säges största leveger Pär Sveen,
rantör av landsom är ansvarig
mobil radioproför mobilradiodukter. Service
försäljningen
och försäljning
Norden. TBK är
kommer att finett företag med
nas på 34 orter i
kvalificerade
hela Norge med
kunskaper på
undantag av den
växelsidan och
västligaste delen
ett stort distriav landet. Här
butionsnät
marknadsförs
Norge.
LMR-produkterÖverenskomna av Radiosysmelsen gäller
temer Vest H/S.
systemen MRS
De flesta anställ2000,3000 och
da på Ericsson
5000 och alla
Radiosystemer
produkter som
Handstationen
P
4
0
0
ingår
i
A/S i Norge, beingår i dessa.
det landstäckande norska
reds
plats på
-Avtalet om- räddningssystemet Samcom.
TBK.
För kunfattar även det Det håller nu på att installeras
i hela landet.
derna
betyder
landstäckande
det att man har kvar sina gamla
Samcom, ett räddningssystem,
som knyter ihop brandkår och
affärskontakter.
sjukhus. Samcom bygger delGT

vudparten av installation och implementering.
Ericssons personal finns dock
tillgänglig för service och underhåll och vid större installationer.
Ifjol sommar skrevs kontrakt med

Ericsson om en utökning med plats
för 140 000 abonnenter och en del
uppgraderingar av systemet som
ska vara avslutade under 1992.
Celcom Sdn Bhd är ett relativt
nystartat företag som började som

operatör i och med driftsättandetav TACS-systemet 1989.Man
har idag 500 anställda och har
egen utbildning och träningsanläggning för sina tekniker.
HA

Ingen avlyssning i Saudi
I januari tecknades
kontrakt med det saudiarabiska kommunikationsministeriet om
leverans av 18 000 scramblers. Scramblern ska
installeras hos samtliga
abonnenter för att förhindra avlyssning av
samtalen. Ordern är
värd 110 miljoner kronor
och leveranserna sker i
oktober.
Scramblern har sedan ett år tillbaka varit under utveckling på
ERA. Det har varit många tekniska problem att lösa för att klara
av att ge det kodade systemet en
lika bra talkvalitet som ett okodat.
- Terrrängförhållandena och
det faktum att scramblern måste
passa inte bara våra egna terminaler utan också Philips har hört
till svårigheterna, berättar Rolf
Lydén projektansvarig på konstruktionssidan.
Men svårigheterna är nu lösta
och efter en del uppgraderingar i
systemet har det till och med lett
till en förbättrad talkvalitet.

NMT-nät
Det saudiarabiska kommunikationsministeriet köpte redan i
början av 80-talet ett mobil-telefonsystem med NMT-standard
som levererades av Ericsson och
Philips, som då ingick i ett joint
venture. Sedan dess har Ericsson
stått för utökningar av systemet

Delar av ERA-gänget som konstruerat scramblern till Saudiarabien.
Från vänster Rolf Lydén, projektledare, Ingela Wåhlin, Jan
Johansson, Jan österberg, Mårten Norman och Roy Willmarsson
(sittande). Foto: Björn Seger

som idag har närmare 18 000
abonnenter. Samtliga abonnenter
kommer att utrustas med en
scrambled bilen som kopplas som
en dosa mellan terminal och telefonlur.
-Om någon månad blir det dags
att på plats prova scramblern i
Saudiarabien. Det berättar Håkan
Larsson, kundprojektledare.
Scramblerfunktionen innebär
att även programvaran i växeln
måste uppgraderas. Detta jobbar
man med på ETX där man ska ta
fram ca 700 pool-kort (dessa kodar tillbaka de kypterade signalerna)! det uppgraderade växelsystemet.
- Förutom med ETX har vi
också haft ett nära samarbete med
EKA som tagit fram själva "intel-

ligensen", hybridkomponenterna, säger Håkan.
Till verkningen skerunder sommaren och "burkarna" levereras
därefter direkt till kunden som
själv står för installation.
HA

ERA-Korta
Nyheter
Ove Hult, Dag Johansson och
Åke B Karlsson, alla från ERA,
har flyttat till Kanada.
I Tyskland är Lennart Bergström stationerad.
Klas Lundgren arbetar nu i
Singapore.
Till USA har Mats Ek, ERA,
flyttat.

Returadress:
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB
KN
164 8 0 STOCKHOLM

För dig som arbetar med mus...
Tänker du på att
ta minipauser i
arbetet?

Så kan du enkelt förbättra
din dåliga arbetsställning

Boel Gullberg, RSS,
Malmö
Ju, det gör jag.
Jag jobbar i receptionen och
skriver och svarar i telefon om
dagarna.
Ett
jobb där jag sitter mycket och
behöver slappna av ibland. En sjukgymnast har
gett mig ett bra program att följa,
så nu sträcker jag på mig ett par
minuter varje halvtimme.

a

Sven Tryding, ECS, Lund
Nej, det är ingenting jag medvetet tänker på.
Jag jobbar visserligen mycket framför terminalen som
*\
programmera- g ^
re, men det är
väldigt sällan jag sitter hela dagarna.

Gunilla Hermansson,
ERA, Mjärdevi
Ja, fast mer indirekt. Jag jobbar som funktionsprovare
och då jag känner att jag suttit
still för länge
brukar jag passa på att hämta
någotjag behöver el ler göra något
annat som ger en liten paus.

Carina Wikström, ERA,
Gävle
Jag har aldrig |
tagit någon minipaus i arbetet. En gång
har jag deltagit
i ett avslappningsprogram
när sjukgymnasten hade genomgång. Trots att jag arbetat här
i elva år har jag aldrig haft besvär
i axlar eller nacke.

Mats Blomgren, RSA,
Kista
Ja, fast istället
för minipaus
kör jag ett ryggprogram under
ca 20 minuter
varje dag. Radiosystem har
iordningställt
ett rum med
redskap och vi har fått instruktioner av en sjuksköterska.

Allt fler arbetar långa pass med sk mus vid datorn.
En rörelse som är ensidig och lätt kan skapa besvär
i axlar och nacke. Men med relativt enkla medel
kan man utan större kostnad avsevärt förbättra sin
arbetsplats och minska riskerna för kroniska besvär.
Bilderna till vänster visar två exempel på felaktiga arbetsställningar. Och till höger hur man bör
sitta. Poängen är att man bör undvika att sitta och jobba med rak
arm. Underarmen bör vila på bordet med armbågen i rät vinkel och
axlarna ska vara sänkta.
Marie Olofsson, underst, har en
utdragbar tangentbordskiva som
sitter i vägen när hon jobbar med

mus. Den bör monteras bort, tangentbordet sättas upp på bordet och
musen läggas på en gummiplatta
bredvid. Hon bör flytta sig närmare
bordet, höja stolen och skaffa sig en
fotpall om det behövs.
Det är också viktigt att hon har
en bra belysning och konceptet
kan gäma sättas i en koncepthållare så nära skärmen som möjligt. Skärmen bör helst inte stå på

diskettstationen, den bör stå så
lågt att blicken riktas något neråt.
Thomas Lundström har också
en onaturlig ställning på armen.
Genom att skaffa en utdragsskiva
till tangentbordskivan får han
musen inom bekvämt räckhåll.
Skärmen sänks också genom att
diskettstationen ställs bredvid.
Rådet är också att inte spänna
handleden eller fingrarna och att
försöka vila underarmen på underlaget.
-Mendethärangårväl ändåinte
mig, kanske någon tänker.
Inte? Handen på hjärtat. Känner
du smärta vid vissa rörelser, stra-

Till sist, apropå rån
1 förra numret av Kontakten kunde
vi läsa om personaldirektören Britt
Reigos rådiga ingripande vid ett
bankrån i Stockholm. Hon är dock
inte den enda inom Ericssonkoncernen som håller huvudet kallt i
dylika situationer.
För några veckor sedan kom det
in en man på Ericsson Terminales
Moviles (TRE) i Madrid. Han var
intresserad av mobiltelefoner och
gick från kontoret med några HotLine-broschyrer. Dagen efter dök
han upp igen. I handen höll han en
tidning och ur den drog han fram en
pistol. Han skrek åt personalen att

slänga sig ned på golvet. Det var ett
rån och han vill ha 200 000pesetas.
TREs VD Fernando Carraminana
förklarade att den svenske controllern var ute för tillfället och att han var
den ende som kunde kombinationen
till kassaskåpet. Att svenske controllem Kenneth Karlsson var ute var
sant, resten en nödlögn.
Rånaren började då förhandla
om summans storlek och tvingade
samtidigt alla in på toaletterna. I
samband med det lyckades Fernando Carraminana smita iväg till
växeln, där han ringde polisen utan
att rånaren märkte något.

Efter en stunds "förhandlande"
fick rånaren 17 000 pesetas, som
personalen samlat ihop. Han var
nöjd och försvann genom dörren.
Mindre nöjd var han några minuter
senare när en polispatrull tog fast
honom på gatan.
Precis som i Britt Reigos fall var
det även i Madrid inte någon riktig
pistol men här hade rånaren även en
kniv.
Vad blir då slutsatsen av denna
rånhistoria? Jo, en bra förhandlare
klarar alla slags förhandlingar även där rån ingår.
GT

mar det i nacken när du vänder på
huvudet, gör det ont när du öppnar
en tung dörr, när du spelar bad-,
minton...?
%
Det här är varningssignaler och
gör man inte något åt saken nu kan
besvären bli kroniska och då krävs
det ordentlig behandling för att bli
frisk. Den som har svåra smärtor
arbetar inte heller så effektivt.
Åtgärderna är som sagt enkla
och kostar i princip inte något alls.
Du kan också bli av med dina besvär. Är du osäker på hur du ska
göra, kontakta sjukgymnasten
Birgitta Nolén.
Lars Cederquist

PRESSKLIPP
Kort och gott om
personsökning
På CEBIT, den internationella
mässan i Hannover, var "paging"
dvs personsökning väl representerat. Alla medarbetare i Ericssons monter var utrustade med det
nya personliga säkerhetssystemet
DiriCall. Detta system för lokal
personsökning lanserades förra
året i Holland. Naturligtvis presenteras DiriCall också
för
CEBIT-besökarna.
{Ur tidningen THE PAGES,
Ericsson Radio Systems BV,
Emmen, Holland.

