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Stor
RMOAkick-off
med
amerikanska
"förtecken"
Se sidan 8

Fotfäste
i Kina
- Genom att bilda ett joint venture-bolag med
Nanjing Radio Factory får ERA nu ett ordentligt
fotfäste på den kinesiska marknaden. Nanjing
Ericsson Communications Company Ltd, som bolaget ska heta får en komplett organisation med
marknadsföring, operations, administration och
produktion inom mobiltelefonsystem. Det säger
Leif Ohlstenius, ansvarig för etableringen i Kina.
Bolaget ägs till 55 procent av
Ericsson och 45 procent av Nanjing Radio Factory, som ingår i
Panda-gruppen. Ericsson har det
operativa ansvaret.
- Genom joint venture-bolaget
får vi en industribas i Kina och det
är viktigt för att vi ska kunna behålla och utöka vår position när
det gäller mobiltelefoni i landet.
De flesta av våra stora konkurrenter inom telekom-industrin har
redan skapat motsvarande bolag i
Kina, säger Leif vidare.
- För ett och ett halvt år sedan
började förberedelserna för detta
samägda bolag. Det känns därför
roligt att det nu kan starta sin verksamhet, tycker Sören Boman, som
är ansvarig för utlandsproduktion
inom BR, Radiokommunikation.

Förutom Leif och Sören har RobertErveniusochMikael Sundtröm,
ERA samtrepresentanterfrån Ericsson Hongkong och Ericsson Beijing
deltagit i det långa förarbetet.
Bolaget, somskahaca lOOmedarbetare, när det är helt uppbyggt, ligger i Nanjing, en stad ca 30 mil
nordväst om Shanghai. Redan om
några veckor börjar rekryteringen
av personal, som till största delen
ska bestå av kineser. I slutet av 1993
startar bolagets produktion av radiobasstationer till det analoga TACSsystemet i Kina.
Idag finns det 80 000 mobiltelefonabonnenter i Kina och av dessa
ringer ca 60 000 i Ericssons system.
Antalet abonnenter växer mycket
snabbt.

Leif Ohlstenius och Sören Boman pekar ut Nanjing.
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Start för Odysseus
Härom veckan togs beslutet som ger klartecken förOdysseus-projektet
att starta. Det blir ett nytt basstationskoncept med både analoga och
digitalamöjligheter, i både makro-och mikroformat, till USA och Japan.

PCN-produktion i Gävle
Nu i dagarna levereras de första basstationerna för PCN till kund. Det är
ca 20 montörer och 5-6 provare i Gävlefabriken som arbetar med DCS
1 800 som basstationen kallas.

Mässa i Budapest
Europa Telecom 92 kommer att hållas i Budapest 12-17 oktober. Ericsson finns med bland de utställande företagen och visar GSM, NMT450
och Radio in the local loop, RLL. Även GSM-telefoner kommer att
visas.

Cim Rudfeldt är montör i Linköpingsfabriken och en av de 27 medarbetare
som deltar i PIL-projektet. Foto: Pär Lindman

PIL - projektet som pekar framåt
PIL står för Produktion I Lag och är ett projekt som ska pågå ungefär ett år
i Linköpingsfabriken. Det ska bl a leda till flexiblare arbetsorganisation och
intressantare arbetsuppgifter, något som blir allt viktigare för framtidens
fabrik. Läs vad några medarbetare tycker i reportaget på sid 4 - 5.
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KOMMENTAREN
AFFÄRSOMRÅDE I FÖRÄNDRING
För att försvara vår position inom radiokommunikation, måste vi förändra oss i takt med att omvärlden
förändras. Och omvärlden förändras
sanbbt.
Vi ser nya marknader och operatörer.
Vi ser en globalisering av telekommunikationerna. Vi ser regionala
koncentrationer till Nordamerika,
Europa och "Pacific Rim"
. Men vi ser också effekterna av ökad
konkurrens mellan operatörerna (en
följd av privatisering och avreglering),
öppna
standards,
nya
teknologier, kortare produktlivscykler och differentiering av serviceutbudet.

Vårt mål är att vara en globalt ledande och lönsam leverantör inom
radiokommunikation. Vi ska säkerställa lönsamheten genom att öka
kundtillfredsställelsen.
För att uppnå detta har vi startat ett
förändringsarbete.
Steg ett har du redan gått igenom.
Det var omorganisationen som syftade till decentralisering med tydliga
ansvarsområden organiserat runt ett
komplett produkterbjudande med
kundorientering som ledord.
Nu tar vi sats för steg två:
Tidsfokuserat arbetssätt som kan
sammanfattas i ett antal nyckelord

- Kundtillfredsställelse
- Flödesorientering
- Enkelhet
- Småskalighet
- Mål- och resultatorientering
samt sist men inte minst
- Lagarbete med entusiasm!

Ericssons italienska dotterbolag, Ericsson Sielte
S.p.A., och det nigerianska dotterbolaget LM
Ericsson Ltd. har nyligen
tecknat ett större kontrakt med Shell Petroleum Development of Nigeria Ltd..
Kontraktet omfattar leverans och installation
av ett Mobitex-system
samt en 3 0 0 km lång digital radiolänk.

Vådliga installationer?
Leverans och installation påbörjas i mitten av -93 och kommer att
pågå fram till april 1994, då nätet
ska vara klart att tas i drift.
Kundens krav på de 19 inledande siterna som ska täcka en yta

blir då ledstjärnor.

Alla affärsenheter är engagerade i
olika pilotprojekt med tidsfokuserat
arbete som kan tjäna som modell för
vårt framtida arbetssätt.
Som en konsekvens av den nya strukturen och det nya arbetssättet måste vi
också förändra vår syn på ledarskapet.
Det blir steg tre som vi får återkomma
till men ord som

Mobitex till Nigeria

Orden för Mobitex är värd 110
miljoner kronor och är ett inledande steg i det stora privata mobilradionät som Shell planerar att
bygga.
I ett första skede ska 19
basstationer och 175 mobila terminaler levereras och installeras.
Nätet kommer i första hand att
användas för talkommunikation,
men datakommunikationen kommer även i inledningen att finnas
med som en viktig del av systemet.
Shell har bl a haft önskemål om fax
och telex-service, och planerar
framöver att utveckla applikationerna kring datakommunikationen.

- Klara mål och resultatstyrning
- Decentraliserat och delegerat beslutsfattande
- Att lita till individen

Förändringar inom dessa områden:
organisation, tidsfokuserat arbetsstätt
samt ledarskap/attityder skall leda till
förbättrad kvalitet, ökad produktivitet
och lägre kostnad samt kortare ledtider,
allt för att vi skall uppnå vårt överordnade mål: Att vara en globalt ledande
och
lönsam
leverantör
inom
radiokommunikation genom ökad
kundtillfredsställelse.

Kurt Hellström

En "trimmad" redaktion
efterlyser små nyheter
Under hösten kommer ERA
Nyheter att produceras av en
"trimmad" redaktion. Sedan
den första september finns Lars
Cederquist på affärsområde Företagskommunikation där han
fram till årsskiftet ska vikariera
som redaktör för tidningen Vår
Business.
Även om vi nu är en person
mindre som arbetar med intern
information så ska innehållet i
ERA Nyheter inte trimmas, det
ärdenambitionsomHelenaoch
jag har.
De stora nyheterna på vårt affärsområde har vi rätt bra koll
på. De små händelserna och de
mindre affärerna vill vi gärna ha
mertipsom.Förnogärdetvälså
att BR får många affärer som
inte resulterar i pressreleaser?
Förutom till vårtidningbehöver

vi många "små" nyheter till den
"interna video" som finns här i
Kista i fem olika byggnader.
Redaktionen är trimmad
ocksåpåettannatsätt. Förett tag
sedan var det studiedag för
Ericssons redaktörer. En
mycket erfaren kvällspressoch personaltidningsredaktör
tränade oss bl a i intervjuteknik
och gav våra tidnigar både ris
och ros. Genomgående för
Ericssons personaltidningar är
att de innehåller alltför många
långa artiklar och intervjuer.
Detta kan vi råda bot på med
hj älp från läsarna. Får vi tips om
många små nyheter så blir det
större variation i tidningen. När
fick ni en liten order senast
undrar

Gunilla

PRESSKLIPP
Nigeria är Afrikas folkrikaste nation med cirka 1 2 0 miljoner
invånare. Landets yta är drygt dubbelt så stor som Sveriges och i
huvudstaden Lagos bor cirka 5 , 5 miljoner människor.

av inte mindre än 30 000 kvadratkilometer, gör installationen till
ett äventyr. De flesta siterna finns
på oljeplattformar vid deltat av
Niger River, där krokodiler gärna
håller till.

öppna dörrar
På Ericsson Mobile Communications hoppas man att denna

NYHETER

order ska öppna dörrarna för nya
spännande marknader.
- Med ordern från Shell har vi
fått in en värderfull fot bland oljeproducenterna. En viktig, världsomspännande marknad med
många möjligheter för ECS, menar Göran Franzon, marknadsansvarig.

Helena Andersson

Chefredaktör: Gunilla Tamm, tfn 08-757 20 38
Redaktion Kista: Gunilla Tamm, 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

Mannesmann
sänker priset

Vi menar vad
vi säger

Mannesmann Mobilfunk sänker
redan priserna i sitt digitala
mobiltelefonsystem D-2. Bolaget
säger att orsaken till prissänkningen är att systemet lockat fler
abonnenter än väntat sedan starten för tre månader sedan. Dessutom har avgifterna från Deutche
Bundespost Telekom sänkts. De
nya priserna träder i kraft från den
första december i år.
Computergram International

Brittiska affärsmän ska bli bättre
på att kommunicera via telefon
och fax. I en skrift utgiven av
British Telecom får de bl a veta att
vi skandinaver är direkta och menar vad vi säger. Dessutom anses
vi vara informella och skämtsamma, men drar en strikt gräns mellan arbete och fritid. Ringer
britten till Finland uppmanas han
att inte bli förvånad över långa
pauser i samtalet.
TeleVärlden

Linköping, Mjärdevi: 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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Uppskattat seminarium om

Mobil Data för skogsindustrin
Ett tiotal olika pilotprojekt om mobil data i skogshanteringen togs upp på det seminarium som hölls 8-9
september i Falun. På seminariet, som arrangerades av Ericsson Mobile Communications, deltog
nyckelpersoner inom skogsnäringen och leverantörer av mobil datautrustning.
- Det här är ett något annat sätt att
möta kunderna. Det är första
gången som vi ordnat ett seminarium för skogsfolk. Att det finns
behov av erfarenhetsutbyte och
information visar de diskussioner och många frågor som kom
upp. Det säger Lars Carlqvist,
ECS, Kumla, som tagit iniativet

veckling mot decentralisering av
skogs-arbetet. Arbetslagen får
större ansvar och mer kvalificerade arbetsuppgifter. Dessa båda
faktorer gör att det finns ett stort
intresse föratt använda mobil data
inom skogsbruket.
- De flesta stora skogsföretag är
i gång och driverpilotprojekt med
mobil data. Alltför många bolag
har idag onödigt
stora lager och genom effektivare
hantering
och
transporter finns
det stora pengar
att spara. Det sa
Bertil Liden, jägmästare på Forskningsstiftelsen
Skogsarbeten,
och projektledare
för det Mobitexprojekt som gjorts
Bertil Linden, Forskningsstiftelsen Skogsar
beten är projektledare för ett Mobitexpå Graningeverprojekt pä Graningeverken.
ken 1990-92.
Projektet visar att det endast tar
till seminariet, som samlade ett
50-tal deltagare från ett 20-tal ett år att tjäna in de pengar som en
investering i Mobitex kostar.
olika företag.
Skogsbruket hade under 1970och 80-talet en mycket bra tid då SCA och Stora
det var sälj arens marknad. Nu un- På seminariet berättade Christer
der -90-talet blir det allt mer kö- Holmgren, SCA om företagets
parens marknad och branschen erfareheter av Mobitex i skogen.
måste se över sina produktions- Det var våren -91 som SCA valde
flöden.
Ericsson som leverantör av sin
Skogsbolagen strävar efter att
Mobitex-utrustning.
ha så smålager som möjligt föratt
Olle Haga, Stora Data, är proi stället ha sitt lager på rot i jektledare för det försök med moskogen. Samtidigt pågår en ut- bil data som pågår på Stora Skog.

anställda. Näst flest BR-anställda hade Gävle med 995 personer, Kumla 821, Linköping
671 och Lund 198.
Inom ERA och ECS fanns totalt 185 personer på långtidskontrakt i utlandet.

- Det är rol igt när det rör på sig och
det gör det verkligen här.
Var arbetade du tidigare?
- Jag började på Ericsson för 26
år sedan och har bl a arbetat fyra år
i Mexiko och fem och ett halvt år i
Malaysia. Senaste tjänsten var
hemma i Sverige på ETX som
avdelningschef för Kina.

förra året, berättade Roland Gustavsson på Sydved.
-Det har varit ett
givande seminarium och sammanVarför har det bildats ett jointkomster av det här
venture
och varför blev det just
slaget behöver vi
Toshiba?
lite då och då. Det
- Vår kund dvs Digital Phonevar intressant att
gruppen
kräver att vi, som en gahöra om de projekt
ranti
för
framtiden, samarbetar
med mobil data
med ett stort japanskt bolag. Med
som pågar, me- Toshiba har Ericsson upparbenade
Kjell tade kanaler eftersom vi tidigare
Gränsjö, trans- samarbetat när det gäller kompoportledare
på nenter. Genom joint venture-boVSV-Frakt, Karl- laget får vi också tillgång till den
Leif Söderberg, ECS Sundsvall och Karl-Åke
stad.
japanska arbetsmarknaden något
Wallin, Korsnäs pratade radiokommunikation
-Självaharviett
som är mycket svårt för ett ickeDe medarbetare som deltar är posi- gammalt radionät som vi kom- japanskt företag.
tiva och vill gärna ha in fler funk- pletterar med NMT. Sedan två år
har vi också ett Mobitex-försök. Hur stor personal kommer det
tioner i systmet.
Sydved är ett företag som till Skogstransporterna måste bli ef- nya bolaget att få ?
- Idag är vi fyra personer men
skillnad mot skogsbolagen inte har fektivare och det gäller att "hoppa
på tåget" så man inte blir efter, sa den 1 oktoberflyttasenstordelav
någon egen skog.
de som arbetar med mobiltelefoni
- Vi är trots det intresserade av han.
Gunilla Tamm på NRJ, dvs Nippon Ericsson
mobil data och startade ett försök
K.K., över till ERT, som det nya
bolaget heter internt. Då blir vi ett
60-tal anställda. I mitten av -94,
när installationsarbetet ligger på
topp, torde vi vara ca 220 personer. Det nya bolaget ligger i ShinYokohama, det nya Yokohama.

Jan Erik Persson, ECS, Sundsvall, Olle Haga, Stora Data, Lars
Carlqvist ECS, Kumla och Bo Morenius, Stora Skog.

Så många är vi på BR i Sverige c
Personalstatistiken för 31 augusti visar att vi var 5766 anställda på BR, dvs affärsområde
Radiokommunikation, i Sverige.
Av dessa arbetade 3803 på ERA
och 1083 på ECS.
I Stockholm fanns 2636 BR-

VD för Ericsson Toshiba
Telecommunication
Systems K.K.,
Yokohama

Av affärsenheterna var RMOT
störst med 855 medarbetare. Näst
störst var RMOG med 699
anställda.RMOJ
hade
446
medarbetar, RMOA 374, RDEC
197,RMOD 157 och RMLRhade
71 personer.

Statistiken för dotterbolag i
Sverige visar att RSA hade flest
anställda, 447 personer. På andra
plats kom RSS, 339 medarbetare.
Magnetic hade 61 och , Ericsson
Paging Systems 25 anställda.
Minst varZonex, med 8 personer.

Vad är roligast och vad är svårast
med att arbeta i Japan ?
- Utan tvekan är språket det svåraste. Vi måste hela tiden jobba
via tolk. Det blir visserligen en
vana men hämmar kommunikationen. Roligast är utmaningen att
arbeta med japaner. De anses
svåra att samarbete med eftersom
de är så olika oss. Min uppfattning
är att det inte stämmer för vi är
ändå inte så olika.
Hinner du ha någon fritidssysselsättning?
- Hittills har det varit dåligt.
Både min fru och jag har tidigare
spelat golf och det skulle vi gärna
ta upp igen. I väntan på det ska jag
försöka gå med i någon sportklubb
så jag får tillfälle att sporta regelbundet. Härblirdetlättförmycket
stillasittande.
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Lagarbete i Linköping
Tummen upp for ett bra massdeltagande. Fr v Kjell Jonsson,
Skellefteå, Pentti Rompanen, Kista och Torsten Olsson, AU
System, Lund. Foto: Monica Berting

Tummen upp för
Lastbil-92
Ett kalkylprogram som ska hjälpa åkeriföreningar
att ta reda på lönsamheten i att investera i ett nytt
radiosystem. Det var en nyhet som Landmobilradio, ECS demonstrerade på transportmässan
Lastbil - 9 2 nyligen.
Mässan, som arrangeras varje år
på Elmia i Jönköping, hölls i år
mellan 26-30augusti. Den vänder
sig till åkerier och andra transportföretag. ECS visade tal och
mobil data i eget nät.
- Vi har ett helt nytt
kalkylprogram som vi ville presentera för nyckelpersoner. Därför hade vi bjudit in VD och ekonomichef från Sveriges olika
åkeriföreningar, berättar Pär
Sveen, marknadschef för Norden
på ECS. Tolv åkeriföreningar
hade hörsammat inbjudan.

Visa med siffror
- Tidigare har vi bara kunnat tala
om kostnader nu har vi möjlighet
att med siffror visa hur länge det
dröjer för olika åkerier innan de
börjar tjäna på ett nytt radiosystem och hur mycket de kan tjäna.
Med hjälp av kalkylprogrammet
kan vi föra en betydligt bättre dialog med kunderna, förklarar Pär.
Genom att kunderna nu kan använda mobil data med koppling
till åkeriets ADB-system når man
snabbare lönsamhet än tidigare.

De inbjudna åkeriföreningarna var inte bara intresserade
utan många tackade också för
den presentation de fått.

Visa på skärm
- Våra inbjudna gäster fick lägga
in sitt företags egna siffror och
uppgifter som antal fordon, antal
fasta körningar osv i programmet. På skärmen kunde vi sedan
visa hur snabbt ett nytt
radiosystem blir lönsamt. Det är
viktigt i dagens kärva ekonomiska läge. Gästerna fick också
med sig resultet hem i form av
OH-bilder att presentera för sin
styrelse. Det berättar Bengt
Fogelberg, som arbetar på sales
support och är den som tillsammans med Kjell Jonsson, ECS
Skellefteå, tagit fram kalkylprogrammet.
- Nu håller vi på att utveckla
motsvarande kalkylprogram för
andra intressanta kundkategorier med behov av mobil
data-kommunikation i eget och/
eller publikt nät, berättarBengt.

Gunilla Tamm

Lynchburg - Kista

June Gillispie Lundvallstipendiat från Lynchburg träffade Gunnar
Bidner och pratade ekonomi när hon var på studiebesök i Kista.
June började på dåvarande GE som montör för i fabriken för 3 5
år sedan. Nu arbetar hon med redovisning på ekonomiavdelningen. June var också på besök i Gävlefabriken.

I samband med affärsenheten
Mobiltelefonsystems omorganisation i våras skedde även en ändring för säkerhetsfunktionen
inom BR. Från att tidigare ha ingått i ledningsfunktionen Kvalitet
tillhör nu Säkerhet BR-funktionen Verksamhetsutveckling.

besökt andra fabriker både inom
och utanför Ericsson, där man drivit liknande projekt.
- Det är bra att se hur andra lyckats och att lära av deras misstag. Vi
har höga ambitioner men måste
också vara realistiska, säger Anders.
Stefan Johansson är utbildningsansvarig i Linköpingsfabriken och projektledare för PIL.
- Genom projektet vill vi få en
flexiblare arbetsorganisation som
både ska korta ledtiderna och göra
arbetsuppgifterna intressantare,
säger han. Projektet startade i månadsskiftet augusti/september och
ska pågå ett år. I januari när projek-

grupp.
-För att klara
sin förändrade yrkesroll behöver
arbetsledarna chefsutbildning, säger Stefan och efterlyser en särskild produktionsledarutbildning.

Elektronikkurs
För de i PIL-projektet som inte har
någon formell teknisk utbildning
har det hållits en grundkurs i elektronik. Kursen som ärpå50timmar
har pågått under sju veckor och
haft 14 deltagare.
För att projektdeltagarna ska få
en bra helhetssyn på fabriken har
det ordnats informationsträffar där
alla avdelningschefer varit med
och berättat om sin del i fabrikens
verksamhet.

Idag finns många olika instruktioner som gäller säkerhets-arbetet. Dessa dokument är föråldrade
och ska slängas. De ska ersättas av
BRs regelverk. Dit hör dock inte
produktsäkerhet,
försäkringar

Röd tråd
- Den röda tråden i koncernens
nya säkerhetspolicy är att ange
var ansvaret för företagets säkerhet ligger. Hos oss är det
VDförERAochECSsomarde
högsta ansvariga. Till
stöd har de säkerhetschefen. En
nyhet är att speciella
säkerhetskoordinato
rer ska utses. Dessa ska
stödja enhetscheferna på
respektive enhet, förklarar
Stellan.
De flesta säkerhetskoor
dinatorerna är utsedda med
undantag för ECS, där detta ar
bete pågår. Totalt kommer det att
| finnas mellan 20 till 25 koordina
torer på ERA/ECS.
- Det är dessa personer som ska
stödja den verksamhetsansvarige
i säkerhetsjobbet ute i den operativa verksamheten, säger Stellan.

Nu sker
förändringar
mot framtidens
fabrik

Johansson, utbildningsansvarig i Linköpingsfabriken

Anger var ansvaret ligger
Ericssonkoncernens nya säkerhetspolicy och säkerhetsdirektiv har nyligen
kommit ut. Nytt i denna policy är att den nu tydligare klarlägger var ansvaret för
säkerheten finns. Stellan Svensson, säkerhetschef för Radiokommunikation,
BR, förklarar hur den nya policyn ska tillämpas inom BR.

- Det ska bli kul att variera arbetsuppgifterna och att
gruppen planerar jobbet tillsammans. Jag tror det här
kan bli ett bra projekt, säger Cim Rudfeldt, montör i
Linköpingsfabriken. Cim är en av de 2 7 medarbetare
som deltar i PIL, Produktion I Lag. Projektet ska pågå
ett år och bl a leda till flexiblare arbetsorganisation
och intressantare arbetsuppgifter.
I Linköpingsfabriken drivs två tet började planeras fick deltaprojekt, KARL (Kapitalrationa- garna svara på en enkät och samma
lisering Linköpingsfabriken) och enkät upprepas nästa höst. DessPIL.
utom kommer det att göras mät- Bägge projekten syftar till att ningaren gång i månaden.
göra fabriken mer flexibel och
- Det vi vill mäta är ledtider,
samtidigt höja medarbetarnas leveranssäkerhet, kalkyl-differenkompetens, säger Anders Samu- ser, kvalitet, sjukfrånvaro och perelsson, chef för Linköpings-fa- sonalomsättningpå gruppnivå, bebriken . För att kunna rekrytera rättar Stefan.
personal i framtiden måste verkGenom den arbetsrotation som
stadsindustrin följa med i den ut- PIL ska leda till hoppas man också
veckling som sker i samhället. komma tillrätta med de belastPIL-projektet är ett sätt att förbe- ningskador som ensidiga arbetsreda oss för framtiden.
uppgifter kan leda till. I PIL-proFör något
jektet ingår
år sedan var a ^ B ^ M M a M B ^ M a a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i ä v e n ett rehaAnders med
bileringspropå ett Ericsjekt, som syfson-seminatar till att få
rium, där chetillbaka långfer träffade
t i ds sju ka.
unga medarFabriken har
betare.
fått sin ansö-Det var gikan om bivande disdrag på drygt
kussioner, tmmmmmmm—mmm• " " ^ ^ ™ " 900 000 krosom visar
nor från Arbetslivsfonden bevilhur viktigt det är att arbets-upp- jad.
gifterna inom produktionen förändras. Lyckas vi inte göra fabri- Två grupper
kerna till intressanta arbetsplatser Linköpingsfabriken har 405 anblir det mycket svårt för oss att re- ställda. Tillverkningen består till
krytera ungdomar, när lågkon- hälften av försvarsprodukter som
junkturen släpper. Vi måste börja truppradio, krypto och radiolänk.
förändringen redan nu, betonar Den andra hälften är radiobasstaAnders. PIL-projektet är en liten tioner för NMT. I PIL-projektet
del i detta stora förändringsarbete. deltar en grupp som arbetar med
Innan projektet startade hade en truppradio och en grupp som arbegrupp från Linköpingsfabriken tar med combiner/filter till
basstationer.
Meningen är
att alla i respektive grupp ska
kunna montera, avsyna,
till viss del
prova och även
klara en del
enklare administraiva uppgifter. Arbetsledarna
blir
produktionsledare, som ska
hålla ihop och
stötta
sin
ire och

Ny säkerhetspolicy för koncernen

Utbilda
Att utbilda och ta fram instruktioner blir nu en viktig uppgift för
Stellan och hans medarbetare.

BRs regelverk finns samlat i en
pärm. Broschyrerna PC Säkerhet
och Lathund för
informationshantering har
uppdaterats och anpassats efter
de nya säkerhetsdirektiven.

och inte heller arbetsskydd och
miljö.
BRs regelverk, som finns samlat i en pärm, kommer att delas ut

Säkerhetsklassificering
- Grundstenen i allt säkerhetsarbete är att koncernens
samtliga tillgångar är klassificerade. Den fysiska säkerhetenär"döpt"tillmateriellatillgångar och det gäller t ex lokaler, datorer och maskiner. Immateriella tillgångar
är t ex datalagrad
information. Vi
har nu ett
stort
jobb
framför
oss
med att få denna
klassificering
genomförd, säger
Stellan. Här är det
på allas ansvar att
hjälpa till.

ADB-säkerhet
Även om klassificering som begrepp är nytt så är en hel del arbete
redan gjort. Det gäller t ex ADBsäkerhet, där det också syns att
medvetenheten om informationssäkerhet ökat.

Gunilla Tamm

tror Mats Kindvall,

Med PIL-projektet får vi en flexjjBt~
arbetsledare och Jonas Odin, testareT

arbetsrotationen
blir
inte
arbetsställningen så ensidig och det
är bra.

Arbetsrotation lockar
Vad tycker då projektdeltagarna
själva om PIL?
Så här svarar Sven-Åke Öberg,
arbetsledare, som arbetat 19 år i
fabriken:
-Vi har
fått bra
informaERICSSON g
tion runt
projektet. På
pappret
kan det se
lätt
ut
men
i
verkligheten är
det svårare. Det praktiska arbetet
har varit lite trögstartat. Jag tror
att det kan ta rätt lång tid att riva
gränserna mellan olika arbetsuppgifter. Detbehövsförändrade
arbetssätt inom verkstadsindustrin och PIL är ett bra förändringsprojekt.
Cim Rudfeldt är montör och
har arbetat i fabriken i två år.
- Jobbet känns roligare nu när
jag ska göra olika saker. Jag
tycker att jag lärt känna mina
arbetskamrater bättre och vi planerar tillsammans. Gruppen har t
ex kommit fram till att vi behöver
ytterligare en testmaskin om vi
ska kunna arbeta smidigt. Genom

BR
Säkerhetsregler

i september, oktober till
verksamhetsansvariga och säkerhetskoordinatorema i samband
med deras utbildning och introduktion.

Om ett år är det dags att se om
PIL pekat rätt.

Gunilla Tamm

Bättre "flyt" i fabriken

J

- Vi får en flexiblare verkstad med
PIL och
det är bra.
Om någon
är sjuk så
kan produktionen
flyta ändå,
säger Mats
Kindvall,
arbetsledare som
arbetat 8 år
i fabriken. Min roll som arbetsledare är förändrad eftersom jag inte
ska leda gruppen utan stötta och
hjälpa till när det uppstår problem.
Projektet är bra men det behöver
nog mer än ett år på sig.
Jonas Odin är gymnasieingenjör
och arbetar som testare. Han började i fabriken för tre år sedan.
- Jag tror att arbetet kommer att
flyta bättre. Själv tyckerjag det ska
bli kul att få lite andra icke-tekniska
uppgifter ibland. Det jag lärde mig
i skolan om t ex ekonomi hoppas jag
kunna få nytta av nu. Det är också
roligt att lära montörerna lite av mitt
jobb. Ingen av dem har varit rädd för
att pröva en del av mitt jobb, slutar
Jonas.

Europas GSM-leverantörer
Ericsson fick för ett tag sedan
en GSM-order från Irland.
Vilket betydde att 12 av de 16
europeiska länder som valt att
satsa på det nya digitala
mobiltelefonsystemet GSM
också valt Ericsson som leverantör.

Österrike

Men det är inte helabilden. Flera
länder har mer än en GSMoperatör. I Sverige finns det exempelvis tre operatörer och av
dessa har en valt Ericsson som
leverantör, nämligenTeleverket
Radio.
Sen har i sin tur många operatörer fördelat beställningarna på
fleraleverantörer.texenförväxeln, en förbasstationernaetc. Ericsson är emellertid i många fall
totalleverantör av system.

Frankrike

I början av juli gick de tyska
GSM-systemen hos Deutsche
Bundespost och Mannesmann i
kommersiell drift. Nu är också
två av de tre svenska systemen i
full gång.
Cim Rudfeldt arbetar som
montör och är en av de 2 7
medarbetare som deltar i PILprojektet. Hon tycker det är bra
med arbetsrotation.

Lars Cederquist

Belgien
Danmark
Finland

Tyskland

Austrian Telecom/Northern
Telecom,Siemens, Alcatel/Nokia
PTT
Siemens + Philips
Tele Danmark Mobil Ericsson
Dansk Mobiltelefon Nokia
PTT
Ericsson, Nokia
Radiolinja
Nokia, Siemens + Philips, SCL
PTT

France telecom
SFR
DBP

Mannesmann
Irland
Italien
SIP
Luxembourg
Holland
PTT
Norge
PTT, Telemobil
Netcom
Portugal
PTT
Spanien
Sverige
Schweiz
England

Telecel
Tel.Sevilla
Tel.Sevilla
Tel Barcelona
PTT
Comvik
Nordic Tel
PTT
Cellnet
Vodafone

MET/Ericsson, Nokia, Alcatel
Alcatel, Siemens + Philips
Siemens + Philips, Alcatel,
Motorola, DEC
Ericsson, Siemens + Philips
Ericsson
Ericsson/Italtel, Italia 900
Siemens
Alcatel
Ericsson
Siemens, Motorola
Siemens + Philips, Motorola,
SCL
Ericsson
Motorola
Ericsson
Ericsson, Philips
Ericsson
Siemens + Philips, Motorola
Nokia
(Natel D GSM) Ascom/Ericsson
Siemens, Motorola, Nokia
Ericsson, Nokia
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Nya decentraliserade organisationen

Alla ska känna sin betydelse
Högt arbetstempo, övertid, många organsationsförändringar - hur klarar personalen det? Jo, bra om man ska döma av den låga sjukfrånvaro, som statistik från
ERA i Kista visar. Med utgångspunkt från detta diskuterar här BRs personaldirektör Lars Åkeson och Lennart Jacobsson, kontaktperson på ERA, Kista,
personalvård.
Lennart: - Under förra året undersökte jag för första gången på
eget initiativ lcorttidsfrånvaron
här på ERA, Kista. Anledningen
är den nya lagen om rehabilitering. Jag kommer att fortsätta med
denna statistik för att kunna se om
det sker några förändringar. Statistiken är inte hemlig och jag har
ingen skyldighet att rapportera
den. I min statistik tar jag också
reda på fördelningen mellan olika
divisioner.
- Genomsnittet i Sverige för
korttidsfrånvaron dvs sjukdom
mellan en och fjorton dagar ligger
på 12-13 dagar. Vår korttidsfrånvaro är betydligt lägre. Den ligger
på 4,4 dagar per anställd och år.

Stora summor
Lars: - Din statistik tyder förhoppningsvis på bra arbetstrivsel
häri Kista. Siffrornaärkanske inte
helt rättvisande. Av de 1 800 personer som ingår i undersökningen
finns nästan bara tjänstemän. Där
är sjukfrånvaron historiskt lägre
än för kollektivanställda och det
gäller för alla företag.
- Sjukfrånvaron bör inte bara
ses ur personalsocial synvikel.
Det finns också en kostnadsaspekt. Varje sjukdag per anställd
kostar ca 1 600 kr så det rör sig
alltså om stora summor för hela
företaget då vi nu betalar sjuklön
de första 14 dagarna direkt från
företaget.
- Hur tror du siffrorna skulle
varit om du tagit fram statistik
över korttidsfrånvaron för fem år
sedan?

Chefsutbildning
Lennart: - Jag vet att sjukfrånvaron var högre då. Från företaget
har man blivit mer medveten om
hur viktigt det är med god personalvård. Medarbetare som mår
bra, både fysiskt och psykiskt, och
trivs med sina arbetsuppgifter är
produktiva. Chefsutbildningen
börjar nu ocksåge positivt resultat

när det gäller personalansvar.
Lars: -Chefens roll är både nu
och i framtiden viktig. Han eller
hon måste bedömma sina medar-

till och försöka hjälpa till att lösa
problemen. Vi får inte vara rädda
för att tala klarspråk, det vinner
alla på. Genom att inte säga något

men då måste det vara rotation i
konstruktiv anda.
-Vår nya organisation bygger
på delegerat ansvar och små arbetsgrupper. Det betyder att de
individuella insatserna är viktiga.
Alla måste känna och förstå att
den egna arbetsinsatsen är betydelsefull och att den påverkar slutresultatet för gruppen.

Ha tid

Lennart: - Jag
tror den nya organisationen
med decentraliserat ansvar ar
bra för arbetsS;SSiS;|. klimatet. Min
Wi: uppfatting är,
I;:;!;: att
omorga•iS nisationen har
•i;:| g e n o m f ö r t s
jill utan några störil!;' re problem. Det
finns dock vissa
negativa tendenser. Cheferna kan lätt bli
anonyma
för
sina medarbetare. Speciellt
tycks det gälla
ii;, för chefer på
:j| m e l l a n n i v å .
•:•:•: Där behövs i
•p många fall fler
:§:' informella varil dagliga kontakter mellan chef
och medarbetare.
Chefen
måste ha tid för
sin personal och
bry sig om, det
är ju en del av
jobbet
som
chef. Här på
ERA i Kista är
vi spridda på
många platser
och därför är det
J^wlJJbO^0'1ännu viktigare
att chefen har
kontakt
med
Alla måste förstå och känna att den egna arbetsinsatsen är viktig för
alla
medarbeslutresultatet. Ill: Leif Sundberg
tare även om de
sitter i andra lokaler. Om mellanbetares prestation och komma kan man "stötta" på fel sätt och nivåcheferna blir bra på sina
med både positiv och negativ kri- problemen blir för stora och där- personalkontakter sprider detta
tik. Om någon i gruppen inte fung- med svårare att lösa. Arbetsrota- sig nedåt till gruppcheferna.
erar bra, måste chefen kunna säga tion kan vara ett sätt att hjälpa till

Nya regler
Den första januari i år började
nyaregler om rehabilitering att
gälla. Enligt dessahar arbetsgivaren ett särskilt utredningsansvar i fråga om rehabilitering. Arbetsgivaren ska göraen
utredning i följande fall:
* när den anställde varit sjukskriven mer än fyra veckor i
följd,
* när den anställde haft upprepade korta sjukfall,
* när den anställde begär det.

Tid för personalvård
Lars: - Det du säger är viktigt.
En chef kan inte låta vissa arbetsuppgifter ta så mycket tid att han
eller hon inte "hinner med" personalen.
- Den snabba personalökning
som ERA haft under de senaste
åren är över. Vi som jobbar med
personalfrågor (chefer/personalmän etc) ska nu "reparera" det vi
inte hann med under expansionen.
Då handlade det i hög grad om
tillförande av kunskap utifrån genom anställningar. Nu handlar det
om att utveckla, stödja och motivera det kunnande som finns "i
huset" dvs oss anställda. Ericssons mål är bl a att vara en utmärkt
arbetsgivare dvs Execellent
Employer. Det är genom det praktiska dagliga arbetet vi ska vara
det, för det ger resultat
Lennart: - Även om vår låga
sjukfrånvaro tyder på att vi trivs i
jobbet kan det finnas dolda problem. Den som mår psykiskt dåligt kanske inte är borta från arbetet mer än andra. Det kan t ex synas
genom dålig arbetsprestation.
Cheferna måste vara observanta
på detta och inte dra sig för att ta
upp problemet med medarbetaren. Företaget har en god policy i
dessa frågor och kan även ställa
upp med extern hjälp. Att vi har
medarbetare som mår bra och är
produktiva tjänar alla på.

Gunilla Tamm

Tuffa förhandlingar och konserverade tomater
Singapore och en skön
seglats till Sandhamn.
Måndag 7

Susan Törne arbetar som
marknadsförare
för
Singapore på ERA i Kista
och har under v 37 skrivit
dagbok. Det blev en vecka
med långa arbetsdagar,
positiva signaler från

september

oklarheter. Får inte in svar i den
utsträckning jag hoppas på. Några
ljuspunkter dock. Avslutar dagen
med en trevlig middag hos väninna.

Jobbar i motvind hela dagen. Hittar inte de nyckelpersoner jag behöver. Lyssnar efter arbetsdagen
på ett mycket inspirerande föredrag av Eva Persson, Årets Yrkeskvinna -91. Mycket tänkvärda synpunkter kring kvinnor
och ekonomi. Skrämmande sanningar lättsamt uppblandat med
humoristiska kåserier, framfört
av en duktig talare.

Ägnar hela onsdagen åt att färdigställa svarsdokument till vår
kund. Eftermångaom och men får
vi ialla fall iväg ett bra svar.
Kommer hem efter midnatt och
stupar i säng. Hinner innan jag
somnar fundera
lite över
"glamouren" kring marknadsföring.

Tisdag 8 september

Torsdag 10

Stormöte med hela GSM offertsgrupp. Uppdatering av läge och
genomgång av problem och

Kunden är ej nöjd med vårt svar,
gäller främst kommersiella villkor. De hotar nu med att ta in en

Onsdag 9

konkurrent istället. Arbetar under
dagen fram ett förslag på
utbildningsflöde som jag tror på.
Hem vid midnatt - mäkta asocialt.

Lördag 12 september

september

september

men just idag känns det inte så.
Går med Anders på bio och ser
"Howards End". En lugn och fin
film.
Kanonväder! Åker ut och seglar
med Jonas och Anders. Fin vind
för oss till Sandhamn, där vi tar
igen oss på krogen ett par timmar. Trevlig färd hem - Sverige
är allt bra fint.

Söndag 13
Fredag 11

september

Sitter i möte om SMS-C. Vi har
fått positiva signaler från Singapore. Har spenderat ett år åt denna
offert och upphandling. När vi nu
ser ut att lyckas bordejag varaglad

september

Plockar in tomater och rabarber
för konservering och saft. Ett par
vänner är hembjudna på middag
- bjuder på japanskt.
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Hästdroskan beställd
via HotLine i Lund
China Åhlanders hästdroska var i somras en
annorlunda och pittoresk attraktion i Lund.
Med en Ericsson
HotLine skötte jag
kör bestal In ingår na.
Det fungerade smidigt
och bra, berättar initiativtagaren själv.

Bygget fortskrider
I maj förra året togs det första
spadtaget till ERAs nybygge i
Kista. Vi som arbetar i Kista kan
följa hur bygget utvecklas dag
för dag. För er andra som inte är
i Kista så ofta kan det kanske
vara roligt att se hur långt man

kommit nu. Så här såg det ut
vecka 37 då Björn Seger tog
den här bilden från hörnet av
Torshamnsgatan och Kistagången.
Arbetet med att resa stommen har pågått hela sommaren

och nu har man startat huskomplettering och invändig installation. Efter omorganisationen har
fördelning av lokaler skett och de
som är berörda kommer att få information.

China Åhlander kom själv med
idén om att på ett miljövänligt
och gammaldags sätt lösa lundabornas taxibehov i centrala stan.
- Dessutom tyckte jag att det
var en bra idé för turister, som
med guidade turer kunde få se
stan från häst och vagn.
China fick igenom sitt förslag
och vände sig till Ericsson för att
få en kommunikationslösning.
Med hjälp av en HotLine
Ficktelefon NH51 kunde hon
sedan
smidigt
ta emot
körbeställningarna.
-Folkkunde hitta telefonnumret i telefonkiosker, restauranger

och på turistbyrån. Vi hade
tryckta klisterdekaler uppsatta
över hela stan, berättar hon.

Lite prut
China tycker att hästdroskan
blev mer positivt uppmärksammad än hon hade väntat sig.
Under den julimånad hon hade
verksamheten igång hade hon
närmare 400 turer eller ca 1000
personer som åkte med.
- Det svåraste var att få folk att
pruta på priset. Jag hade en ordentlig prutmån på körningarna
men de flesta var väldigt försiktiga med att köpslå.
Nu hoppas China att utvärderingen av projektet ska visa att
hästdroskan med mobiltelefon
har möjlighet att bli ett permanent inslag i Lund om sommaren.
- Men då kanske i en annan
form. Eftersom jag samarbetar
en del med fritidsförvaltningen
tycker jag att det vore en bra idé
om det här kunde leva vidare
som en ungdomsverksamhet.

Helena Andersson

Ericsdotters första höstföredrag

om kvinnor och ekonomi

Några av tjejerna i nätverket passade i pausen på att prata
mer med Eva Persson (tvåa från vänster), som höll ett
tänkvärt föredrag om kvinnor och ekonomi.

Eva Persson, Årets Yrkeskvinna 1 9 9 1 , höll
höstens första föredrag inom ERAs kvinnliga
nätverk, Ericsdotter. Med humor, värme men också med allvar - pratade hon om kvinnorna, kärleken och pengarna.

ERA-Korta
Nyheter
Ulf Fredrik Gustafsson, ERA är
stationerad i England.
Erik Glimtoft, ERA, arbetar nu i
Schweiz.
Mats H Olsson, ERA, har flyttat
till Taiwan.

Helpdesk
hjälper dig
Från Helpdesk får du på ERA/ECS i
Kista hjälp med det mesta som rör
databehandling.
Har du förlorat ditt password, har du
fått något systemfel eller är din terminal eller printer trasig. Ring då
Helpdesk på telefonnummer70076,
så hjälper de till. De har telefonjour
under arbetstid och finns alltid tillgängliga per telefon.

Eva som jobbar inom Första Sparbanken i
Värmland kåserade om hur det kan gå till
när man är kär, flyttar samman och sedan
en vacker dag vill flytta i sär.
- Då gäller det att ha sett om sitt hus i tid.
Kvinnor har en förmåga att överlåta
familjeekonomin till mannen. Ta en dag
ledigt och se över vad du har för försäkringar, vad du äger på papper och inte.
Våga diskutera med varann om vad som
ska gälla - och gör det medans ni är sams,
var några av råden från Eva Persson.
Nästa föredrag med Ericsdotter blir den
14 okotber, med Rigmor Robert från Karolinska. Ämnet blir då kvinnliga respektive manliga egenskaper hos kvinnor och
män.
Vill du också bli medlem? Gör då din
anmälan till Cecilia Hedin på memoid:
ERACIA.

China Åhlander tillsammans med en av de två hästar som förgyllde
Lunds gator i somras. Med en Mobiltelefon från Ericsson togs
droskbeställningarna emot. Foto: Hagblom Foto AB/Per-olof Stolt/

Komplett rökrum på prov i Kista
Hårdare regler mot
rökning på arbetsplatser väntas komma. Därför har nu ett
komplett rökrum installerats på prov i
Kista. Ett rökrum
med enskild och effektiv
ventilation
som ska göra pauserna trivsammare
för de som inte röker
- men också för rökarna själva.
I höst kommer ett nytt lagförslag gällande rökning på arbetsplatser att behandlas i
riksdagen. Förslaget går ut på
att arbetsplaster normalt ska
hållas fria från tobaksrök. Dä-

nyligen kommit på prov
till Kista. Ett
komplett rökrum som installerats på
plats.
- Vi rökare
tycker
det
fungerar bra.
Trots att vi
ofta sitter tre
stycken samtidigt
och
bolmar,
så
blir det inte
rökigt i rummet,
säger
Britt-Marie Bergendal, Gujje Norberg och BrittBritt-Marie
Marie Andersson hör till dom som under tre
Bergendal,
månader ska testa rökburen "Smokeflex".
som jobbar i
växeln och tillsammans med en
remot ska det i särskilda rökannan avdelning delar på
rummedenskildventilationvaratillårökrummet.
tet att röka. Ett sådan rökrum har

Rökrummet kommer att stå kvar
på plan ett i Borgarfjordshuset
åtminstone fram till mitten av
december.

Ta en titt
Skyddsingenjören
Arne
Staflin hoppas att så många som
möjligt passar på att ta vägen
förbi, för att se hur det fungerar
med denna "rökbur".
- Jag vet att det finns avdelningar som har problem, förhoppningsvis kan den här lösningen vara till glädje både förde
som röker och de som inte gör
det, menar Arne.
För den som har frågor eller
vill ha mer information kring
"Smokeflex" som detta rökrum
kallas, går det bra att vända sig
till Arne.
Tel: 08-757 30 19.

Helena Andersson

Returadress:
ERICSSON RADIO SYSTEMS AB
BR/KN
1 6 4 8 0 STOCKHOLM

iWIIETER
FRÅGAR
Vilken fråga skulle du
vilja ställa till BRs
ledning?
Einar Lindquist,RSA,
Kista
Vilka förändringar tror ni är
nödvändiga för
att möta 90-talets kund? Hur
lever vi upp till
mottot om kunden i centrum, i takt med att kundenias krav på tillgänglig-heten
till de "mjuka tjänsterna" ökar?

Helene Olsson och Lars Birging uppskattade lunchen på RMOA-dagen. De tyckte det var bra att få information och träffa
arbetskamrater på RMOA.

"Matnyttigt" för RMOA
För några veckor sedan samlade Sven-Christer Nilsson
sina medarbetare på RMOA, Cellular Systems American Standards, till kick-off på Electrum i Kista. Det blev
en innehållsrik dag med programpunkter som marknader, kunder, system, organisation och framtid.
kvalitets- och leveranssäkerheten.
Affärsenheten RMOA ansvarar för
Att uppnå dessa mål är de viktigaste
mobiltelefonsystemen AMPS och
frågorna just nu för RMOA. Här
ADC, dvs det digitala mobiltelefonmåste vi alla hjälpas åt, betonade
systemet i Nordamerika. Den största
Sven-Christer.
marknaden är Nordamerika som svarar för 60 procent av RMOAS verkTerminaler
samhet. Övriga marknader dvs LatiEn av programpunkterna på RMOAnamerika, Oceanien och Asien, där
dagen handlade om terminaler.
Taiwan dominerar, är alla ungefär
Jan Lindoff, Lund, höll ett bejublat
lika stora.
anförande om den utveckling av teleRMOA har ca 350 medarbetare i
foner som sker på ECS i Lund och på
Kista och av dessa var upp mot 300
RTP i North Carolina, USA.
med på RMOA-dagen. I hela världen
Mobiltelefoner, som är en typisk
finns det ca 2 600 Ericsson-anställda
konsumentprodukt
som arbetar för
är mycket hårt
affärsenheten.
prispressade på
Jan Wäreby,
USA-marknamarknadschef,
den. Förde föreredogjorde
för
tag som kan
Ericssons ställhänga
med finns
ning på olika
här en jättemarkmarknader.
nad. Under nästa
Asien
är ett
år
kommer det
AMPS-territouppskattningsvis
rium.därmankan
att säljas fyramilvänta utökningar.
joner AMPS-teÄven Australien
lefoner.
är intressant som
en stor och växStarkast
ande
AMPSmarknad under de
Philip
Lindeli
närmaste åren.
från
strategisk
Detta trots de
produktledning
GSM-affärersom
framhöll att CMS
nyligen skett där. Thomas Axelsson, Montreal,
88 är det f n mest
tog på sig overallen från den
avancerade moJan tog även stora kick-off som ADC hade
biltelefonsysteupp läget för januari - 9 0 .
met i världen.
ADC, American
Han visade på den kontinuerliga utDigital Cellular. Här har Ericsson
veckling av AMPS-systemet som
stora framgångar och de första systemen är nu i drift i bl a Miami, Chicago skett från 1982. Han berättade också
om den vidareutveckling av de
och Los Angeles. Allra först var dock
digitala systemen som pågår inom
Cantel som tog sitt ADC-system i
olika standardiseringsorgan i USA.
Totonto i drift 1 juli.
- Vi har ett system som har en bra
- Att det gått snabbt att få fram en
framtid med tekniskt avancerade lösdual-mode telefon, har varit betydelningar, betonade han.
sefullt och gett oss ett försprång jämVilka konkurrenter har RMOA och
fört med konkurrenterna, förklarade
vad är dessa företags styrka resp
Jan. (Dual-mode telefon går att ansvaghet? Det var några frågor som
vända både i AMPS och ADC-systeHelena Nordman gav svar på i sitt
men.)
anförande. Helena arbetar med över- Med ADC har vi tagit ett teknikgripande konkurrentbevakning av
språng. Vi har dock ännu en bit till vi
mobiltelefonsystem. På RMOA-dauppnår det mål som vi satt upp för

Anne-Marie Svantesson,
ECS, Lund
Hur länge tänker ni er att B R
kommer
att
fortsätta jobba
med
utveckling och produktion av analog mobiltelefoni och analoga telefoner? Vi är
ju nu i en brytningstid, när kommer den digitala utvecklingen helt
att ta över?

Ann-Christine LingmanSchiller, ERA, Gävle

Upp mot 3 0 0 personer var med på RMOAs kick-off. Här äter en
del av dem amerikanska munkar i kaffepausen.

gen koncentrerade hon sig på
Ericssons nordamerikanska konkurrenter.

En enda chans
Långväga deltagare på RMOA-dagen
var Sven-Erik Larsson, Dan Redin
och Tomas Axelsson. Alla kommer
från Ericsson i Montreal. Här, på
LMC, finns knappa 300 av RMOAs
medarbetare inom System Design,
Projektledning, AXE-utveckling och
TAC. All systemsupport för hela

Texas, representerade marknadsorganisationen på RMOAs viktigaste
marknad. Han berättade om den otålighet som präglar mobiltelefonimarknaden i USA.
- Både för operatörerna och oss
gäller att vi får en chans. Gör man
ett misstag så är det mycket svårt att
komma tillbaka, sa Mats. Han
betonade också att TDMA som
standard ännu inte helt vunnit över
CDMA.
- Det är nu vi ska visa att vårt system
fungerar och håller vad det lovar, sa
han.

Organisation
En viktig punkt på RMOAdagens program var SvenChristers genomgång av organisationen, hur långt man
kommit och vad som återstår att göra. Han redogjorde också för inriktning
och strategi för den närmaste framtiden.
- Oberoende a v var i organisationen man arbetar ska
kunden vara "synlig" för
alla medarbetare på så sätt
att alla känner till kundens
Sven-Christer Nilsson redogjorde för
krav, sa Sven-Christer. Vi
organisation, strategi och inriktning.
kan lova våra kunder utmärkta system och vi har också styrvärlden sköts av TAC, Technical Askan att hålla det vi lovar, betonade
sistance Center.
han.
Erik Lissakers från Ericsson GE i
Att det blev en "matnyttig" kick-off
Raleigh, North Carolina, (RTP) redoför RMOA visade den spontana appgjorde för det utvecklingsarbete med
låd, som estradörerna fick.
en mikrobasstation, som sker på RTP.
Gunilla T a m m
Mats Dahlin, ERU, Richardson,

I en tid med
stora förändringar, bl a då
antalet fabriker ska halveras inom en
femårsperiod,
och kraven på
medarbetare både ur ekonomisk
och tidsmässig synvinkel är tuff,
måste det finnas stor medmänsklig lyhördhet och observans: Hur
gör ni rent konkret för att mäta det
psykologiska klimatet i organisationen, så att förändringar och åtaganden ger fortsatt motivation
och arbetsglädje?

Göran Henriksson, ECS,
Kista
Kompetensut
veckling är ett
område
som
har fått en allt
mer strategisk
beydelse
för
framgång. Vad
gör BRs ledning åt denna viktiga fråga?

Olof Ferenius,
Bromma

ERM,

Vilka kommer
att vara de avgörande faktorerna för att BR
ska kunna behålla sin tätposition på världsmarknaden
även i framtiden?
/ nästa nummer av ERA Nyheter
hoppas vi kunna ge BR-ledningens svar på någon eller några av
dessafrågor.

