Under snart ett års tid har de norrländska RSS-filialerna arbetat med installation av Mobitex för SCA Skog ABs skogsfordon. Stefan
Nessler, Örjan Bergström, Peter Ling och Leif Holmgren har deltagit i arbetet. Reportage på sidan 3 .
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Ännu ett samarbetsbolag bildat i Kina
Ericsson har tecknat avtal med flera lokala partners om bildandet av ett
samarbetsbolag i provinsen Guangdong i Kina. Guangzhou Ericsson
Communications Company Ltd blir bolagets namn, och ska svara för
marknadsföring, försäljning och support av Ericssons analoga mobiltelefonsystem (TACS) i Kina. Ericsson kommer att ha det operativa
ansvaret och bolaget blir stationerat i Guangdong.

Rikspolisen valde EDACS
Ericsson Mobile Communications, ECS, har fått en order på
EDACS, det nya digitala kom-munikationsradiosystemet.
Ordern, som kommer från Rikspolisstyrelsen, är i första fasen
värd 35 miljoner kronor. Det nya systemet ska användas för att
bekämpa narkotikabrott och annan grov kriminalitet. Om ett år
ska den nya radion finnas på Sveriges alla 117 polisdistrikt.
EDACS finns idag hos ca 40 polismyndigheter runt om i
världen. Den norska polisen har valt EDACS bl a som ett led
i förstärkningen av säkerheten inför vinterolympiaden i
Lillehammer 1994.
Här syns Björn Eriksson, chef för Rikspolisstyrelsen och
Staffan Svensson, ECS, vid kontraktsskrivandet nyligen.
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KOMMENTAREN
Stora möjligheter
Vi kan se tillbaka på ett rekordår vad gäller orderingången för mobiltelefonsystem. Årets viktigaste händelse är inbrytningen i Japan med tre
stora beställningar. Mycket viktigt men inte lika uppmärksammat är det
stora GSM-arbetet i Italien, där systemet nyligen togs i drift. Kina är ett
annat land, där vi har stora framgångar och som förväntas bli en av våra
största marknader. I Nordamerika och Portugal har vi också gjort fina
insatser.
Under -92 har GSM gått igång ordentligt. I början av året värdet en
del problem med leveranserna och i juni lovade vi våra kunder att skärpa
produktionsresurserna rejält. Tack vare stronga insatser i Gävlefabriken
har vi också hållit vad vi lovat.
Förvåra försvarsprodukter började året lite darrigt mennugårdetbra.
Paging, som drabbats hårt av lågkonjunkturen, har haft ett kämpigt år.
De nya produkter som man tagit fram i år ska förhoppningsvis ge
avkastning nästa år.
Vi går in i -93 med bra orderstockoch mångaaffärsmöjligheter. Nu ska
vi finslipa våra system och dra fördel av att vi har en framskjuten position. Våra konkurrenter ligger inte på latsidan och kampen om kunderna fortsätter med bl a prispress som vapen. Därför är det viktigt att vi
fårnedvårakostnaderochdet ska ske genomatt vi effektiviserar vår egen
verksamhet. Grunden fördetta är det förbättringsarbete som vi påbörjat
i år och som fortsätter och blir ännu viktigare nästa år.
1992 års verksamhet på ECS har precis som på ERA präglats av mycket
arbete och fina insatser. Vi har flyttat fram positionerna även om vi ännu
inte kommit riktigt ända fram till våra högt ställda krav. Det är mycket
positivt att vi nu har breda och djupa diskussioner om vårt sätt att arbeta.
Det är diskussioner som kommer att leda till realistiska tidplaner,
robusta konstruktioner och tätare samarbete marknad- konstruktionproduktion.
En mycket positiv händelse i år var att vi var först med att få en digital
ficktelefon godkänd. En telefon somär världens minsta, lättaste och mest
kraftfulla. Nu är det viktigt att vi klarar de stora beställningar vi har från
bl a Mannesmann. Personalen i Kumlafabriken är värda en stor eloge.
Där har man under året dubblerat tillverkningstakten.
Mobil data har fortsatt utbyggnaden av näten främst i USA. Samarbetet med hårdvaruleverantörer och programvaruhus i USA har utvidgats och speciellt elektronisk post s k E-mail med Mobidem och mobil
data har fått stor uppmärksamhet. Under året har mobil data kommit in
i Australien och ett antal viktiga marknader i Europa.
När det gäller landmobil radio fullföljer vi den tidigare beslutade
marknadsstrategin att satsa på säkerhetssektorn. EDACS, vårt avancerade datorstyrda, trunkade radiokommunkationssystem har i år fått flera
viktiga europeiska beställningar till bl a Norge, Holland och nu senast
Polen.
Under -93 ska vi fortsätta att satsa på aggresiv marknadsföring och
teknisk utveckling, områden där vi av tradition är duktiga. Inom BR
finns både framsynthet och entusiasm, två egenskaper vi ska vara måna
om. Detta, tillsammans med lite större stabilitet och robusthet i vårt
arbetssätt, ger oss en stark grund för ett bra -93.
Vårt affärsområde har haft några kärva år med höga utvecklingskostnader och vi har utnyttjat vinsten från andra Ericssonbolag. Nu måste vi
stå på egna ben och dra vårt strå till stacken med bidrag till andra inom
koncernen.
Stort tack för fina arbetsinsatser 1992.
God Jul och Gott Nytt År

Olof
Lon nornan

RDEC

Kurt Hellström Sten Fornell

Våra förändringsprogram: Det Andra Steget och TRIM
Vi lever i en föränderlig värld som
ställer nya krav på oss som organisation och som individer.
Ett övergripande mål med våra
ansträngningar är att nå god lönsamhet. En förutsättning för detta
är att vi kan
- förstå våra kunders behov och
tillfredsställa kundernas krav
- erbjuda produkter och tjänster
som efterfrågas och är konkurrenskraftiga
- arbeta på ett effektivt sätt.
Vad har hänt under 1992?
Vi har anpassat organisationen
under 1992 för att möta marknads-

och kundbehoven.
Med "Det Andra Steget - Verksamhet iförändring" har vi startat
ett antal pilotprojekt. Vardagsförbättringar - göra arbetet bättre och
enklare, hinna mer, planera bättre men också mer genomgripande
förändringar. Det kan gälla processer, arbetsflöden och metoder
som måste ändras för att vi ska
fungera snabbare och bättre.
BR-konferensen i höstas ägnades åt just behovet av Ständiga
Förbättringar
(Continuous
Improvement).
TRIM-projektet
etablerades
och pågår inom hela Ericsson-

koncernen. FörBRsdel kan vi notera stora kostnadsbesparingar, t
ex TK-reduktioner. Omstruktureringar och allmänna kostnads-besparingar har också gett avsedd
effekt.
Hur går vi vidare?
"Det Andra Steget" fortsätter och
blir mer omfattande.
Nu går vi igång med förbättringsaktiviteter inom alla enheter
av BR, för inom varje avsnitt finns
en potential till förbättring.
TRIM blir en del av vårt förbättringsprogram. Enkelhet, smidighet, kortare ledtider ger kostnads-
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besparingar och ökar vår förmåga
på marknaden och skapar därmed
intäkter. Målet för 1993 blir att
säkra att vi når uppställd
resultatbudget. Ett mycket viktigt
delmål är att uppnå en ökad kostnadsmedvetenhet.
Kapitalbindningen är ett område som kommer att drivas mer
intensivt under 1993. Detärviktigt
för BR att få snurr på kapitalet
(främst kundfordringar och varulager) för att underlätta vår egen
fortsatta expansion.
Förändringarna och förbättringarnaärettnaturligtinslagiallasvår
verksamhet.

Arbetet berör oss allaoch vi kan
var och en bidra med att skapa och
genomföra förbättringar och därmed öka vår lönsamhet.
Ett viktigt inslag är att fortlöpande ge information och berätta
om de resultat och erfarenheter vi
når.
I ERA Nyheter kommer vi kontinuerligt under -93 att följa och
rapportera om de aktiviteter, som
pågår på våra enheter inom BR.

Bertil Bogren
Stellan Nennerfelt
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RSS förser skogen
med Mobitex
Det omfattande installationsarbetet startade
förra vintern. I nära
6 0 0 skogsfordon, på en
yta som sträckt sig över
så gott som hela Norrland, har RSS filialer
installerat Mobitex för
SCA Skog AB.
Långa pendlaravstånd,
kyla och snö har blivit
delar av vardagen för
installatörerna ute på
fältet.

Den här dagen är det precis färdiginstalleratiReijoPaavolasavverkningsfordon. Han serpositivt
på den nya datakommunikationsutrustningen.
- Utöver radion känns det bra att
få ett larm installerat. En efterlängtad säkerhetsåtgärd, menar
Reijo.
Med en enkel manöver kan förare nå larmcentralen, som direkt
följer upp var föraren befinner sig
via en kontrollpanel. Det är föraren själv som via Mobitex anger
sin position.

Materielbank
Vid sidan av fältarbetet har materielanskaffningen varit en viktig
del i projektet. Att planera och
förse installatörerna med rätt materiel, i rätt tid.
- Vi i Sundsvall har fungerat
som en materielbank. Dessutom
har vi i verkstan haft en kille som
på heltid arbetat med att tillverka
nödvändig specialutrustning, berättar Kjell-Åke.
Ett annat omfattande arbete har
gällt avstörningen, som hindrar
annan teknisk utrustning i fordonet från att störa Mobitex-utrustningen. Det kan exempelvis gälla
generatorer,fläktareller vindrutetorkare.

Man börjar nu närma sig slutet på
ett projekt som i många avseenden
ställt helt andra krav än tidigare,
men som i slutänden lett till det
som varit målet - en nöjd kund.
- Förberedelserna har varit omfattande, genomförandet professionellt och RSS harmed dettaprojekt tagit ett stort kliv framåt vad
gäller eftermarknadsarbetet.
Det anser Kjell-Åke Hultberg,
installationsansvarig för SCAprojektet,påRSSfiliali Sundsvall.
Han vill också rikta en eloge till
"sina mannar" som han anser har
utfört ett fantastiskt arbete.

Anpassat arbetet
10-12 installatörer har deltagit i
arbetet med installationerna ute på
fältet. De sju filialernai Sundsvall,
Östersund, Umeå, Skellefteå, Luleå, Gällivare och Villhelmina har
alla samarbetat och lånat personal
från varandra. Under ERA Nyheters besök befinner sig Stefan
Nessler och Örjan Bergström från
Sundsvall tillsammans med Peter
Ling och Leif Holmgren från Östersund cirka sex mil från Strömsund för att göra de allra sista installationerna på platsen. Därefter
har man y tterl igare nio fordon som
skall vara klara inom en dryg
vecka. Man jobbar tillsammans
två och två och det tar för varje lag
ungefär två arbetsdagar att göra en Efter Mobitex-installationen blir det en genomgång för användaren
av hur systemet fungerar. Här är det Reijo Paavola som instrueras
komplett installation. Just dessa av
Leif Holmgren från RSS, Östersund.
fyra har arbetat med Mobitexinstallationer över hela Jämtland. tre. Vi får se till att göra utomhusUtöver själva installeringen har
- Vi den här årstiden gäller det att arbetet då det är dagsljus. Dra ka- man även en kortare genomgång av
planera arbetsdagen efter klima- bel och liknande. Därefter får vi hur systemet fungerar för den som
tet. Det är inte ljust förrän vid halv göra arbeten i servicebussen med ska använda sig av Mobitex.
tio på dagen och mörkt redan halv ljus från elgeneratorn, berättar
Leif Holmgren, från
Östersund.
Just den här dagen
är vädergudarna blida, men för bara några
dagar sedan var det 18
minusgrader.
-Då får man väga in
även vädret i hur arbetsdagen ska läggas
upp.

Kundanpassning
Det Ericsson levererat till SCA:s
nya mobildatasystem är hela den
mobila utrustningen. Här ingår
radiomodem, manöverenhet samt
utrustning förtai. I radiomodemet
ingår en funktion som möjliggör
kommunikation i såväl Mobitex
som SCAs egna radionät.
Det SCA vill uppnå med det nya
systemet är låga virkeslager, hög
leveranssäkerhet
och
en
kundanpassad virkesproduktion. I
ett nästa steg kommer vissa fordon
att utrustas med skrivare, som ger
varje avverkare ett "kvitto" på
mängden virke som ska levereras
till fabrikerna. Detta meddelande
gör att fabrikerna förbereds på exakt mängd, och kan därmed sänka
lagerhållningen.

Reportage:
Helena Andersson

Ronny
Lejdemalm
chef för Ericsson
GE Mobile Communications I ne
När började Du på Ericsson och
var har Du varit innan Ericsson
Business Communications ?
- Jag kom till R1FA -72 och arbetade med kretskonstruktion innan
jag gick över på marknadssidan
och sedan blev divisionschef. -87
blev jag VD. Året efter utsågs jag
till VD på EBC och första november i år blev jag chef över EGE.
Vad är dina viktigaste uppgifter ?
- Att fortsätta på den av Åke
Lundqvist inslagna vägen och utveckla de produkter som ingår i
EGE. Det är också viktigt att arbeta förökad lönsamhet och att vidareutveckla EGE-verksamheten
i USA och internatinellt både genom koncernsamverkan och genom att gå in på nya tilllämpningsområden.
Vad tror du om EGE och företagets framtid i Nordamerika?
- Vi lever i en omvärld som
snabbt förändras och jag förutser
fortgående förändringar också för
EGEs verksamhet. Vi representerar en i många avseenden unik
kompetens som såväl självständigt som i kombination med
Ericssons totala resurser ger
mycket goda möjligheter till positiv utveckling.
Finns det något på EBC som du
tror att EGE kan ha nytta av ?
- Utan tvekan, ja, inom flera
områden. På samma sätt som EGE
har mycket att tillföra EBCs verksamhet. En av mina uppgifteräratt
stödja utbyte av kunskap och erfarenhet inom och mellan koncernens bolag.
Har du bott i USA tidigare?
- Nej, men under många år, såväl
inom Komponentersom Företagskommunikation, har jag arbetat
med den nordamerikanska marknaden.

Larm ingår

Peter Ling arbetar i servicebussen som
finns på plats vid installationerna.

Den här arbetsveckan
har man bott på hotell i
Strömsund - och därmed "bara" haft sex mil
enkel resa till arbetsplatsen. Och så har det
ofta sett ut. Jobbet har
inneburit att man är hemifrån större delen under veckorna.

Nära 6 0 0 skogsfordon omfattas av SCAs beställning av Mobitexutrustning från ECS. RSS, som installerat sedan ifjol vinter, börjar
nu bli klara med installationerna.

Berätta lite om dig själv, familj
och fritidsintressen.
-JagärgiftmedAnn-Kristinoch
vi har en son, Thomas, 24 år. Man
kan nog säga att jag är lättroad och
jag tillbringar den mesta fritiden
med familjen. Vi har ett fritidshus
i Haverdal norr om Halmstad och
där är jag på semestern och under
längre ledigheter.
GT
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Titlar försvinner?
Den första Januari - 9 3 försvinner benämningarna division, sektor, avdelning, sektion och
grupp pä BR i Sverige. De organisatoriska
delarna under affärsenheterna blir enheter.
Som en logisk följd föi ändras benämningarna på chefspositioner. Det praktiska arbetet i organisationen påverkas inte och inte
heller bokstavsbeteckningar eller löner/förmåner.
- Företagsledningen har tagit detta beslut för att vår nya organisation även "på pappret" ska stämma överens med vårt arbetssätt. Vi lever funktionellt och det ska också synas i organisationen, förklarar BRs personaldirektör Lars Åkeson. Tidigare har det
inte varit möjligt att se vad en titel står för och det har även varit en
viss "inflation" vad gäller titlar.
Den hierarkiska uppbyggnaden "cementerar" den gamla djupa
organisationen. Det stämmer inte när vi behöver en plattare organisation för att kunna arbeta på ett nytt och smidigare sätt. Genom
att slopa den hierarkiska nivån blir det också lättare att skapa en
större intern rörlighet.
Slopandet av de hierarkiska indelningsbenämningarna är inte någon stor och dramatisk förändring. Vi kommer inte att märka
någon skillnad och det är endast ett fåtal medarbetare som
kommer att beröras.

CT

invigt i Yokohama

Fr v Yoshiro Hayashi, Tokyo Digital Phone, TDP, Sveriges
ambassadör i Japan Magnus Wahlquist, Ericssons VD Lars
Ramqvist, Susumu Ochiai, TDP, Lars Edvardsson, VD för
Ericsson Toshiba Telecommunication Systems samt Koichi
Kitabatake, TDP. Foto: Göran Sköldberg

Den 30 november var det högtidlig invigning av huvudkontoret för
joint venture-bolaget Ericsson Toshiba Telecommunication Systems
K.K. i Shin-Yokohama, det nya Yokohama. Invigningen skedde på
japanskt vis med att locket på en tunna med saké slås sönder innan
gästerna bjuds på vinet.
- På huvudkontoret arbetar idag ett 50-tal personer, berättar Lars
Edvardsson, som är VD för Ericsson Toshiba Telekommunication
Systems. Bolaget har ytterligare tre kontor. Ett i Tokyo med ett tio-tal
anställda, ett i Nagoy a och ett i Osaka med ett handfull medarbetare på
båda platserna. Under nästa år kommer joint venture-bolaget att växa
till ca 145 personer.

KARL styr i Linköping
tar hon och fortsätter:
- Det är stimulerande med nya
arbetsuppgifter. Jag har fått viss
utbildning men jag tänker lära
mig mer genom att själv gå runt
och fråga. Det ärmycket kontakter både med inköp, förråd och
arbetsledarna och det är roligt.

- Vårt mål är att bli
Ericssons bästa fabrik
och för att bli det tar vi
KARL till hjälp, säger
Anders Samuelsson,
chef för Linköpingsfabriken. KARL, som står för
KApitalRationalisering i
Linköpingsfabriken, är
ett stort projekt, som
både innebär nytt arbetssätt och nya produktionsadministrativa system.
Startskottet för KARL gick i januari
i år då samtliga i fabriken fick information. I november har de nya systemen sjösatts och berörd personal
har fått grundläggande utbildning.
- Egentligen kan man säga att det
började för två år sedan, då en
modellfabrik för BR presenterades.
Då bestämdes också vilka administrativa system som skulle införas på
BRs fabriker, berättar Anders.
- Vi har varit sena med att byta ut
våra system men när vi nu har gjort
det har vi tagit ett helhetsgrepp och
infört ett nytt sätt att arbeta. Systemen är verktygen för vårt nya arbetssätt, förklarar han.
"Hjärtat" i den "nya" Linköpingsfabriken är C:M, Control
Manufactoring, ett system som styr
materialflöden och produktion. Fabrikens ledningsgrupp var på ett
C:M-seminarium ochfickdå nästan
en Ana-upplevelse. MedC:M skulle
man kunna ta ett samlat grepp och
lösa de problem som tidigare fanns.
BT Industries AB i Mjölby och
ASEA Robotics är två företag som
man haft som referenser.
Crister Ek, projektledare för
KARL, gjorde under förra året en
förstudie och formulerade förslag
till ett projekt, som sedan blev

Snabbare flyt
Peter Ramström arbetar på förrådet som materialhanteringstekniker. Han aren av de medarbetare som påverkas av KARLprojektet.
- Tidigare var förrådet öppet
med den följd att material kunde
plockas ut.utanattbli registrerat
och förrådspersonalen blev ideligen avbruten i sitt arbete, säger
han.
Nu är förrådet stängt för alla
somintearbetardär. Förrådspersonalen har fått arbetsro och kan
jobba mycket rationellare. Den
som snabbt behöver något slår
en signal så plockas det fram så
fort som möjligt.
För Peter innebär KARL roligare och mer ansvarsfulla arbetsuppgifter. Det betyderockså
att material som tidigare kunde
ta en vecka att få ut nu går ut på
en dag. I Linköpingsfabriken
kan man verkligen tala om kortare ledtider.
Den sista december är KARL
slut men förändringsarbetet
kommer att fortsätta under -93
med KARL II.

Text: Gunilla Tamm
Foto: Pär Lindman

KApitalRationalisering i Linköpingsfabriken är ett projekt som bl a innebär nytt arbetssätt och ändrade attityder. I fabriken finns affischer som
ska påminna om det nya arbetssättet. Framför en av skyltarna står fr v fabrikschefen Anders Samuelsson, Berne Parborg, biträdande
projektledare och projektledaren Crister Ek.

Fyra mål

P400 hjälper
Ekman lösa fallet

Gösta Ekman och Ericssons
P400 i centrala roller vid nya filmatiMringar av Sjöwall-Wahlöös
populära polisromaner.

Sjöwall-Wahlöös succéromaner om polismannen Martin
Beck och hans kollegor har än
en gång fungerat som
filmunderlag. Under hösten
har
de
tre
böckerna
"Roseanna", "Polis Polis Potatismos" och "Brandbilen
som Försvann" spelats in för
TV och bio. Gösta Ekman ses
i huvudrollen som Martin
Beck. Och i en av filmerna,
"Roseanna", spelar Ericssons
kommunikationsradio P400
en central roll för själva upplösningen av mordgåtan.
Även filmteamet har använt
P400 bakom kulisserna. I augusti 1993 kan vi se fram emot
biopremiären. Senare under
visas två av filmarna
hu«ct*»n
° s J™ V l s a s t v ä a v r i , m e r n a
pä I V.
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- Det är roligt med mycket kontakter och det får jag nu genom mina
nya arbetsuppgifter, säger Ann-Kristin Wikström. Hon arbetar med
material- och kapacitetsplanering.

KARL. I det ingår tolv delprojekt,
som ska vidareutveckla det nya
arbetssättet.
- Fabriken lever inte isolerat utan
är beroende av t ex marknadsavdelning, inköp och konstruktion. För
oss gällde det att "sälja in" vårt nya
arbetssätt hos vår omvärld, säger

Crister. Främst gäller det
marknads- och konstruktionsavdelningarna på RSA och G-divisionen, centralinköp och divisionsinköp. En styrgrupp med representanter från dessa enheter
bildades och styrgruppen har
också fått utbildning.

- För -92 har KARL haft fyra mål,
reduktion av ledtiderna med 30
procent, ökning av kapitalomsättningen, bättre leveransprecision
och ny modell för verksamheten,
berättar Anders.
Visserligen har man rätt nyligen driftsätt de nya systemen och
det nya sättet att arbete men det
har redan haft positiva effekter.
Leveransprecisionen har förbättrats och vid årsskiftet kommer
man att ha minskat ledtiderna
med 30 procent i vissa fall t o m
mer.
För att kunna arbeta på nytt sätt
krävs organiserad planering,
både kort- och långsiktigt. Långsiktig planering tillsammans med
marknadsavdelningarna har inte
tidigare förekommit.
- För att veta att vi arbetar i rätt
riktning måste vi kunna mäta våra
resultat. Med de nya produktionsadministrativa systmen är det lättare än tidigare, säger Anders.
Av fabrikens ca400 anställda är
det främst medarbetare på inköp,
planering, beredning och lager
som är direkt berörda. I samband
med fabrikens nya organisation
fick den berörda personalen söka
sina tjänster, som i vissa fall
krävde ny kompetens eller innebarnya funktioner. Någon överta-

- Det är viktigt att börja enkelt
Éighet har den nya organisationen
och då det uppstår störningar
inte inneburit.
måste man se problemet i stort. Det
Ändrade attityder
måste vara en bra dialog mellan
KARL betyder inte bara nytt ar- avdelningarna och det har vi fått.
Ann-Kristin Wikström är en av
betssätt utan också ändrade attityde medarbetare som fått nya arder.
- Egentligen handlar det om sunt betsuppgifter.
- Sen första november arbetar
förnuft, förklarar Berne Parborg,
jag
med material- och kapasom är biträdande projektledare.
Det gäller t ex "Alltid rätt kvali- citetsplanering. Tidigare har jag
tet!", "Vi håller det vi lovar!" och haft helt andra arbetsuppgifter bl a
som resurs till arbetsledare, berät"Den som tiger samtycker".

Kapitalrationalisering
Inom förändringsarbetet
Det Andra Steget pågår
projekt för kapital-rationalisering och verksamhetsutveckling, av vilka KARL
är ett. Andra är KARG
(Gävlefabriken), KARK
(Kumlafabriken), KARM
(Mönsterkortsfabriken)
och Radiokapet (Radiosystem Sweden AB).

\

Masumoto Hironubo hörde till NTT's specialister som inför
serieleverans av MDE noggrant granskade produkten i Gävlefabriken.

MDE till Japan
serielevereras
ERE i Mölndal har stått för utvecklingen. ERA i
Gävle har producerat och i Kista har man det
kommersiella ansvaret. Det handlar om MDE. En
viktig del i den digitala radiobasstationen som nu
serielevereras till Tokyo och den japanska operatören NTT Mobile Communications Network inc.
(NTT-M).
I Japan räknar NTT-M med att ta
sitt digitala mobiltelefonsystem i
kommersiell drift under mars
1993.
Och för Ericsson ses samarbetet med NTT som en viktig inbrytning på den japanska marknaden.
- Att vara leverantör till den väl
ansedda NTT-familjen i Japan
anses vara ett bevis på god kvalitet. Det här samarbetet har därför
öppnat dörrarna för Ericsson i Japan, anser Bernt Lendrell och Jan
Landberger, marknadsförare för
NTT i Japan, på ERA i Kista.
Projektet kring MDE-utrustningen (Modulation & Demodulation), som ingår i den digitala
radiobasstationen, har varit ett
samarbete mellan ERA, ERE i
Mölndal samt NTT-M.
För Ericsson har samarbetet
gett viktig kunskap inför fortsatt
utveckling för den japanska
marknaden. NTT är landets
största teleoperatör och som sådan tongivare för den framtida
kommunikationsutvecklingen i
landet.

Tufft test

Peter Ramström är materialhanteringstekniker och arbetar på förrådet. Genom KARL-projektet har han
fått lugnare arbetsmiljö och intressantare arbetsuppgifter. Bakom Peter står Gullan Fischer.

Inför starten av serieleveranser
var några tekniska specialister
från NTT på plats i Gävle för att
genomföra ett "Quality Assurance Test". Det blev tre dagars
intensivt testande där ingenting
lämnades åt slumpen. Ett par
smärre fel uppdagades och åtgärdades. Därefter kom det glada beskedet att Ericssons MDE-utrustning klarat NTTs mycket tuffa
kvalitetskrav och att serieleve-

ranserna kunde påbörjas.
Under novemberoch december
har Gävlefabriken hunnit leverera 37 MDE-utrustningar till
basstationer i Tokyo-området.
- Under nästa år kommer vi att
leverera ytterligare 60 stycken.
Därefter kommer leveranserna
enligt ramavtalet att ligga på ungefär 100 styck per år, motsvarande ett värde av ca 100 miljoner
svenska kronor, ända in på 2000talet, berättar Jan.

Komplicerat kort
Det var för tre år sedan den första
offerten på MDE-utrustning till
det digitala mobiltelefonsystemet
i Japan kom. I Japan delar man
vanligen upp ett systemköp på
flera leverantörer och här har Ericsson (som ju oftast levererar
kompletta system) fått arbeta på
ett nytt sätt. Övriga leverantörer
har varit NEC och Mitsubishi.
ERE i Mölndal har två års hårt
konstruktionsarbete bakom sig.
- Det är ingen underdrift att påstå att här ingått ett av de mest
komplicerade sändar/mottagarkort som någonsin tagits fram
inom Ericsson, enligt Bernt.
Ericsson har dessutom fått order på kompletta system enligt
den digitala JDC-standarden.
Denna gång till NTTs konkurrent
- Digital Phone-gruppen. Även
här kommer - förutom Kista Mölndal att svara för utveckling
av radiobasstationsdelaroch produktionen att ske hos ERA i
Gävle.

Helena Andersson
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Ericsson i Scunthorpe, England

Europas service-center för EDACS
- Vi är glada över att vara det första europeiska
service-centret för ED ACS. Vår ambition är att bli
specialister på systemet och flera medarbetare har
varit på EGE i Lynchburg för att lära sig mer. Det
säger Dave Stevens, som är ansvarig för kundsupportservice på Ericsson Ltd, ETL.
upp. Härifrån sker service för alla
I Scunthorpe, som ligger i mellersta
EDACS-produkter i hela Europa.
England finns ETLs fabrik.
I vissa fall installerar man också
- Fabriken har ca 400 anställda och
EDACS-basstationer i containrar
här tillverkas AXE-växlar för den
som sedan skeppas ut. Att tala om
engelska marknaden. Vi har också
turn key är i detta fall
hand om kundservice
verkligen befogat.
för alla Ericssons proNär det gäller
dukter i England. Tosjälva systemet sköts
talt rör det sig om 5 000
den sk field support
externa kunder, berätfrån Cellular Systems
tar David Clayphan,
& Special Networks,
chef för Engineering
ETL i Guildford.
Support. Bland kunderna finns stora föreDag som natt
tag som t ex British
Telecom, Vodafone
Det "repair" center
och Mercury. Även
som
finns
på
mycket små kunder
"customer
service
som fortfarande ancentre" är alltid
vänder t ex snabb-teDavid Clayphon
bemannat, 24 timmar
lefi.nen Ericall får
om dygnet årets alla
hj ,:p av "customer service centre".
dagar. Förra året på j u 1 afton värdet en
EDACS-produkt som behövde ersät- Vi fungerar som ett företag i företas och så skedde utan några problem.
taget med egen budget och adminisViktiga EDACS-kunder är t ex
tration. Nyligen började vi att arbeta i
MET-polisen och polisen i Haag. När
ieam och det fungerar mycket bra,
det gäller MET, Metropolitan Police i
äger Dave Stevens, som är ansvarig
London, hårde tidigare testat EDACS
för "customer service centre". Han
men efter avslutade tester hyrs nu
betonar också den fina uppbackning
systemet under en tid. Att all utrustsom sker från Sverige.
ning fungerar perfekt är speciellt vikFör affärsområde Radiokommutigt med de bombalarm som nästan
nikation betyder "customer service
dagligen sker i London.
centre" service för HotLine-telefoner, samt produkter för TACS (det
Fel på produkter rapporteras av
engelska
mobiltelefonsystemet),
kunderna på telefon eller fax. Inom
PCN (Personal Communications
48 timmar har kunden fått en ersättNetwork), Mobitex och EDACS. Av
ningsprodukt. Den felaktiga artikeln
de 44 personer som arbetar på
som kunden skickar in repareras och
"customer support centre" är det 6
placeras i ett buffertlager.
som har hand om radioprodukterna.
Om några år har antalet troligen ökat
Lynchburg
till ett 15-tal.
På EDACS service "enter i Scunt- Speciellt arbetet med EDACS
horpe har man m
't samarbete
kommer att bli allt viktigare, säger
med EGE i Lynchbu,^. Två av medDave. Att det är ett uppdrag som
arbetarna i Scunthorpe har varit i
växer syns också genom det speciella
Lynchburg under sex veckor för att
EDACS-center som man just byggt

lära sig EDACS-systmet. Ytterligare
två tekniker kommer att åka dit för
utbildning.
- EDACS blir förhoppningsvis en
stor produkt för vårt "customer service centre" och vi har ambitionen att
bli specialister på systemet. Radio is
the future - radio är framtiden, slutar
Dave.

Gunilla Tamm

Detta är EDACS
EDACS är ett avancerat datorstyrt radiokommunikationssystem för professionella användare. Typiska användargrupper
är polis, ambulans, brandkår,
flygplatser och industrier.
EDACS är ett s k trunkat system, vilket ger ett betydligt effektivare utnyttjande av frekvenser än i ett konventionellt
system. Ett trunkat radiokommunikationssystem kan liknas
vid ett telefonsystem så till vida
att anroparen inte vet vilken radiokanal han eller hon använder.
Systemet tilldelar själv anroparen första lediga kanal.

- Vi har ambitionen att
bli specialister på
EDACS, säger Dave
Stevens på bilden
överst. Steve är
ansvarig för det
"customer service
centre" som finns på
ETL i Scunthorpe.

Th Mark Clements är
en av de medarbetare
som varit på utbildning
i Lynchburg under sex
veckor.

Kundbesiktning, kvällsplugg och firmafest

Roland Hägg, Marknadsförare på Ericsson
Magnetic AB (ERM) har
skrivit dagbok under
tiden 3 0 november till
6 december. Det biev
en arbetsvecka som
började med kundbesiktning av ERMES och
avslutades med firmafest.

Måndag 30 november
Idag är det start för första
kundbesiktningen av vår nya

ERMES basstation, COMPACT
9000. Kunden Telcom Finland
skall göra en fullständig visuell och funktionell kontroll av våra
basstationer under två dagar. Produktion har tillsammans med
konstruktion slitit hela helgen
med de sista förberedelserna och
alla är spända på hur det ska gå.
Som marknadsansvarig för denna
kund ärjag med och taremot kunden samt går igenom förutsättningarna för besiktningen. Efter
mötet blir jag sittande vid telefonen större delen av förmiddagen
menhinnerocksåskriva någrafax
innan det är dags för lunch med
kunden. Efter lunch slutför jag en
offert till en skandinavisk kund.
Hinner också med att få lite info
om saker som ska göras till
firmafesten på fredag. Kvällen
ägnas åt att jobba med examensarbetet för IHM business
school. Vi skall vara klara med
vårt projekt den 16 december och
har hållt på sedan i somras. Så nu
är det inte så långt kvar. Det blir
hemgång framåt småtimmarna.

Tisdag 1 december
Kort intern genomgång om vilka

påpekanden kunden har haft under första dagen. Följer upp
offerten som faxades till kunden
igår. Kunden är nöjd med innehållet och ska återkomma med
beslut. Blir sittande i telefon fram
till lunch. Uppföljningsmöte efter
avslutad besiktning. Kunden är i
stort nöjd med produkten, men
presenterar en åtgärdslista på saker som måste rättas till på kommande leveranser. På kvällen är
det genomgång av vårt skolarbete
med handledaren. Efter genomgången tar vi en öl och diskuterar
handledarens synpunkter. Ännu
engångharman blivit påmind om
att man inte är fullkomlig.

Onsdag 2 december
Förmiddagen ägnas åt att skriva
och prata i telefonen. Projektmöte
mellan marknad och konstruktion kring FRMES. Efter lunch är
det möte med festkommittén inför
fredagens fest. På eftermiddagen
firar vi första ERMES-leveransenmedettsymbolisktglasmousserande till alla inblandade. Alla
har verkligen slitit för denna leverans. Kvällen avslutas med fortsatt
skolarbete
fram
mot

småtimmarna. Puh!

Torsdag 3 december
En av våra kunder har fått ett akut
problem med sin utrustning. Möte
på förmiddagen för att hitta ett
förslag till lösning. Eftermidda-

tänkt att pågå fram till två. Under
den tiden avverkas tävlingar, en
god middag och så dans förstås.
Det är fullt på dansgolvet hela
kvällen och de flesta verkar nöjda
och glada så festkommittén ska
nog vågasig till jobbet på måndag.

Lördag 5 december

gen ägnas åt att sammanställa ett
svar till kunden. På kvällen fortsätter vi vårt projekt för skolan.

Äntligen lördag och lite sovmorgon. Lunkariväg vid elvatiden för
att köra lite saker från festen till
jobbet. Passar på att slipa lite på
skolarbetet
innan
det
blir
innebandy med grabbarna. Båda
lagen har varit och firat dagen
innan så det blir en salig blandning mellan "min bästa match" till
.spelförbud
för "otillräckligt
framförande". Kvällen avslutas
med ett restaurangbesök med min
käresta.

Fredag 4 december

Söndag 6 december

Förmiddagen ägnas delvis åt
marknadsgenomgång med chefen och sedan blir jag sittande i
telefonen fram till lunch. Ikväll
ska vi ha firmafest så alla som är
inblandade är under eftermiddagen fullt upptagna med förberedelser. Festen börjar vid sju och är

Ligger kvar så länge det går. Jag
skulle kunna sova i en vecka. Träffar mina gruppkamrater vid elva
och det blir skolarbete fram till
sena kvällen. Kommer hem och
somnar framför TV:n. Drömmer
om den 16 december. GOD JUL!

Roland Hägg
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En förmiddag
med"syrrqrna"
på Hälsovården
Blodprov, ont i foten, vaccination, kallelse för
provtagning... Det är en vanlig måndagmorgon på
Företagshälsovården på ERA i Kista. Telefonen
ringer och patienter strömmar till. ERA Nyheter
följde de tre företagssköterskornas arbete under
några timmar.
Företagshälsovården på ERA i
Kista är till för ERA, ECS, RSA
och ERE, EDT i Kista samt Magnetic, RSS i Rissne och LMEs
juristgrupp i Kista. Fr om januari
-93 kommer företagshälsovården
på Ericsson Components i Kista
att tillhöra BRs affärsområde.
Tillsvidare ska de båda företagshälsovårdscentralerna dock arbeta varför sig som man gör i dag.
- Här på ERA är vi tre
företagssköterskor, Annica Almqvist, Inga Sånnell och så jag. Det
berättar Sirkka Syren innan hon
gårin i ett av mottagningsrummen
för att ta blodprov på en patient.
De tre sköterskorna arbetar parallellt och idag är det Annica som
har telefontiden mellan nio och
elva.
Rådgivning,
provtagningar,
hälsokontrolleroch vaccinationer
hör till de viktigaste uppgifterna.
- Att vi arbetar på ett internationellt företag märks tydligt, säger
Inga. Antalet utlandsundersökningar som sker före och efter en
utlandsstationering har ökat markant de senaste åren. Vi har också
en del kontakter med utlandsanställda som hör av sig på
telefon eller fax för att få råd. Det
kan gälla en bruten tumme i Taiwan eller magsjuka i Indien. De
som arbetar utomlands känneross
och tycker det är tryggt att få råd
av en svensk sjuksköterska.
- De flesta som flyttar utomlands har familjen med sig och då
ska alla
familjemedlemmar
komma hit för undersökning och
vaccinationer. Ofta har vi ett vac-

cinationsprogram att följa så de
måste komma flera gånger, berättar Annica.
I samband med utlandsstationering är det friskintyg och andra
hälsopappei som ska översättas
till olika språk. Olika regler gäller
för olika länder och i något fall
måste kopior på röntgenplåtar bifogas.
Även om utlands-undersökningarna tar mycket tid tycker
alla tre företagssköterskorna att
det tillhör de roligaste arbetsuppgifterna.

Avboka tid

Andra viktiga förebyggande uppgifter
är den bantningsgrupp, som Sirkka
har hand om och
Annicas och Ingas
sluta röka-grupper.

Banta och
sluta rökagrupper
- En dag i veckan är
det öppet hus med
vägningförminslimgrupp, säger Sirkka.
Det är ett 40-tal överviktiga medarbetare
som
regelbundet
kommer hit för att
väga sig och få
kostråd.
Just nu är det 30
personer (fem på
samma avdelning)

"Syrrorna" pa Företagshälsovården dvs Sirkka Syren, Annica Almqvist och
Inga Sannell.

- Ibland måste vi
hänvisa någon till
sin vårdcentral då
våra möjligheter
att ta emot akut besök är begränsade.
Då känns det trist
när patienter inte
avbokar så vi kan
ge tiden till någon
som ringt, säger
Christina Fredstam som är läkarsekreterare.
En viktigt uppgift för företagshälsovården är förebyggande vård.
Dit hör t ex att
ordnaolika aktiviKällberg var nyligen på utlandsundersökning. I pappa Peters knä Richard,
teter som t ex den Familjen
i mamma Christinas knä Philip och hos syster Inga Christian. I bakgrunden syster
uppskattade ko- Annica.
lesterolmätningen
för två år sedan. Nu i höstas ar- som försöker sluta röka med hjälp
- Flera har klarat av att sluta
rangerade före-tagshälsovården av nikotinplåsteroch stöd och råd medan andra behöver mycket stöd
en frukt-expo.
från företagshälsovården.
och uppmuntran. Rökarna tipsar

varandra om att de kan få hjälp av
oss och det känns som en seger när
vi lyckas, tycker Inga.
Både slim- och sluta-rökagrupperna får extra hjälp av friskvårdskonsulenten Anneli Lindqvist. Förutom gympa, aerobics
och work out för öppna grupper,
har hon speciell gymnastik för
slimgruppen. De som försöker
sluta röka är med i grupper, där
man lär sig avslappning. Anneli
har även specialgymnastik för
vissa
som
remitteras av
sjukgymnasten.
Telefontiden är slut. Annikaska
kolla blodtrycket på en patient,
Inga ringerochkallartill provtagning och Sirkka gör i ordning en
vaccinationsspruta. En vanlig förmiddag har gått och ERA Nyheters studiebesök hos företagssköterskorna är slut.

Gunilla Tamm

Museum visar hur stor blir liten
- Den första landmobila radioutrustning som utvecklades
hos SRA (Svenska Radioaktiebolaget) kom 1 9 4 4 . Då
fick man använda hela bakluckan för att rymma utrustningen i bilen.

Kvinnor har förmågan att hålla många bollar i luften. Hur det är att hålla
många verkliga bollar i luften fick ett drygt 40-tal medlemmar i nätverket
Ericsdotter pröva på då det nyligen arrangerades en uppskattadjulfest. En
proffsjonglör hade bjudits inför att hjälpa till med trän ingen. Här är detfr v
Cecilia Hedin och Christine Gunnarsson som koncentrerar sig på bollarna.

Det berättade Lars F Graneli, en av de första säljarna för landmobil radio, vid invigningen av museet för äldre och yngre
landmobila radioutrustningar.
Det är som en rapsodi över utvecklingen
på det landmobila radio-området som nu
finns permanent inhyst i Independenthuset i Kista.
Och det är idag långt ifrån bakluckan på
bilen som behövs i utrymme. Systemen
har hunnit bli digitala och kommunikationsradion är som en ordinär mobiltelefon i storlek.
Rolf Anehem och Tord Jonsson är
entusiasterna som iordningställt museet,
som man hoppas kunna utöka efterhand.

Rolf Anehem (vänster) med den senaste kommunikationsradion, M-RK, utvecklad i samarbete med GE och
en av marknadens minsta och lättaste. Lars F Graneli
med P 7 0 som utvecklades på uppdrag av civilförsvaret
och levererades 1 9 6 7 .

Returadress:

WHETER

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

Kumla och Gävle i samarbete

Sparar 3 0 miljoner
pa mönsterkort

Mats Enbom, marknadsansvarig pa mönsterkortsfabriken i Kumla, visar det nya och gamla resultatet
av hur mönsterkorten framställs. Besparingar på hela 3 0 miljoner kronor blir möjliga genom att packa
fyra mönsterkort (som till högerti stället för tre på ett på e t t s k standardiserat produktionsformat.

duktionsformat. Efter ändringarna ryms nu istället fyra kort och
processkostnaderna kan då slås
ut på fyra i stället för som tidigare på tre kort.
En del av ändringarna kom att göras enligt de nya förslagen från
början. Men eftersom arbetet
kom igång samtidigt med produktionsstarten av GSM i Gävle
blev också en del lagt på is, tills
dess att läget stabiliserats. Ändringarna krävde att en del produktionsutrustningar i Gävle
byggdes om. Men idag, drygt ett
år efter offertförfrågan, har de
flesta åtgärder och ändringar
blivit genomförda.
- Det här arbetet har också visat
hur viktigt samarbete - inte bara
med Gävlefabriken utan också
med konstruktörerna - är. Med
dialog och utbyte så tidigt som
möjligt i projekten blir rationalisering och ändringar ett mindre
mödosamt arbete, säger Mats
och förklarar att besparingarna
föri år hade kunnat bli ytterligare
10 miljoner kronor om man i
Kumla hade varit med från allra
första början med synpunkter
och förslag.

Låg totalkostnad
ERAs mönsterkortsfabrik i Kumla har kunnat
sänka de uppskattade mönsterkortskostnaderna
för Gävlefabriken nästa år med hela 3 0 miljoner
kronor.
Det är ett långt och mödosamt arbete tillsammans
med beredningsavdelningen i Gävle som möjliggjort de stora besparingarna.
- Det här lyckade resultatet visar
att vi läggerstor vikt vid att ge våra
kunder en så både bra och billig
mönsterkortsfunktion som möjligt. Det säger Mats Enbom,
marknadsansvarig på mönster-

kortsfabriken.
Det hela började med att mönsterkortsfabriken i oktober 1991
fick en offertföfrågan på mönsterkort till basstationer för GSM.
Underlagen som kom från kon-

struktionsavdelningen
visade
snart att korten kunde göras
mycket billigare om man fick
ändra på delar av underlagen. Det
gällde främst storleken på de
leveransämne som omger själva
mönsterkortet som en ram.
- Denna ram bryts bort efter
ytmonteringen och betraktas bara
som rent spill, berättar Mats.

Det mesta nu åtgärdat
Tidigare fick man plats med tre
mönsterkort på ett för mönsterkortbranchen standardiserat pro-

Dagsför
jubilarer
45-års jubilarer ERA: Sven Eiman, Sten Ahnberg, Rune Edin,
samtliga Kista och Lars Wallin,
Mjärdevi.
30-års jubilarer ERA: Stig
Öden, Tord Stureborg, Kristian
Brehm Andreassen, Claes Dahlqvist, Inga-Lisa Ericsson, Olof
Lenneman, Lars Gladh, Kjell
Sundset, Robert Sten-lund, Gunnar Lövgren, Jan le Grand, Sten
Olov Wiklund, Olof B Jansson,
Folke Lahti, Anders U Larsson,
alla Kista.
Eivor Pettersson och Lars Eriksson, Kumla.
Dick Barkehed, Kaj Malmgren,

Besparingarna för nästa år blir
dock hela 30 miljoner kronor och
det är inte enbart korten för GSM,
utan också för det USA-digitala
mobiltelefonsystemet ADC besparingarna omfattar.
- Vi arbetar mycket aktivt med
att säkerställa BRs mönsterkortförsörjning till lägsta totalkostnad, samt med att ständigt utveckla den tekniska kompetensen för avancerade mönsterkort, menar Mats.

Helena Andersson
Foto: Johan Hellström
Rissne, Sören Agerstam, Stockholm, Kjell Jansson, Göteborg
och Jörgen Wiberg, Örebro.
30-årsjubilarRSA:ThommyEk.

ERA-Korta
Nyheter

Arne GiltJng, Sven Emanuelsson, " M o j j e " Petterson och " K r u l l e "
Claesson,har tillsammans arbetat mer är 2 0 0 år inom Ericsson. De
deltog i jubilarernas afton på Harrys Bar i Kista för en tid sedan.

Karl Muskos, Christer Carlsson,
Arne Axelsson och Olle Rudberg,
Linköping.
Gunnar Boström och Håkan Johansson, Mjärdevi.
30-års jubilarer ECS: Inger M
Carlsson, Kerstin Eliasson, Ker-

stin Nicklasson, Ruth Gustavsson, Jan Palm, Per-Olov Eriksson,
Sven Wiiand, Ivar Magnusson,
samtliga Kumla.
Arne Johansson och Ulla Persson,
Lund.
30-års jubilarer RSS: Lars Altin,

Thomas Pettersson, arbetar i
Portugal.
I Förenade Arab Emiraten är
Håkan Johansson stationerad.
Ulf Knut Olof Larsson
arbetar i Kanada.
Horst Kiihn är stationerad i
Tyskland.
I Taiwan arbetar Christer
Ung. Samtliga kommer från
ERA.

En riktigt God Jul & ett Gott Nytt Ar önskar redaktionen

NYHETER
FRÅGAR
Hur firar du jul i år ?
Jan Jacobsen, BR, Kista
Jag ska åka till
min familj i
Norge, det blir
den första julen
där på 30 år. Jag
ska bo på min
brors bondgård
somliggerpåenö vid Oslofjorden.
Om det blir snö ska vi åka den traditionella slädfärden.

Nina Björk, ECS, Lund
Eftersom min
bror jobbar på
julaftonen tjuvstartar familjen
med "lilla julafton" i förväg.
Julafton firas
sedan med min
familj och pojkvännens på deras
landställe vid Höllviken. Det blir
som det ska vara med massor av
god mat, tomte, gran och julgodis.

Tomas Köpman, ERA,
Kumla
Vi kommer att
åka runt till
släktingar och
hälsa på, nästan
hela julledigheten. Tex nyår
firar vi i Dalarna hos min
farmor. Redan veckan efter nyår
skall jag börja jobba igen.

Mia Nilsson, RSA, Kista
Jag kommer att
fira
julen
hemma
med
den närmsta familjen. Det blir
en traditionell
jul med julbord
och julklappar.
Men jag kommer bara att vara ledig över julhelgen och är alltså
tillbaka på jobbet redan under
mellandagarna.

Muktar Jamaldeen, ERA,
Gävle
Jag tar seden dit
jag kommer och I
firar gärna jul
tillsammans
med vänner. Jag
kommer från Sri
Länka där vi har
fyra religioner.
Själv är jag muslim. I vårt land är
alla religioners huvudhögtider
nationaldagar. Muslimernas stora
högtider är ramadan- och
hajdfesti valen.

