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betyder dessa japanska tecken som
står som symbol för
Japan-projektet.
Innan semestern
samlades 220 medarbetare till en
RMOJ-dag, Sid 8.
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Het höst för produktionen sid 2
i F D I SENAST E
1 U l i T NYHETER
I Hudiksvall
invigde Räddningstjänsten i förra veckan sitt nya radiosystem MRS 5
000 från Ericsson. Av de kommuner som hittills bestämt sig för nytt
radiosystem har samtliga, dvs Halmstad, Falun, Västerås och
Hudiksvall valt MRS 5 000 från ECS, Ericsson Mobile
Communications.

Ny EGE-chef
Ronny Lejdemalm har utsetts till
ny chef för Ericsson GE Mobile
Communications Inc, EGE, dvs
Joint venturebolaget mellan Ericsson och General Electric när
det gäller mobil kommunikation.
Den 1 november flyttar han till
Raleigh i North Carolina för att
efterträda Åke Lundqvist som varit chef för bolaget sedan det bildades 1990 och varit placerad i
New Jersey.

Åke Lundqvist kommer att fortsätta vara verksam som styrelsemedlem i bolaget.
Ronny Lejdemalm är idag chef
för Ericssons affärsområde Företagskommunikation.

Lastbil -92
Mässan Lastbil 92 arrangeras
mellan 26 och 30augusti påElmia
i Jönköping. ECS finns med och
visar tal- och mobildata i eget
radionät.
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KOMMENTAREN
NU HAR VI CHANSEN
"Radiokommunikation ökade faktureringen inom mobiltelefoni, såväl för system som för telefoner, men för affärsområdet som helhet redovisas en marginell
minskning.
Orderingången
ökade
mycket kraftigt, främst till följd av introduktion av nya digitala ficktelefoner och
fortsatta beställningar av digitala mobiltelefonsystem, som under perioden fick
ett genombrott även på den japanska
marknaden."
Dessa lakoniska formuleringar i Ericssons kommuniké om halvårsbokslutet
rymmer stor dramatik och innebär en
enorm utmaning för oss, som, om vi
lyckas, innebär att vi skaffar ossen fantastiskt fin position på marknaden inför resten av 90-talet.
Vi kommer att behöva göra vår våldsam-

maste ansträngning någonsin men först något om det som inte nämns i kommunikén.

våra kunder.

Mobildata, vars genombrott med Mobitex
och
Mobidem, skedde under 1991 fortsätter
Försvarskommunikation ökar såväl
fakturering som orderingång kraftigt trots att expandera och bearbetar en rad nya
att det finns en tendens att beställningar intressanta möjligheter.
senareläggs.
Den stora utmaningen ligger på
Personsökare har det totalt sett besvärligt. Mobiltelefoni, både på system och
I rådande konjunkturläge är efterfrågan på terminalsidan. Orderingången på dessa två
lokala personsökarsystem låg. Detta har områden tillsammans ökar med näst intill
delvis kompenserats av bra försäljning av 50% och svarar för närmare 80% av
personsökare till den mer expansiva affärsområdets totala orderingång.
Bakom detta ligger främst våra nya
marknaden för landstäckande persondigitala system och terminaler men också
sökarsystem.
efterfrågan på analoga NMT- och TACSInom Landmobilradio flyttar vi gradvis system för att inte tala om den succé NMTfram våra positioner inom säkerhetsseg- telefonenNH97 gjort påmarknaden. För de
mentet med hjälp av EDACS. Orderin- digitala systemen GSM och ADC ligger vi
gången under första halvåret har dock nu med stora beställningar, där budskapet
hämmats av bri stande investeringsvilja hos kan sammanfattas: "Se till att få ut grejerna

till kund!" Likadan är situationen för de
nya digitala GSM-telefonerna och de
amerikanska ADC-Dual-Mode telefonerna. Lyckas vi i våra ansträngningar
kommer vi att ha en position på
marknaden som blir mycket svår för
konkurrenterna att slå.
Samtidigt måste vi dock tjäna pengar bl a
för att bekosta utveckling av nya system
och produkter, t ex för Japan. Det vill
säga, Trim-92-programmet skall genomföras, rationaliseringar i produktionen
skall fullföljas och kundfordringar skall
drivas in.
Vi har nu chansen att etablera oss som
det odiskutabelt ledande företaget i
världen på mobiltelefoni. Den chansen
måste vi ta!
Sten Fornell

Hårt tryck i Gävle och Kumla
I fabrikerna i Kumla och Gävle har det i sommar
pågått mer arbete än andra somrar. Det har gett
bra resultat och är en fin grund för höstens insatser.
- Det behövs för det blir mycket arbete för fabrikerna under de närmaste månaderna. Det har
aldrig tidigare varit så hårt tryck på vår produktion, säger BRs produktionsdirektör Björn Boström.
Den stora utmaningen för Kumlafabriken i höst är att klara den
viktiga leveransen av GSM-telefoner till tyska Mannesmann. För
Gävlefabriken gäller det kanaler
till både ADC, (det nordamerikanska digitala mobiltelefonsystemet) och GSM.
- Det har varit problem med
GSM-kanalerna och vi har haft
förseningar. I sommar har omförhandlingar skett med våra GSMkunder och det har gett oss viss
respit, förklarar Björn. Under
första halvåret har 2 600 transcievers tillverkats och det har vi klarat av mycket tack vare fina insatser under semestern. Under
sommaren tillverkades ca 300
transcie vers vilket i våras motsvarade två veckor med full bemanning.
- Behovet ökar dock. Idag produceras 200 transcievers per
vecka. Om tio veckor måste takten
kommit upp till över350transcievers per vecka. För att klara det
hårda trycket kommer vi att lägga
ut arbete på andra Ericsson-en-

heter och även låna personal från
andra fabriker inom koncernen.
Tillfälligt kommer också Gävlefabriken att ta in personal för
GSM-arbete, säger Björn och tillägger:
- Även om läget är tufft för
GSM-produktionen är situationen idag positivare än innan
sommaren eftersom vi nu börjat
kunna rätta till de inkörningsproblem som vi hade i våras.

Förbättringar på gång
Även ADC-gänget i Gävlefabriken har gjort en utomordentligt fin
insats i sommar och tillverkat mer
än vad man utlovat.
-Här är vår situation gentemot
kundåtagandena dock sämre och
vi
har
fortfarande
vissa
inkörningsproblem som vi måste
lösa, säger Björn.
Under de närmaste månaderna
kommer nya kortvarianter att införas och det hoppas man ska ge
bra resultat. Ett arbetsteam med
medarbetare från konstruktion
och produktion har tillsatts och

Bilden visar Kumlafabriken, där arbete pågått i sommar

gruppen kommer att se över olika
korttyper samt arbetssätt i övrigt.

innebäratt vissamonotonaarbetsuppgifter försvinner.

Kumlafabriken

Gett resultat

Även i Kumlafabriken har arbete
pågått under semestern. Det har
resulterat i tillverkning av 7 500
telefoner. Den stora utmaningen
för fabriken är nu att få upp produktionen av GSM-telefoner till
stora volymer och att börja leverera.
- Fabriken har, liksom Gävle,
haft svårigheter att få igång en stabi 1 produktion vid uppstart av nya
produkter, säger Björn. Vi harinte
råd att tappa mer tid. Under hösten
kommer ännu fler nya produkter
att börja tillverkas i fabriken.
BådeiKumlaochGävleharnya
ytmonteringsmaskiner och ny
testutrustning installerats. Det

Linköpingsfabriken och Mönsterkortsfabriken i Kumla är två
fabriker som klarar sina åtaganden bra.
- Här har det tidigare varit problem men de förbättringsåtgärder, som man under en längre tid
satsat på, har gett resultat. Det är
roligt att se att "envist gnetande"
ger resultat, tycker Björn.
- Fabrikerna i Gävle och Kumla
får en mycket tuff höst.
Med "envist gnetande" och
stora arbetsinsatser ska vi se till att
våra kunder på olika håll i världen
blir nöjda, tillägger han.

Chefredaktör: Gunilla Tamm, tfn 08-757 20 38
Redaktion Kista: Gunilla Tamm, Lars Cederquist,
tfn 08-757 05 72, Helena Andersson, tfn 08-757 05 21,
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,
Linköpingsfabriken: Dick Barkehed, tfn 013-28 70 91

Gunilla Tamm

Ökat ägande i
I början av sommaren tillkännagavs att Ericsson och General
Electric beslutat ändra ägandet i
Ericsson GE Mobile Communications, EGE, från 60/40 till 80/
20.
Joint venture-bolaget EGE bildades 1990. Sedan dess har bolagets marknadsandelar ökat och
produktprogrammet
breddats.
EGEs verksamhet ligger inom
Ericssons "core business" vilket
gör Ericssons större ägande i EGE
naturligt. Det ändrade ägarförhållandet påverkar inte Radiokommunikations struktur.
<

Chef för RCUR
Erik Örnulf'
har från 1 september utsetts
till chef för
Core Unit Radio Systems
and Technology, RCUR.
Erik var tidigare ansvarig för System Research and Development
inom RCUR.

ERA Nyheter
blir våra nyheter
om du tipsar oss på redaktionen om vad som
händer på din arbetsplats.

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,
HotLine Region Norden: Anders Larsson, tfn 08-764 14 95
RSS: Anette Norberg, tfn 08-764 14 27
Foto om ej annat anges Björn Seger
Ansvarig utgivare: Nils Ingvar Lundin
Tryckt hos: Aftonbladet, Göteborg 1991
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Intern rörlighet är bra
för personal och företag

-Byt jobb inom företaget och öka rörligheten på vår
interna arbetsmarknad inom Radiokommunikation!
För medarbetaren är det stimulerande och utvecklande med nya arbetsuppgifter och för vårt affärsområde är det viktigt att bevara och öka den kompetens
som finns inom BR. Det säger Lars Åkeson,
personaldirektör på Radiokommunikation.
Under denexpansionsomBRtidigare hade fanns det automatiskt en
intern rörlighet. När verksamheten växte var det många som fick
nya arbetsuppgifter utan att söka

ny tjänst. I dag är situationen annorlunda ochdeninternarörligheten är alltför liten.
Varför är det då viktigt med intern rörlighet?

- Vi lever i en föränderlig värld
och för att kunna hävda oss även i
framtiden måste företaget utvecklas hela tiden och det sker genom
att medarbetarna vidareutvecklas, svarar Lars.

Inte bara unga
- Vi har inte råd att bara kunna
"tillräckligt" utan måste kunna
mera och det gäller för alla medarbetare, betonar han. Med intern
rörlighet sprids kunskap inom företaget. För den enskilde är det utvecklande med nya uppgifter.

Man får nya infallsvinklar och
kompetensen ökar
Den interna rörligheten brukar
vara störst bland de unga medarbetarna. Lars hoppas att även de
äldre ska bli mer intresserade av
att byta arbete internt. Någon
åldersspärr får inte finnas. Alla
skakunna vidareutvecklas genom
nya arbetsuppgifter ända fram till
pensionen. Hur ofta man kan byta
tjänst är olika för olika yrken.
I dag finns det många lediga
tjänster inom BR. En titt i Radiokommunikations interna platsjournal visar att det gäller både för
tekniker,
marknadsfolk och
sekreterare.
Förutom i BRs platsjournal,
som nu kommer var fjortande dag,
utannonseras lediga tjänster på
Memo under Nytt och i koncerntindingen Kontakten.
- Den som är intresserad av nya
arbetsuppgifter inom något speciellt område ska naturligtvis vända
sig till den aktuellaaffärsenhetens
personalavdelning, säger Lars.

Arbetsrotation
På många företag förekommer
"job rotation" dvs planlagd intern
rörlighet för främst unga.
- Det finns intresse för job rotation hos oss. Det visaren enkätundersökning, där man frågat unga
tekniker på ERA. Job rotation är
ett område som vi kommer att arbeta vidare med. Viktigast av allt
är dock att vi får fart på den interna
rörligheten, avslutar Lars.
Gunilla Tamm

Fler funktioner i A M P S och TACS
92C är ett i raden av
projekt som arbetar med
. utvecklingen av mobilte*m Iefonsysemet CMS 88, för
i första hand den amerikanska marknaden.
Projektet syftar till att
vidareutveckla och höja
så väl funktionalitet som
kvalitet i de befintliga
radionäten.

och med 92C kommer den att bli
ännu "smartare".
- Omstruktureringen görs i första hand p g a minnesbrist i transceivern. Därför var funktionstillväxten omöjlig att genomföra i de
redan installerade systemen. Med
omstruktureringen kommer vi nu
kunna öka funktionaliteten till
framåt år 2000.
Det hävdar Pierre Spiik, projektledare för omstruktureringen.

Flera delar inom affärssområde
BR samverkar inom projektet.
Det gäller bl a Kanada, Mexiko,
Irland, England, Finland och
Sverige. Vidareutvecklingen gäller mobiltelefonsystemen AMPS,
både analogt och digitalt, samt för
analog TACS.
Göran Svensson på RMOA är
projektansvarig för delprojektet
MBS92C,
vilket
omfattar
radiobasen.

Idag är man ca 60 personer i projektet. Projektet som pågått i
knappt ett år befinner sig nu i "Basic Test" fasen. Den omfattar
enhetstest upp t o m blocknivå och
föregår de funktionstest, som
kommeratt starta i början av oktober.
Integrations- och verifieringsgruppen håller nu på att bygga upp
resurserna för detta.
I mitten av oktober ska alla delarna vara färdiga och klara att
samköras. De mest väsentliga delarna av höstens arbete kommet att
vara att slutföra Basic Test och att
genomföra flertalet funktionsprov.
September -93 är datumet då
allt ska vara klart.
- Slutmålet för oss infaller dock
under våren -93. Det kommer att
bli tufft, men vi skall klara det,
säger Göran.
Helena Andersson

Transcoderflytt
En av de tyngsta delarna i projektet är flyttning av talkodaren från
basstation till växel.
- 1 tidigare generationer har
transcodern - som komprimerar
och dekomprimerar talet - varitplacerad i radiobasen. I och med
flyttningen kommer transmissionsbehovet att minska till en
tredjedel mellan växel och
basstation, vilket ger våra kunder

Basic test

Mikael Marklund med en första prototyp av hårdvaran för
transcodern. Den placeras nu i växeldelen och möjliggör då fler
samtal samtidigt.

stora besparingar av transmissionskostnaderna, menar Mikael
Marklund, som är projektledare
med ansvar för transcoderflytten.
- Vi har nu en första väl fungerande prototyp framme av hårdvara och är i slutskedet av framtagningen av signalprogramvaran. Det betyder att vi nu håller på
att samköra hård- och mjukvara,
fortsätter Mikael.
Eftersom man flyttar transcodern till växeln krävs det ny och
förändrad
växelprogramvara.
Detta arbete utförs av medarbetare i Linköping, Luleå och Kista.

- Utanför vår egen organisation
arbetar vi dessutom med LMF i
Finland, som tar fram hårdvaran.
LMF håller i sin tur kontakt med
ETX's fabrik i Älvsjö, som bygger prototyper, så det är ett brett
kontaktnät i projektet, menar Mikael.

Fler funktioner
En annan tung del av projektet
MBS92C är omstrukturering av
programvaran för styrning och
kontroll av den analoga transceivern i radiobasstationen. Det är
där själva logiken realiseras, och i

Mats Olsson
ny bolagschef
ERT, Taiwan
Tack, bara bra. Jag tillträdde som
bolagschef för Ericsson Taiwan
den 1 juli och har nu hunnit installera mig. Jag kommer närmast
från en befattning som controller
för Kabel & Nät.
Det är tio år sedan jag började
inom Ericsson och jag har i flera
perioder arbetat i Sydostasien, så
regionen är inte helt obekant.
Vilka är ERTs största åtaganden
just nu?
Det gäller kanske främst den fördubbling av Taiwans mobiltelefonnät som nu är under utbyggnad. En ökning från dagens kapacitet av 220 000 till 440 000 abonnenter, som ska vara klart i mitten
av 1993. Dessutom har ERT installerat världens största wide
area paging-nät i Taiwan. Ett nät
med plats för 1,2 miljoner abonnenter.
Vad händer framöver?
Här finns en mängd affärsmöjligheterför Ericsson - och vi måste
hålla oss framme. Det gäller att se
till att det blir vi som levererar det
digitala mobiltelefonsystem som
det taiwanesiska televerket kommer att besluta sig för. Det gäller
ett ADC-system, i första omgången omfattande 500 000 abonnenter.
Dessutom är ett GSM-system
aktuellt. Även det med 500 000
abonnenter inledningsvis.
Att vi jobbar på att bredda
produktsortimentet är också viktigt. Televerket planerar att under
hösten upphandla et s k intelligent
nät, inkl bl a 80 000 transit-linjer.
I övrigt kan nämnas att ERT
nyligen övertagit agenturen för
MD1 lO.Juflerbenvifårattståpå,
desto bättre. Längre fram är även
Truppradio, Mobitex, CT-2 och
CT-3 aktuella produkter.
Hur många anställda har ERT?
Vi är på våra två kontor 130 anställda. Huvudkontoret ligger i
Hsinchu, ca 80 km utan för Taipei,
där vårt försäljningskontoret ligger.
Har du hunnit se något av Taiwan?
Nej, tyvärr inte mycket mer än huvudstaden Taipei. En stad med 6
av landets 25 miljoner invånare.
Men jag och familjen har ialla fall
hunnit installera oss, och vi får väl
utforska landet längre fram.
HA
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Landstäckande
personsökning
till Portugal
Under augusti går det
första privata
landstäckande personsökarsystemet i
Portugal igång. Ett
avancerat Ericssonsystem med stor
flexibilitet, som tar
upp kampen med bl a
det existerande statliga systemet.
Avregleringen av statliga monopol sveper över Europa och har
även nått Portugal. Tre licenser
gällande privata landstäckande
personsökarsystem delades ut i
våras. Först igång blir det system
som Ericsson levererar åt operatören CONTACTEL.
Det tas i drift redan i augusti, på
rekordkort tid efter beställningen.
Visserligen bara i blygsamt format, åtta basstationer, men den
första fasen med 30 basstationer
beräknas vara i full kommersiell
driftijanuarinästaårochdåska 10
000 personer kunna abonnera på
tjänsterna.
Kontraktet omfattar totalt tre
faser och är värt cirka 25 miljoner
kronor. Systemet täcker till en
början städerna Lissabon och
Porto plus en del av landsbygden.
Fullt utbyggt beräknar man att det
ska ha kapacitet för 100 000 abonnenter. Siffran kan jämföras med
de t sta ti i ga nätet som idag be tj anar
cirka 15 000 abonnenter.

Avancerat
- Vi har levererat
ett mycket avanc e r a t
personsökarnät,
berättar
Peter
Holm, marknadschef på Ericsson
Magnetic, som
har sammanhållande ansvaret för
systemet. Det erbjuder i princip
alla tjänster och finesser som finns
att få idag, det är
flexibelt och kan
lätt byggas ut.
Trafikinformation,
börsutfall etc kan
lätt anslutas. Allt är också förberett för anpassning till det nya
paneuropeiska ERMES-systemet, som planeras för hela Västeuropa.
Det finns en del nya funktioner
i systemet jämfört med t ex det
system som Ericsson levererat till
Taiwan.

Manuellt eller
automatiskt
När en person ringer och söker en
abonnent på hans personsökare
kopplas samtalet först till en
ACD-enhet (Automatic Call Distributor), som avgör om det ska
behandlas manuellt eller automatiskt.
Kan personen själv med sin
knappsatstelefon knappa in meddelandet är det ett automatiskt an-

rop. Har han däremot en omodern
telefonapparat eller är det frågan
om ett textmeddelande så måste
sökningen och det eventuella
meddelandet skötas via en operatör, hjälptelefonist.
Samtalet kopplas då över till
operatören, som sitter vid en
skärm där hon samtidigt får alla
aktuella uppgifter om den sökte
abonnenten. (Där finns uppgifter
som krävs för att kunna behandla
anropet, men där kan också finnas
ett meddelande som abonnenten
lämnat, t ex att han ute och återkommer kl 14, vilket operatören
direkt kan ge den uppringande.)
Operatören skriver sedan ner
meddelandet och sänder iväg det
som ett automatiskt anrop.
En ytterligare finess är att personsökningssystemet kan integreras med en sk röstbrevlåda, sk
Voice Message. Den uppringande
talar då in sitt meddelande som
registreras i abonnentens brevlåda. Abonnenten får information
via personsökaren att ett meddelande finns lagrat och kan senare,
när det passar, ringa upp sin
brevlåda och efter att ha legitimerat sig lyssna på meddelandet.

Komplett system
Ericsson levererar ett komplett
system till operatören CONTACTEL, som är ett internationellt
konglomerat med Marconi som
huvudägare och Telefonica Spanien och Matrix från Australia
som andra stora ägare.
Kontraktet är skrivet med Ericssons bolag i Portugal. Magnetic levererar basstationerna och har det
sammanhållande
ansvaret. Ericssons amerikanska
dotterbolag
Spectrum, finska
Tecnomen O Y och
Ericssons bolag i
Australien, EPA
levererar andra delar i systemet.
Framtida marknaden för landstäckande personsökarsystem bedöms som mycket
lovande.
-1 Europa har man mycket att ta
igen. Man ligger långt efter bortre
Asien, där personsökarna av tradition används flitigt, berättar Lars
Gandils som arbetar med affärsutveckling på Magnetic.
- Personsökning är idag mycket
mer än pip i en apparat. Den kan
kopplas mot Memo, fax, persondator etc. Detfinnstre huvudkategorier användare; hantverkare,
affärsmän och privatkunder. Det
är på privatsidan som den stora expansionsmöjligheten finns.
Ericsson har idag levererat, eller är på väg att leverera, landstäckande personsökarsystem till
tolv länder. T ex Sverige 1985,
Taiwan, Hongkong och Malaysia
1989 och Finland och Portugal
1992.
Lars Cederquist

Fr v Dennis Wester, Jörgen Andersson och Magnus Lundberg svarar gärna på frågor om PICS.

PICS -

Utbildning pågår på den nya utrustningen. Kumlas hypermoderna ytmonteringsmaskiner klarar en monteringstakt av 2 0 0 0 0 komponenter i timmen.

Kumla rustade för utmaningen
Kumlafabriken har
rustat inför höstens tuffa
utmaning.
- Med högre automation, ny ytmonteringsutustning och inlånad
personal ska vi möta de
ökade volymerna, säger
Lars-Åke Sundqvist,
produktionsansvarig i
fabriken.
Det är bråda tider i Kumlafabriken. Efterfrågan på mobiltelefoner har varit - och är - stor.
Precis som i Gävle har man därför hållt tillverkningen i gång hela
sommaren. Ca 100 medarbetare
har i sommar producerat närmare
7 500 telefoner.
- Det har framför allt gällt den
nya pockettelefonen NH97, men
även GSM-telefonen, som i höst
ska levereras i stora volymer till
Tyskland, berättar Lars-Åke.
En bra uppbackning har man
också haft från Lund, med konstruktörer som funnits på plats i
Kumla under produktionen.

En stor satsning för att möta
de ökade volymerna
görs
också på investering av ny utrustning. Under
hösten kommer
dagsvolymerna
av mobiltelefontillverkningen
nära nog att
fördubblas.I
sommar har därför fyra nya
höghastighetsmaskiner för ytmontering i fabriken installe- Åsa Eriksson shrtmonterar N H 9 7 .
rats. Ytmonteringsmaskinerna hör till de mest färre och blir också allt midre.
aktuella på marknaden och klarar
Och i takt med att allt fler koi
en monterings-takt av inte mindre ponenter klarar att ytmonteras
än 20 000 komponenter i timmen. minskas
den
manuella
- Automations-nivån ökar hela monteringen.
tiden och är en förutsättning för att
Hela flödet i fabriken ses nu
att få ned förädlingstiden, menar över och exempel på automatise^
Lars-Åke.
ring som framöver kan inföépr
gäller exempelvis för sluttest.
Färre komponenter
Tomas Hartman ansvarar förfabrikens investeringaroch automaAntalet komponenter blir ständigt

tiseringar. Han har gjort en mängd
jämförelser av de ytmonterings, läsmaskiner marknaden har att er
*^^bjuda.
-Till slutföll valetpå Panasonic.
Den första installerades i rekordfart under en eftermiddag. Senare
under semestern integrerades totalt tre Panasonic MVII med tidigare utrustning, säger Tomas.

- Med personalens helhjärtade
insatserundersommaren,denmaskinella "ansiktlyftningen" och
det nära samarbete mellan Lund
och Kumla har dock gett oss bra
förutsättningar inför hösten och
vårens tillverkning.
Text: Helena Andersson
Foto: Ivar Magnusson

Egen plockrobot
I de fall man inte kan hitta den exakta utrustning som behövs, låter
Tomas den automationsgrupp
som finns i fabriken konstruera
samt bygga den.
- Vi har just färdigställt en ny
plockrobot för udda ytmonterade
komponenter, som är på väg att
installeras, berättar Tomas.
a^fe Den stora satsningen som görs
^ ^ ) å ökad automation kräver också
utbildning för personalen. I takt
med att automationen ökar, försvinner många av de tidigare mo**- ^ n o t o n a arbetsuppgifterna.
<t^P Håkan Sundqvist, chef för
Kumlafabriken, medger att det
blir tufft att klara höstens åtaganden:

Lars-Åke Sundqvist, produktionschef i Kumla, framför en
nyinstallerad Panasonic.

Pärmarna bort med personalhandbok i VAX
Sedan en tid finns all information som tidigare samlats i personalhandboken tillgänglig via terminal/PC.
- Med den elektroniska personalhandboken når man
med några enkla handgrepp de rättigheter, skyldigheter, förmåner, krav, möjligheter och begränsningar
som omfattar anställda på ERA och ECS, säger Mats
Tronelius, på BR-funktionen Personal, i Kista.
Uppdateringen av den elektroniska handboken sker kontinuerligt från personal (BR/H) för att se
till att användarna alltid har tillgång till den senaste informationen.
Även resehandboken med upplysningar kring resereglementen,
traktamenten och aktuella valutor
finns inlagd.
Allt som behövs för att nå personal- och resehandboken via den
egna PC:n aren VAX-anslutning
och uppkoppling mot TRIP.
I initialskedet ansluts och utbil-

das lämpligen en eller ett par
nyckelpersoner på varje enhet till
systemet. Dock har alla som är
VAX-anslutna tillgång till den
elektroniska handboken.

Tidigare tidskrävande
Tidigare fanns personalhandboken samlad i en pärm som i ca 150
ex var utplacerad på olika enheter
inom affärsområdet.
- Men den metoden var både
tidskrävande, omständlig och
osäker.
För både ansvarig för informa-

inte
längre
personalhandboken via reviderade blad till
pärmarna.
Handboken
finns från och
med nu endast i
den centrala
VAX-datorn.
Fördelar
med att elektronisk
väg
lagra informationen är också
möjligheten
till ökad tillgänglighet till
personalhandboken.
Fler
Mats Tronelius på BR-funktionen personal i Kista, har varit
med om att utarbeta personalhandboken i VAX.
kommer successi vt att kunna nå informationen
tionen och för användaren var det
via egen terminal/PC.
osäkert att den reviderade infor- Med förenklade sökrutinergör
mationen nådde fram, säger Mats.
vi dessutom informationen mer
Sedan den 1 mars uppdateras

lättillgänglig för alla.

Bra lösning
Inger Nyström är personalman i
Kista, och har som en av de första
arbetat med den elektroniska personalhandboken sedan ifjol höst.
- Jag tycker det här är en bra
lösning för spridning av den information som jag använder i mitt
dagliga arbete som personalman.
Nu vet jag att alla har nåtts av
samma information som jag själv.
Programmet är dessutom enkelt
att hantera och lätt att lära sig,
tycker Inger.
På sikt hoppas man från personals sida att den "nya" personalhandboken ska leda till minskad
administration för personalmännen, till förmån för andra uppgifter.
Ca 100 personer har idag erhållit utbildning av systemet.
Helena Andersson

konstruktörernas
"anslagstavla"
som kan korta ledtiderna

Med hjälp av PICS,
Product Information
Control System, kan
kommunikationen
mellan konstruktion
och produktion bli
både snabbare och
smidigare. PICS är
ett konstruktionsoch projektarkiv som
konstruktörerna lätt
når från den egna
arbetsstationen.

- Systemet togs i drift i en begränsad version i augusti -90. Det har
hittills
mest
använts
av
mönsterkortskonstruktörer, säger
Dennis Wester, som är ansvarig
för information och dokumentation inom framtida teknikprojekt.
Han berättar samtidigt att arbete
pågår med att införa en ny version
som avsevärt underlättar att utnyttja systemet. Introduktion sker
under september i år.
Idag lagrar de flesta konstruktö-

Fakta om
elektronisk
handbok
TRIPH'DBS
VAX9210
ERA2
PC/VT-terminal
eller Pathworks
Utskrifter:
VAX-eller
IBM-skrivare
Memo eller
Utformat:
VMS-fil
Windowsklient,
Framtid:
konverterbart
till UNIX
Word Perfect
Källtext:
Körkostnad:
4ggr/månca5kr
Databas:
TDBS
Inverterade
Indextyp:
indexfiler
Informationsäare BR/HHC
Mats Tronelius
ERA/F/AUC
Systemägare
Erik Östman
System Manager EUT/O/V
Marie Engstedt
Utbildning och
EDT/R
användarstöd:
Annie Lindholm

Utvecklingsmiljö
VAX-DATOR:
Node-namn:
Åtkomst:

rer under arbetets gång sin information lokalt dvs i PC, UNIXarbetsstation eller VAX. Denna
information kan alltså inte andra
konstruktörer komma åt

Samlingsplats.
- Tanken bakom PICS är ett erbjuda en samlingsplats för sådan
information. Det kan liknas vid en
"anslagstavla", där informationen är synlig och lätt att komma åt
även för andra, förklarar Dennis.
"Anslagstavlan" haren viss struktur och det är enkelt både att lägga
in information på rätt plats i strukturen och även att leta fram information. Allteftersom ett visst
konstruktionsarbete fortskrider
ska konstruktören lägga in ny information i PICS.
PICS är inte avsett för något
speciellt projekt utan är allmänt
tillgängligt.

Spar tid
Idag är det svårt och ibland omöjligt att komma åt tidig konstruk-

tionsinformation. Det medför
onödigt långa ledtider. Här är
PICS ett bra hjälpmedel. Som
kommunikationslänk
mellan
konstruktion och produktion har
PICS också en given plats.
- Speciellt prototypverkstaden
torde få stor nytta av systemet och
spara värdefull tid, säger Dennis.
PICS kan ersätta många telefonsamtal och skrivna lappar.
Systemet klarar upp till 720
samtidiga användare, vilket
räcker för BRs behov.
För att ha tillgång till PICS
krävs att man är kopplad till nätverket i Kista. Dessutom måste
man ha behörighet i PICS.
Användarna kommer att få tillgång till paketlösningar. Dessa
ska innehålla allt som behövs för
att använda PICS. Det gäller t ex
utbildning, rekommendationer
när det gäller att skaffa verktyg
och skapa nätverk samt användarstöd.
Gunilla Tamm

Storsatsning på smått
skapar ny era för ERA
Precis som klockor, videokameror mm blir allt mindre och billigare måste radiobasstationerna i
mobiltelefonnätet miniatyriseras.
Och
tillverkningskostnaderna
sänkas.
För att skaffa sig kunskapen
"inom huset" och minska beroendet av extern hjälp har Ericsson
Radio låtit ett 20-tal konstruktörer
som arbetar med radioteknik gå
igenom en ettårig kurs. Där har de
lärt
sig
att
konstruera
radiofunktioner direkt på kisel i
stället för att använda sig av
standardkomponenter.
Design of Silicon hette kursen,
som avslutades i juli. Den bedöms
som en av de största, längsta och
dyraste utbildnings-satsningarna
någonsin. Specialister från Holland har fungerat som lärare och
flugit till Kista ett par dagar varan-

nan vecka. I ett år.
- Vi har tidigare gjort grundläggande jobb, men aldrig så långt ner
i förädlingskedjan. Klarar vi
förädlingsledet själva spar vi
pengar och slipper använda oss av
dyra leverantörer, förklarar Sven
Broddner som varit med om att
arrangera kursen.
-1 mitten av nästa år, 1993, räknar vi med att den första basstationen som bygger på den här tekniken ska vara i drift. Det långsiktiga
målet är att minska fysiska storleken och kostnaden till ungefär
hälften.
När det gäller själva mobiltelefonerna, som konstrueras på
Ericssons avdelning i Lund, har
man redan använt sig av denna
teknik i de senaste modellerna.
Lars Cederquist

) •
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Prototypverkstad i Kista
förkortar ledtiden

Nu ska det gå snabbare
för konstruktörerna att
få fram sina prototyper.
Sedan en tid tillbaka har
de tillgång till en gemensam prototypverkstad
med en mycket modern
ytmonteringsmaskin i
Kista. Detta är ett viktigt
steg för att korta ledtiderna.

- Hittills har konstruktörerna
vänt sig till volymfabrikerna för
att få fram prototyper. Därharman
då varit tvungen att avbryta volymtillverkningen eller vänta till
det passar att göra de fem, tio kort
som konstruktören behöver. Det
berättar Bo Westerberg, som är
ansvarig för produktionsteknisk
koordinering inom Radiokommunikation. Det betyder en avsevärt längre väntetid än de två, tre
dagar som det rör sig om med en
prototypverkstad i Kista. Med den
höga belastning och stora tidspress som fabrikerna har idag är
avbrott för prototyptillverkning
inte alls välkomna.

Rådgivare
Bo betonar att prototypverkstadens uppgift är att fungera som
rådgivare. Det produktionstekniska ansvaret ligger fortfarande
på fabriken, som alltid kontaktas
innan prototypen tillverkas.
- Det blir allt viktigare att redan
från början konstruera in producerbarhet. Vi kan lära oss av ja-

Johan Nyberg vid den nyinköpta ytmonteringsmaskin som finns i prototypverkstaden i Kista.

pansk industri som arbetar så och
rivit gränserna mellan konstruktion och produktion, säger Johan
Nyberg, ansvarig för prototypverkstaden.
Johan ska vara länken mellan
konstruktion och produktion. Han
känner väl till de designregler som
finns och kan ge produktionens
syn på producerbarheten.

Efter prototypgenomgångarna
skrivs producerbarhetsrapporter
och sedan startar förserietillverkningen i fabriken.
- Prototypverkstaden servar i
första hand de affärsenheter som
arbetar med basstationer. Främst
gäller det mobiltelefonsystem
men även Mobitex och mobilradio, säger Bo. Det betyder en

kundkrets på 200 - 300 konstruktörer. På sikt kan det kanske bli
aktuelltattäventa fram prototyper
för mobiltelefoner.

Flexibel maskin
- Prototypverkstaden kommer
bl a att utrustas med en modern
ytmonteringsmaskin. Maskinen
som är mycket flexibel, klarar den

mest miniatyriserade elektronik
som finns i dag.
- Att serva med prototyper och
vara rådgivare åt konstruktörerna
är prototypverkstadens uppgifter.
Med det följer kortare ledtid och
produktionsanpassad något som
är mycket aktuellt idag, slutar Bo.
Gunilla Tamm

Bra start efter semestern 9
Måndag 10 augusti

Håkan Gustafsson,
chef för Mönsterkortsfabriken i Kumla
har skrivit dagbok
under veckan 10 till
14 augusti. Det blev
en vecka med budgetgenomgång, planeringssamtal och
informationsmöten.
Kvällarna har inbjudit
till fotbollspel, cykling och kräftkalas.

Vi samlas igen efter semestern.
Nästa alla på plats, bara några få är
lediga. Jag har genomgång med de
närmaste medarbetarna inför
uppstarten efter semsteruppehållet. Vi går upp i full produktion
och det är alltid lika spännande att
se om processerna klarar den
snabba volymökningen. Men det
går bra.
V i har sedan genomgång av den
preliminära budgeten för 93 och
efter lunch uppdaterar vi våra investerings- och aktivitetsplaner.
Kvällen blir vacker och varm
och hela familjen, dvs fru Lotta,
Anders 8 år, Lars 6 år och jag själv
åkertill Wadköping, i Örebro. Väl
hemma igen spelarjag fotboll med
sönerna.

Tisdag 11 augusti
På förmiddagenharvi lednings-

gruppsmöte där vi utbyter information, går igenom produktionsläget osv. Bra möte, alla är pigga
och aktiva.
På eftermiddagen besöker jag
Ericssons mönsterkortfabrik i
Ingelsta, Norrköping. Vi samarbetar redan på många punkter och
vi diskuterar utökat beroende när
det gäller volymökningar.
Jag är nöjd när jag åker hem till
Örebro.

kompisar och Lotta och jag gör en
sen cykeltur i den ljumma
sommarkvällen.

Fredag 14 augusti

Onsdag 12 augusti
På förmiddagen har jag bland
annat ett planeringssamtal med en
av mina närmaste medarbetare.
Det är givande, men det gäller att
kunna lyssna aktivt.
Eftermiddagen ägnas åt tre
möten. De handlar om budget, arbetstider och underhåll av produktionsutrustningen.
På kvällen är sönerna hos sina

kvalitet, ekonomi och förutsättningar inför framtiden.
Informationsträffarna är uppskattade, men jag kommer hem __ .
sent.
W^ -

Torsdag 13 augusti
Med jämna mellanrum samlar
vi samtliga medarbetare till information. Idag har jag en grupp på
förmiddagen och en på eftermiddagen.
Klockan tio på kvällen samlas
kvälls- och nattpersonalen. Jag
berättar om produktionsläget,

På förmiddagen har jag ett planeringssamtal med en av mina
yngre medarbetare. Det blir en intressant dialog.
Jaglärmig,somaHtid,nyasaker
och vi kommer gemensamt fram
till givande och utmanande mål.
Men det gälleratt reservera god tid
för planeringssamtalen.
Efter lunch blir det en del telefonsamtal och senare kvalitetsdiskussion på en avdelning i fabriken.
Veckan avslutas med kräftkalas, dvs kräftor med tillbehör.
Håkan Gustafsson

Exjobb om job rotation
"Det finns mycket goda förutsättningar att införa
job rotation på Ericsson Radio Systems". Det är den
slutsats som Erik Asp och Göran Carlsson kommit
fram till i sitt examensarbete, "Kompetensutveckling
genom job rotation".
Undersökningen genomfördes på ERA i Kista under vårterminen på uppdrag av dåvarande S-divisionen. Exjobbet är gjort på Stockholms Universitet,
Sociologiska Institutionen, Linjen för Personal- och
Arbetslivsfrågor.
Två frågeställningar behandlas i undersökningen,

"Vilken inställning har medarbetarna till job rotation?" samt "Vilka synpunkter har medarbetarna på
hur job rotation skall utformas?". Undersökningen
bygger på telefonintervjuer, personliga intervjuer
samt postenkät. De svar som kommit fram genom
enkätundersökningen visar att det finns positivt intresse för arbetsrotation.
För den som arbetar med personal- och
utbildningsfrågor kan Erik Asps och Göran Carlssons
exjobb vara intressant läsning. Undersökningen finns
att låna från ERA Nyheters redaktion.

ERA

korta nyheter

Steve Lindahl, ERA, är stationerad i Kina.
Till Schweiz har Johan Kvist, ERA, flyttat.
Lars-Peter Kiinkel och Firoozi Forouzandeh, båda ERA, arbetar
i USA.
I Venezuela är Roger Eriksson, ERA och Peter Persson, stationerade.
Stationerade i Japan är nu Eddy Gryvelius, Bo Sjunnesson och
Lars-Erik Zachrisson, samtliga ERA.

t
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Nyasfilterenheten på Radiosystem:

Ökar profilering mot kund

Sune Månsson, produktionsansvarig på RSAs nybildade affärsenhet Antenna Near
Products, tillsammans med Mikael Pettersson på produktionen i Kista 2 . Till hösten
satsar produktion på ökade leveransvolymer och minskad TK.

En ny affärsenhet bildades den 1 juni på
Radiosystem.
Den nya enheten Antenna Near Products •
är en liten men slagkraftig organisation som i
första hand ska förse
affärsområde BR med
filter, combiners och
multikopplare, men
också satsa på extern
ning.
Den nya uppdelningen innebär att
Radiosystem resultatmässigt delats i två enheter. Antenna Near
Products (ANP) och radiobasstationer (RBS).
Filter och combiners har ända

sedan Radiosystems bildande tillhört de produkter, kring vilken
övrig verksamhet i mångt och
mycket baserats på. Erfarenheten
är alltså lång och den tekniska
kompetensen ligger väl framme.
- Bakgrunden till delningen är
att våra filterprodukter idag utgör
ett klart avgränsat produktområde
inom Ericsson, säger Ingemar
Blomqvist, chef för filterenheten.
Genom att bryta ut den, menar
Ingemar att Radiosystem får en
liten, vältrimmad och avgränsad
organisation med ett nära samarbete mellan marknad, utveckling
och produktion.
Uppdelningen ses också som ett
sätt att ge en ökad och mer markerad profilering gentemot kund.
- Vi kan nu visa att vi har ett brett
sortiment och avdelade resurser.

Anders Stänkelström, utvecklingsansvarig, Ingemar Blomqvist, chef, Aivars
Kubulnieks ansvarig för försörjning och produktionskoordinering och Bo Mejner är
marknadschef på den nybildade affärsenheten.

Vi kan arbeta nära kunden med
korta ledtider och snabba beslut.

Kompetenscenter
Radiosystem har länge varit
koncernens kompetenscenter för
filter, combiners och multikopplare. ERA har exempelvis aldrig
haft egen utveckling på området,
utan köpt dessa delar från bl a
Radiosystem.
- Det gäller att även BR-bolag
utanför Sverige får upp ögonen
för våra produkter, menar Ulf
Mimer, VD på Radiosystem.
Med tanke på att BR:s mobiltelefoni-försäljning utgör 40 procent av världsmarknaden, är den
potentiella marknaden för Radiosystem stor.
Filterprodukterna är avsedda
för så gott som samtliga mobilte-

lefonsystem, såväl analoga som
digitala. Även om verksamheten
till 80-90 procent är riktad mot
ERAs affärsenheter RMOG,
RMOA och RMOJ, ingår också
NMT och Mobitex i "kundkretsen".
-Dessutomkommerviaktivtatt
satsa på försäljning till externa
kunder, berättar Bo Mejner,
marknadschef på den nya enheten.
I övrigt ansvarar Anders
Stänkelström för utveckling och
Aivars Kubulnieks för försörjning och produktionskoordinering.
Totalt är man idag drygt 30 personer i organisationen, exklusive
produktion. Framåt årsskiftet räknar man med att vara ca 40-50 personer.

Sänka TK
Ett tufft arbete väntar framöver,
inteminst inom de tvåstoramobiltelefoniprojekten, Odysseus (digitalt USA) samt JDC (digitalt
Japan). Konstruktionsarbetet för
dessa projekt skall vara klart till
nästa sommar.
En mindre organisation ger
också större överblick. På produktionssidan kommer man att
satsa på att klara ökade leveransvolymer och även satsa på minskad TK (tillverkningskostnad).
- Med prioriteringar, nya lösningar och hög automatisering
ska vi jobba på att sänka TK. Ett
mycket viktigt mål i en konkurrensutsatt verksamhet, enligt
Sune Månsson, produktionsansvarig.
Helena Andersson

Ericsdotter- nätverk för
ERA/ECS-tjejer

Mobitex-hopp
Vad har Mobitex med HotLine
och Stockholms Vattenfestivals
hopptorn att göra? Björn Norhammar på ECS han vet minsann!! Arbetskamraterna ordnade en svensexa som gick i Vattenfestivalens
tecken. Ett inslag för Björn var att
hoppa från hopptornet på sju meters höjd. Så här såg det ut när
Björn tog språnget ut i luften.

Kvinnligt nätverk på ERA/ECS behövs det? Ja, det tycker de drygt
100 tjejer som är engagerade i
Ericsdotter.
Nätverket riktar sig till alla
kvinnor på ERA/
ECS som vill och
tycker det är värdefullt att vara
med i ett kvinnligt
nätverk. Många
vill vara med i nätet men har ont om
tid och därför har
man infört differentierat medlemskap.
Nu kan man välja mellan, att
som tidigare, både vara med i en
dikussionsgrupp och på storföreläsningareller att bara vara med på
storföreläsningar.
Till hösten har Ericsdotter bokat följande storföreläsningar:
7 september: Eva Persson,
Årets Kvinna 1992. Eva kommer

TACK
Ett hjärtligt tack till Er alla
som kom ihåg mig på min 60årsdag.
Lars Gandils, ERM

att kåsera om "Kvinnan, kärleken och pengarna".
14 oktober: Rigmor Robert,
forskare på Karolinska. Rigmor
ska prata om kvinnliga och manliga
egenskaper
hos kvinnor resp
män.
17 november:
Kerstin Eriksson,
konsult inom området
organisationsutveckling.
Kerstins ämne är
"Att arbeta i manligt dominerade
organsationer".
9 december: Julfest.
Anmälan till nätverket sker genom att du uppger namn, avdelning, memoid och telefonnummer till:
Karin Ahlström, memoid:
ERAKAHL, tfn 75 73252 eller
Cecilia Hedin, memoid: ERACIA, tfn 76 41096.

Ska du på möte, semester eller
åka på tjänsteresa? Glöm då inte
att koppla din telefon. Fram för
en bättre telefonkultur. Påminn
gärna varandra så att vi hjälps åt.

Ericsson tar över
Snart är Independenthuset fyllt
med Ericssonfolk. Successivt under hösten flyttar nya avdelningar
in och den sista främmande hyresgästen, på sjunde våningen, är på
väg ut.
Det som sker under den närmaste tiden är att teknikavdelningen på ECS lämnar Borgarfjord och tar in på hela femte
planet.
Marknads- och personalav-

delningarna på RMOA flyttar in
på plan 6. RMOA kommer också
att flytta in på plan 1 och högst
upp, på plan 7.
Ericsson kommer även att hyra
matsalsutrymmet liksom hörsal
etc.
I övrigt kan sägas att utflyttningen från det sk "Posthuset"
skerprogramenligt. De flesta ärpå
väg till Hornafjord ochFärögatan.
LC

Returadress:
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB
BR/KN
164 8 0 STOCKHOLM

.NYHETER
FRÅGAR
Har du bytt jobb
inom Ericsson?
Anneli Marttinen,
Ericsson Paging Systems,
Stockholm
-Jag det har jag.
Jag började på
ERA och flyttade sen över till
ECS, då det bildades. Förra året
började jag här
som ansvarig för
marknadskommunikation. På ERA/
ECS arbetade jag som avdelningssekreterare. Det är bra att kunna byta
arbete inom koncernen.

Peter Andersson, ERA,
Linköpingafabriken

Full fart på RMOJ-dagen
Kvalitetschefens effektfulla entré på motorcykel,
suchi och yakitori till lunch, Japan som land och
marknad, affärsenhetens organisation och naturligtvis det stora mobiltelefoniprojektet. Det var några
punkter på programmet för RMOJ-dagen då ca 220
medarbetare samlades på Electrum i Kista strax före
midsommar.
Gunnar M Eriksson, chef för
affärsenheten RMOJ hälsade välkomna och presenterade konferenciern Midori Makino. Midori
går på Handelshögskolan där hon
skriver sin uppsats om Ericssons
introduktion på den japanska
marknaden. Påklingandesvenska
presenterade hon RMOJ-dagens
olika programpunkter.
Kultur- och pressattachén
Uchida från japanska ambassaden inledde med att berätta om
landet och folket. Han lämnade
sedan över till Håkan Enquist,
marknadschef, som gav en bild av
den japanska marknaden, som är
helt ny för Ericsson.
Projektledaren Mats Köhlmark
började sitt framträdande med att
visa en video. Den togs den 11 maj
då Ericsson och Tokyo Digital
Phone skrev under kontraktet i
Tokyo.
- Vi har två viktiga datum framför oss, betonade Mats. Den 1
december -93, då hela systemet
ska vara testat och den första juli 94, då det ska tas i kommersiell
drift.

Effektfull entré
Lamporna släcktes i Electrums
hörsal. Det hördes ett motorvrål
och i skenet från några spotlights
kom Christer Elmqvist, RMOJs
kvalitetschef, i full speed på en
Honda motorcykel åkande ned
från läktaren. Att han valt att göra
entré' på en Honda var ingen tillfällighet. Hondas genomtänkta
kvalitetssatsning har bidragit till

att man idag har 45 procent av
världsmarknaden för MC och andra tvåhjuliga
motorfordon.
Dessutom är Christer själv enduro-förare på fritiden. Enduroär
"konståkning" för MC i naturen.
Kvalitetskraven i ERAs japanprojekt är mycket tuffa. Christer
bad alla att själva tänka efter på
vilket sätt de kan bidra. Nyckelord
är customer (kund) competence
(kompetens) och confidence (förtroende).

m

Ulf Tångring, ECS, Kista

En annorlunda lunch
blev det för deltagarna i
RMOJ-dagen. Japanska
smårätter att Sta med
pinnar.

Rekrytera japaner
Lars Edvardsson, ansvarig för
RMOJs verksamhet i Japan, berättade om personal och organisation där.
Han betonade hur viktigt det är
att redan från början skapa en
"japaniserad" verksamhet. Gruppen består nu av ett 20-tal personer
men kommer att öka snabbt, framför allt under nästa år. Att rekrytera japaner blir en stor utmaning.
Ett annat område där det kräv s mer
personal och arbete än vad man
först trott är tolkning och översättning ti 11 japanska.
En viktig punkt på RMOJ-dagen var Gunnar M Erikssons presentation av organisation och arbetssätt. Han poängterade vikten
av information och att alla medarbetare förstår helheten i si tt arbete.
RMOJ-dagen avslutades med
en frågestund. Frågorna handlade
bl a om öppna gränssnitt, tillgången på mobiler, konkurrenter
och egna resurser.
Gunilla Tamm

- 1976börjadejagsommontörpådet
som då var Datasaab. Sedan dess har
jag bytt arbetsuppgifter inom
fabriken några
gånger. Senast
var -84 då jag
började med produktplanering,
det jobb jag har
idag. Många av
mina arbetskamrater har arbetat
länge och precis som jag också bytt
arbetsuppgifter.

Midon Makino hade
under en dag bytt
studierna på Handels i
Stockholm mot att vara
konferencier på RMOJ-

Mera Japan-nytt
Någon sommarstiltje har det minsann inte varit när det gäller verksamheten i Japan. I mitten av juli skrevs ett nytt kontrakt på
mobiltelefoni. Kund är Kansai Digital Phone och systemet ska täcka
städerna Osaka, Kobe och Kyoto.
Den 7 augusti tillkännagavs att Ericsson och Toshiba bildar ettjoint
venture-bolag. VD blir Lars Edvardsson som även fortsätter som
ansvarig för RMOJs verksamhet i Japan.
- Att Ericsson och Toshiba samarbetar i ett joint venture är mycket
positivt. Det gör det lättare för oss att bl a rekrytera japansk personal,
säger Göran Henriksson, personalchef på RMOJ. Det är viktigt med
en japansk identitet och det får vi nu genom samarbetet med Toshiba.
På Ericsson Toshiba Telecommunication Systems kommer det att
anställas en japansk personalchef.

- Jag har by tt jobb två gånger under de
senaste åren. Jag började i Kumla på
fabriken
och
gick sedan över
till RSS service i
Örebro. Nu arbetar jag på ECS
i Kista med
Mobitex-försäljning. Det är
fördelen med en
stor koncern - man kan byta både omgivning och arbetsuppgifter utan att
byta arbetsgivare.

Anette Norberg, RSS,
Rissne
- Via en skrivbyrå kom jag till Ericsson och RSS. Jag är nu VD-sekreterare men har samtidigt behålligt min
tidigare
tjänst
som sekreterare
på ekonomiavdelningen. Dessutom har jag ett
extra litet uppdrag - att vara
RSS lokalredaktör för ERA Nyheter.

Redi Mebrathu, ERA,
Gävlefabriken
- Jag började på
Ericsson Components 1991.
som service-ingenjör. Vi som
hade kort anställningstid varslades men fick erbjudande att söka
oss till Gävle-fabriken. Fem av oss
jobbar sedan i april i Gävle. Idag
arbetar jag med test och felsökning.
Det är intressant och viktigt med
komponentkännedom.
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