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Elisabeth Strandberg, Susanne Andersson (stående) och Margareta Gyllin arbetar med att producera mobiltelefoner i Kumla-fabriken. Foto:
Jonny Pedersén

Full fart i Kumla-fabriken
Med de digitala ficktelefonerna har Kumlafabriken
gått in i en "ny värld". Det finns en potientiell marknad
för GSM, där Tyskland, Frankrike och England är
störst. För Kumlafabriken handlar det om mycket
stora volymer, pressade priser och korta livscykler.
Bara i år ska produktionen tredubblas. För att klara de
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Leverans till Ungern
RS 4001 är en ny generation av NMT 450. Systemets kanalenheter har
moderniserats och tar nu fyra gånger mindre plats jämfört med sin
föregångare.
RS 4001 tillverkas och systemtestas i ERAs fabrik i Linköping.
Nyligen skedde den första leveransen till Ungern, där RS 4001 även
blivit typgodkänd.

tuffa kraven genomgår fabriken många förändringar
som att flödena ändras och det blir flera produktions
liner. Detta ska speglas i reportage senare i vår.
Den första utmaningen kom redan i slutet av förra
året, då Ericsson var ensamma om att leverera digitala ficktelefoner till Mannesmann Mobilfunk.

I drift i Bukarest
Den andra april togs Rumäniens första mobiltelefonsystem i drift.
- Det var i oktober förra året som ERA fick en beställning på ett NMT
450-system till Bukarest, berättar Göran Uvner, marknadsansvarig för
Rumänien. Operatör är det privata bolaget Telefonica Romania, som är
ett joint venture-bolag mellan det spanska Telefonica och telemyndigheterna i Rumänien.
Systemet, som i första fasen täcker B ukarest med omnejd, kommer att
ha kapacitet för 3 000 användare. Uppdraget är sk "turn key" vilket
betyderatt ERA har utfört allt arbete fram till överlämnandet till kunden.
Startskottet för uppdraget gick i januari. Det innebär att man klarat
uppdraget på tre månader, vilket är mycket snabbt.
I mitten av maj blir det invigning på ministernivå.

GSM-system
till Grekland
Ericsson Fatme och Italtel ska
leverera ett GSM-system till
Grekland. Uppdraget harett värde
av SEK 500 miljoner och är ett s k
turn key dvs Ericsson levererar
allt som ingår i systemet. Installationen ska vara avslutad inom två
år.
Grekland blir det 18:e landet i
världen som får GSM-nät från
Ericsson och det 13 :e i Europa.
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Revision pågår...

KOMMENTAREN

Jan-Erik pågår en projektrevision på
AR/A. Även om projektrevisioner regelbundet genomförs oavsett extern revision från BSI ingår de som en viktig
del i kvalitetsarbetet.
I ett konferensrum i Hornafjord,
Kista, sitter Pierre Spiik med sex medarbetare. Alla arbetar i projektet 92C,
som står för utveckling av radiobasstationer för mobiltelefonsystemet
AMPS. Vid bordet sitter också Karin
Nordin, som är kvalitetsrevisior och
kommer från Ericsson Telecom.

Behövs ISO?
JAG FÅR OFTA FRÅGAN : Vad ska vi med ISOcertifieringen till? Den gör ju bara livet byråkratiskt och
krångligt? De flesta brukar ge ett av dessa tre svar: Ledningen har bestämt det. Kunderna kräver det. Vi ska bli
effektivare.
Vad svarar du? Det vet jag inte, men jag ska försöka
motivera varför jag svarar: Vi ska bli effektivare!
I all verksamhet finns skrivnaeller oskrivna regler för hur
verksamheten ska bedrivas. I det lilla företaget känner de
flesta till de oskrivna regler som gäller. Det är också lättare
att upptäcka om någon genom okunskap bryter mot en regel.
Iden lilla verksamheten finns alltså kvalitetssystemets anda
om än inte dokumenterad. När verksamheten växer så som
den gjortinomERA är det omöjligt attspridaoskrivnaregler
till alla. Det är också omöjligt att upptäcka om reglerna
följs. Regler som skapats för att alla inom företaget ska dra
åt samma håll.
Det är nu ett dokumenterat kvalitetssystem eller hellre
ett dokumenterat verksamhetssystem kommer in i bilden.
Verksamhetssystemet beskriver det sätt vi bestämt att arbeta på. När verksamheten eller metoderna förändras, måste
verksamhetssystemets beskrivning förändras så att alla får
reda på de nya förutsättningna.
ISO 9001 hjälper till med en struktur för att beskriva
verksamhetssystemet.

Certifiering
För att fåenoberoendekontroll av att verksamhetssystemet
är beskrivet och att vi arbetar som vi beskrivit har företagsledningen engagerat BSI, British Standards Institute. När
BSI funni t att vi har ett system och att vi följer det, utfärdar
BSI ett certifikat och vi blir registrerade hos BSI. Våra
kunder kan sedan kontrollera att vi är certifierade. BSI
kommer tillbaka varje år för uppföljande revisioner så
länge vi vill fortsätta att vara certifierade och registrerade.
Det är alltså vi själva, ingen annan, som avgör om vi ska ha
ett BSI-certifikat.
BSI har i samband med omorganisationen följt vårt
arbete att skapa den nya organisationen och de nya rutiner
den kräver. Under hösten granskade BSI vår beskrivning av
verksamhetssystemet och våra planer på hur vi ska arbete
efter systemet. Innan de nya certifikaten kan utfärdas vill
BSI se att vi arbetar på det sätt som vi beskriver. Det sker
genom besök på våra arbetsplatser i april och maj.

Hjälp att utnyttja
BSI:s revisorer, tillsammans med våra egna kvalitetsrevisorer, bidrar till att upptäcka rutiner, som inte är bra
eller som är svåra att leva upp till. Revisorerna är inte en
belastning utan en hjälp i vår strävan att arbeta effektivare.
Utnyttja den!

Anders Toller
Kvalitetschef

Breddad erfarenhet

Karin Nordin, kvalitetsrevisor från ETX och Pierre Spiik, A/AR, går
igenom dokument inför uppföljningsrevisionen.

- Den interna revisonen ger anledning att tänka till
och ta tag i frågor och problem som man varit medveten om men inte riktigt tagit itu med. Genom ISOcertif ieringen får vi sedan "kvitto" på att vi sköter
våra jobb, säger Jan-Erik Äbonde, kvalitetssamordnare inom affärsenheten RMOA.
RMOA kan ses som
- ISO certifiering är ju
ett eget bolag och
ingenting nytt för oss
har bredare verkmen eftersom vi har en
samhet än vad en diny organisation måste vi
vision hade vid förra
få ett nytt certifikat, förcertifieringen.
klarar Jan-Erik. Genom
De flesta "bitar" i
att BSI följer förändRMOAs organisaringsarbetet hoppas vi få
tion är nu på plats
ett nytt certifikat utan att
även om det finns
göra en förnyad cervissa
Testpunkter
tifiering.
kvar.
- Även om vi har vanan
-Helt avslutat blir
inne och vet vad som Jan-Erik Äbonde är kva
krävs för att upprätthålla litetssamordnare inom aldrig arbetet. Vår
organisation
och
kvalitetsstandarden har RMOA.
vårt arbetssätt ska
detvaritmer arbete än vad
vi trodde först. Det är mycket aldrig styras av ett regelverk som vilar
på ett betongfundament, betonar Jansom
är
ändrat
sedan
certifieringen -91. Det gäller t ex Erik.
Den dag ERA Nyheter intervjuar
arbetsformer och beteckningar.

Snälla, förklara...
Efter minskningen av personal
under 1991 har utmaningarna på
de producerande enheterna bara
ökat. Nya produkter spottas fram
med kortare och kortare
framtagningstid. Nya ordrar kan
vi läsa om varje dag på tidningarnas affärssidor. Men anställningsstoppet kvarstår inom koncernen. Endast korttidsanställda
får tas in. Varför?
Större order än någonsin rapporteras men då får vi läsa i Dagens Industri att de producerande
enheterna inom Ericsson Radio
Systems ska reduceras från 15 till
5 fram till 1995. Antalet anställda
ska också minska från 4 500 till
2 000. Hur får vi denna ekvation

att gå ihop? Vilka fabriker blir
kvar? Är intern konkurrens mellan fabrikerna bra eller förödande? Samarbete över gränserna, fungerar det bra?
"Undrande i produktionen"
Vi har många nya projekt och
produktrationaliseringar på gång
idag. Gemensamt för dem alla är
att nya produkter blir billigare per
funktion och att de även tar väsentligt kortare tid att producera. Det
är framför allt enklare monteringsarbeten som försvinner. Det beror på, att det med ökande volymer
är lönsamt att automatisera eller
att funktionerna utförs med integrerade kretsar.

NYHETER

Karin arbetar med kvalitetsfrågor på
Core Unit Basic Systems på ETX och
har gjort ett 10-tal interna revisioner på
ETX. Nu är det första gången som hon
har detta uppdrag utanför sitt eget affärsområde.
- Det är interssant och nyttigt att lära
känna andra delar av Ericsson. Jag lär
mig en hel del som jag tar med mig hem
till ETX, säger hon.
Hur klarar nu Pierre Spiik och hans
medarbetare revisionen?
- Jag tycker det går bra, svarar Karin.
Under några timmar för vi en dialog och
går igenom olika delar i projektet. Jag
har efterlyst en klarare struktur vad gäller ansvarsfördelningen i prokejtet. När
det gäller produkter är de väl definerade. Dokumentlistorna är värda "en
stjärna i kanten", där har man gjort ett
stor jobb.

Annan infallsvinkel
- Det är bra med en revisor som inte
tillhör ERA. Karin ser på vårt arbete ur
en annan infallsvinkel och kan ställafrågor som öppnar ögonen på oss, menar
Pierre. Efter en intern revision blir det
lättare att klargöra för alla i projektet
vad som gäller inför den "riktiga" ISOuppföljningsrevisionen. Det kan kännas jobbigt just nu men revisionen ger
oss hjälp i framtiden.
Den 22-23 april blir det examensprov
för Pierre och alla andra på RMOA. Då
kommer representanter från BSI, British Standards Institute och uppföljningsrevisionen äger rum. Det är då
som allt arbete inför och efter de interna
revisionerna ska ge positivt resultat.

Gunilla Tamm

Insänt om produktionens framtid
Behovet av teknisk kompetent
personal ökar både för provning,
som dock också automatiseras allt
mer men även för produktionsförberedelser och framtagning och
underhåll av komplexa automatiska produktionsutrustningar.
Denna trend är väldigt tydlig.
Det som tidvis inträffar är att vi
bryter in på nya marknader eller
hittar nya användningsområden
för våra produkter.
Ett sådant exempel är Kina, där
behovet av analoga system gjort
att vi i år har det högsta behovet
någonsin av analoga talkanaler bl a
TACS transceivers. Lyckligtvis
har vi kunnat rationalisera denna
tillverkning så att arbetsinnehållet

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: Stefan Johansson, tfn 013 - 28 71 40

nubaraär hälften av vad det var för
tre år sedan. Det är för att klara så
stora volymer som nu till Kina,
som vi visstidsanställer personal.
Reduceringen av produktionsenheter inom BR är helt odramatisk och har till stora delar redan
genomförts.
Det gäller t ex mekaniken i både
Kista och Gävle som flyttats till
ETX, Telefonplan. Tillverkningen på Magnetic i Bromma har
upphört och finns i Linköping. Fabriken i Florence, USA stänger
inom kort. Det rör sig alltså till
största
delen
om
mindre
produktionsenheter som förts över till större enheter.
Våra stora fabriker kommer att

finnas kvar i framtiden som starka
enheter och ha den komplexa
produktionsutrustning som krävs
för framtiden. Produkterna blir
allt mer lika och genom att ha
flexibilitet mellan olika fabriker
ska vi klara snabba marknadssvängningar. För detta krävs att vi
har gemensamma produktionsadministrativa system och liknande produktionsteknik. Samarbete och flexibilitet är nödvändigt. Varje fabrik ska inte uppfinna hjulet på nytt varje gång en
ny produkt ska produceras.

Björn Boström
Produktionsdirektör

Linköping, Mjärdevi: Lars Wallin, tfn 013-28 73 11,
Lund: Anders Grynge, tfn 046-18 14 72,
Ericsson Radio Access AB: 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 1993
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Magnetic har renodlat produkterna

Nu är det WAP som gäller

Sigrun
Hjelmquist
Chef för Technical
Service
- Tack fint. Jag har just börjat här
men jag har inte flyttat så långt eftersom jag kommer från Ericsson
Components i Kista.

Lars Togård jobbar med systemutveckling på Ericsson Magnetic. Här med den nya
transceivern Compact 9 0 0 0 för försäljning över hela världen förutom på USAmarknaden. För USA finns den nya Compact 9 2 5 framtagen.

- Med ett försprång gentemot konkurrenter, bra gensvar från
våra kunder och ett stort stöd från Ericssons bolag utomlands
ser framtiden för Magnetic ljus ut. Det säger Rudi Omholt, VD
för Ericsson Magnetic, dotterbolaget som sedan årsskiftet är
ett renodlat bolag för landstäckande personsökarsystem,
WAP, (Wide Area Paging).

•

De sista resterna av Magnetics produkter vid Fjärran Östern ligger på ca 20 procen
sidan om landstäckande personsökarsystem Med de prognoser vi har
(WAP) såldes ut vid årsskiftet. Det var idag beräknas antalet personsökarreportageutrustning och slavsändare som man i abonnenter attöka från 25 till 85 milliten omfattning producerat och sålt till i huvud- joner fram till år 2000.
sak Sveriges Radio/TV.
Med Magnetics tekniskt mycket
Nu arman ett renodlat personsökarbolag, med avancerade och kompakta basen dedikerad organisation och tillverkningen stationsprodukter anser Rudi att
flyttad till Linköping.
man jämfört med konkurrenterna
-IBrommaharviidagutveckling, försäljning, har ca ett års försprång. Förvärvet av Rudi Omholt är VD för Ericsson Magnetic AB.
marknadsföring, mindre tillverkning och repa- Ericsson Messaging Systems i USA
ration av basstationer, berättar Rudi Omholt, (f d Spectrum), som tillverkar terminalerna, basstationsutrustning. Finland har fått sin
Magnetics VD sedan två år tillbaka.
gör dessutom Ericsson till en komplett leve- ERMES-basstation typgodkänd och tillsammans med Sverige och Cypern väntas man ta
Personalen har genom intern omflyttning och rantör av personsökarsystem.
naturlig avgång minskat i takt med att verksam- Inte minst viktigt på Motorolas och ERMES i drift under -93.
På tur att välja leverantör står Spanien,
heten förändrats. Idag är man ca 50 anställda Glenayres hemmamarknad - Nordamerika.
med förstärkt organisation inom marknad, opeEn annan marknad som väntas växa stort Frankrike och Holland.
ration och teknik.
framöver är Kina. Där har man redan idag en
God lönsamhet
personsökare på var tionde telefon.
Kraftig tillväxt
Rudi ser inte att personsökarens tid är förbi,
trots mobil- och persontelefonins allt fler fiDet finns idag 25 miljoner personsökar- ERMES i drift
abonnenter i världen och en kraftig tillväxt vän- Det paneuropeiska personsökarsystemet, nesser och funktionsmöjligheter.
- Nej, än så länge utgör de inte tillräckligt
tas ske på flera marknader.
ERMES, är också på väg att skjuta fart. Här
- Abonnenttillväxten i t ex Nordamerika och finns en hal vmiljardmarknad som kommer att konkurrenskraftiga alternativ. Tvärtom, finns
byggas upp under de när- det i lågkonjunkturen exempel på hur företag
maste åren. 26 europe- väljer att ersätta anställdas mobi ltelefoner med
iska operatörer har enats personsökare. System- och abonnemangsom gemensam standard, kostnader för envägskommunikation är trots
men det är endast fyra av allt flera gånger billigare.
Magnetic harfram till idag häften relativt låg
dessa som hittills valt leomsättning, men Rudi menaratt det tagit några
verantör.
- Det är televerken i år att ta fram konkurrenskraftiga produkteroch
respektive länder som i att växa in i rollen som ett renodlat bolag inom
första skedet kommer att personssökning. Faktum är att Magnetic, som
operera systemen, men bildades redan 1951, inte har sysslat med
en ökad avreglerering personsökning i mer än sex år.
- Men med den trimmade organisation vi har
väntas komma på några
års sikt, som skapar flera idag och med fortsatt gott stöd från Ericsson
internationellt är jag säker på att vi från och
systemkunder.
Och av de fyra län- med i år kommer att ha god lönsamhet inom
derna (Sverige, Finland, Magnetic och samtidigt förbättra Ericssons
inom
landstäckande
Cypern och Tyskland) marknadsandelar
som valt leverantör är det personsökarsystem.
bara till Tyskland som
Helena Andersson
Asta Johansson arbetar vid monteringen Magnetics prototypMagnetic inte levererar
verkstad .

Berätta lite om din bakgrund.
- Jag är civilingenjör och teknisk
lic i teknisk fysik. 1979 började
jag på Ericsson och under de senaste sju åren har jag arbetat på
Ericsson Components. Där har jag
bl a varit produktchef för industriprodukter och nu senast kvalitetschef inom mikroelektronik. Jag
har också medverkat i förprojekteringen av den "Minifabb"
dvs nya IC-produktionsanläggning, som just börjat byggas i
Kista.
Vad ser du som din viktigaste uppgift som ansvarig för Technical
Service och kommer du även att
ha några andra arbetsuppgifter?
Visserligen tillhör AR/T affärsenheten RMOA men vi ska
"serva" hela affärsområde BR.
Det är viktigt att vi är kända inom
BR och att vi får veta hur vi bäst
bidrar till verksamheten. Somchef
har jag ingen självklar roll utan det
som ska göras ska vi göra tillsammans genom att arbeta i team.
Andra arbetsuppgifter? Ja, så
småningom ska jag koordinera
RMOAs förändringsarbete. På
Components var jag koordinator
för affärsområdets TQM, Total
Quality Management-arbete. Nyttiga erfarenheter därifrån är att
analysera problemen innan man
försöker lösa dem och att sedan
lösa dem tillsammans.
Du sitter med i en koncernövergripande grupp som har arbetat medfrågan om hur man kan få
fler kvinnor på ledande positioner
inom Ericsson.
Det har varit ett intressant arbete,
som i det närmaste är slutfört nu.
Jag tycker att det behövs fler
kvinnliga chefer på Ericsson dels
ur rättvisesynpunkt men också för
att det kan tillföra erfarenheter
och kompetens som breddar koncernen.
Vad gör du helst på fritiden ?
- Jag är gift och har två flickor, 10
och 8 år gamla och när jag är ledig
försöker jag vara med familjen så
mycket som möjligt. I mån av tid
joggarjag, åker gärna skidor, lyssnar på opera och läser.

GT
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Hektisk tid av programmering i Mjärdevi
Gänget i Mjärdevi, Linköping, har under en hektiskt tid varit sysselsatta med programvaruutveckling för ERAs tre stora mobiltelefonprojekt, DAMPS, PDC och GSM.
ADC är nu flyttat till Kanada och har ersatts av ett samarbetsprojekt
med Ellemtel.
Den stora kontorsbyggnad som
stod klar för tre år sedan är man
snart på väg att växa ur. "Gänget"
i Mjärdevi har hunnit bli 260 anställda och väntas i takt med utökade arbetsuppgifter öka med ytterligare 40 anställda i år.
Mjärdevi ligger väl framme inom
system- och programvaruutveckling och har till helt nyligen delta-

mellan växeln och radiobasstationen i ett mobiltelefonsystem.
De två stora projekten är JDC
och GSM med ungefär 100 personer i vardera projekt.
- Vad gäller ADC har vi helt nyligen flyttat över verksamheten
till våra uppdragsgivare, LMC i
Kanada, berättar Göran Olsson
chef för Mjärdevi-gänget. Göran

För några veckor sedan
besöktes Ericsson av
en polsk militärdelegation, ledd av
landets ÖB och arméchef, general Tadeusz
Wilecki.

dades ur den grupp på
cirka 25 personer som
tidigare jobbat på EIS
(Ericsson Information
Systems) i Linköping.
När EIS försvann började man arbeta för
ERA med i första hand
NMT-produkter och
på den vägen är det.
Man har idag vuxit tiofalt och väntas bli
bortåt 300 under -93.
Man är ett ungt gäng,
de flesta mellan 25 och
35 år. 80 procent har
högskoleutbildning
och - sist men inte
minst - här är över en
tredjedel tjejer, den
teknikorienterade
verksamheten
till
trots.

Delegationen hälsades välkommen av Lars Ramqvist och därefter följde produktpresentationer
och demonstrationer ledda av
Olof Lenneman från ERA och Johan Norén från ERE. Även den
svenske arméchefen, general Åke
Sagrén, medverkade.
Besöket var ömsesidigt mycket givande, i synnerhet som ERA
på senare tid etablerat långsiktiga
kontakter med polsk försvarsindustri. Det gäller teknologiöverföring och lokal tillverkning
av produkter inom försvarskommunikation.
ERA blev nyligen utsedd av
polska industriministeriet till exklusiv utländsk partner för tillverkning och leverans av mobil
transmissionsutrustning, radiolänkar, till polska armén.
Försvarselektronik har hög prio-

Samarbete

Göran Olsson tillsammans med provarna Henry Freberg (närmast)
och Ricardo Negrete.

git i arbetet med alla tre digitala
standarder. Det gäller mobiltelefonprojekten för marknaderna i
Nordamerika, D-AMPS-projektet (tidigare ADC,) Europa med
GSM och Japan med PDC (
fdJDC-projektet).
I Mjärdevi jobbar man med utveckling och implementering av
produkter för radionätstyrning.
Det gäller exempelvis BSC:N
(base station controllem), snittet

har själv arbetat med Ericssons
förberedelser av mobiltelefoniuppbyggnad i både USA och Kanada. Till Mjärdevi kom han för
drygt två år sedan.
De som tidigare arbetat med
ADC-projektetharnu påbörjat ett
samarbete kring ny teknik med
Ellemtel.

Från EIS
ERAs verksamhet i Märdevi bil-

Man har ett brett samarbete utåt. Förutom
kontakterna inom det
egna affärsområdet i
Sverige samarbetar
man även med dotterbolag i bl a England
och Irland. Samarbetet
med ETX är naturligtvis stort när det gäller
deras
produktsortiment som t ex TMOS,
OSSochAXElO.
Utvecklingssamarbete förekommer även
med EP-Data i både
Karlskrona och Hässleholm för
AXE10 och TMOS-konstruktion, främst för D-AMPS och
PDC.

Dataforskning
Man har också utbyte med Tekniska högskolan i Linköping.
ERA bidrar med anslag till datavetenskaplig forskning och till

Polens ÖB på intressant
besök hos Ericsson

Polens ÖB och arméchef Tadeusz Wilecki samtalar med Olof
Lenneman, ERA. Bakom syns arméchefen Åke Sagrén och längst
till höger en tolk. Foto: Karl-Evert Eklund

ritet i Polen och för ERA finns
möjligheter att vara med i andra
intressanta upphandlingar inom
området för försvarskommuni-

kation, framför
och fält väx lar.

allt truppradio

Peter Ryman

Nytt säkerhetslarm
använder utrustning
från

Göran Olsson Sr chef för de 2 6 0 programvarukonstruktörer som jobbar i Mjärdevi, Linköping. Man har arbetat med programvara till de t r e stora
digital projekten, D-AMPS, PDC och GSM. D-AMPS för den nordamerikanska marknaden är nu överlämnat till LMC i Kanada. Istället har Mjärdevi
startat ett samarbetsprojekt med Ellemtel.

hösten planeras en 25 poängs utbildning i datalogi. En utbildning
där Ericson-anställda (även utanför Mjärdevi) är välkomna att förbättra sin teknik- och datakunskap.
Man satsar i Mjärdevi hårt på att

följa strategin med vidareutvecklad metodik, förbättrad kvalitet
och sänkta kostnader.
.
- Vi har under senare år klarat atff
höjakvaliteten med 30-40procent
per år trots en al It högre komplexitet.
,

Förändringsarbetet Det Andra
Steget har även nått Mjärdevi.
^ t f l e r -93 handlar målen om platt^ ( i organisation, att starta
kvalitetscirklar och att bryta ned
varje projekts mål ned till den enskilde individens.

- Detta tillsammans med en
satsning på teknikutveckling
inom området radionätstyrning
skall göra organisationen väl rustad för framtiden, avslutar Göran!

Helena Andersson

Gott om kvinnliga tekniker
Inga Berg, Åsa Lindgren och Heléne Trolle är alla
tekniker i Mjärdevi. Av Mjärdevis 2 6 0 anställda
är en tredjedel tjejer.
- Visst är det kul, men det har aldrig funnits en
medveten strategi att satsa på kvinnliga tekniker,
säger Heléne Trolle, avdelningschef i Mjärdevi.
De tre tjejerna är eller har varit
aktiva i de tre stora digitala
mobiltelefonprojekten på ERA.
Heléne Trolles avdelning har nyligen avslutat Mjärdevis del i
projeket för den Nordamerikanska marknaden, D-AMPS. Sedan
projeket flyttats över till Kanada
arbetar nu hon och avdelningen i
ett samarbetsprojekt kring ny teknik med Ellemtel.
Heléne kom över från Ericsson
Information Systems och har varit
med i ERA-verksamheten från
första början, 1987.
-1 början handlade det mindre
om teknik och mer om att bygga

upp en fungerande organisation
med lokaler och möbler, berättar
hon.

GSM och PDC
Inga Berg är sektionschef och jobbar med programvaruutveckling
för GSM.
- Vi är 18 personer och jobbar
med ett delsystem till base station
controllem, BSC:n, berättar Inga,
som också var bland de första på
ERA i Mjärdevi.
Åsa Lindgren är gruppchef över
en enhet bestående av tio provare.
Hon arbetade tidigare på ETX i
Stockholm men sökte sig tillbaka

till hemtrakterna i Östergötland
för ett par år sedan. Idag jobbar
hon med funktionsprovning inom
PDC, Japan-projektet.

Kvinnliga tekniker
Att man på ERA i Mjärdevi hittar
ovanligt många kvinnliga tekniker är enligt dessa tre tjejer ingen
medveten satsning.
- Det handlar nog mer om att vi
redan när vi drog igång verksamheten var många tjejer. Då har det
blivit naturligt att fler kommit efter.
Heléne, Inga och Åsa tycker
dock att blandningen är bra och
ger en fin stämning.Men ingen av
dem vill göra särskilt stor sak av
att vara vare sig kvinna eller chef i
en teknisk och traditionellt manlig miljö.

Sportar tillsammans
Att stämningen är god vittnar

också de många aktiviter som
både tjejer och killar ägnar sig åt
på och utanför arbetet.
Heléne och Inga hör till de aktiva. Man joggar tillsammans,
spelar tennis, springer Tjejmilen
och ska för första gången i år
ställa upp i Tjejvättern. En cykeltävling på nio mil som går av stapeln i juni.
- Vi ställer också upp i tävlingar
med blandade lag. Det gäller bl a
Lidingöstafetten, där vi ställde
upp med inte mindre än 20 lag
förra året, berättar Inga.
Men alla aktiviter rör inte sport,
Heléne och Inga är med i ett gäng
som lite skämtsamt kallar sig
KBM:
- "Knytblusmaffian" står det
för. Vi träffas då och då och hittar
på lite roliga saker utanför jobbet.

Helena Andersson

I dagarna har ett nytt trådlöst personsäkerhetssystem,
CellSafe, presenterats. Det använder Televerket Radios NMT-nät som överföringsmedia till SOS Alarmering och Ericsson HotLine, monterad i fordonet. Säkerhetssystemet har tagits fram genom samarbete mellan Televerket Radio, Malmö, Radius Sweden AB,
Karlskrona och Entreprenadservice i Växjö AB
(Södra Skogsägarna).
Den som behöver hjälp trycker på ficksändarens
larmknapp i minst en sekund. Fordonets signalhorn
svarar med att sända SOS för att påkalla uppmärksamhet. CellSafe läser de inslagna positionerna och anrop
sker till SOS Alamering via NMT. Efter ett i förväg
fastställt handlingsprogram vet operatörerna vad som
ska göras då ett larm går.
Larmet innehåller uppgifter om den nödställdes position, larmkod och eventuell ytterligare information.
Den nödställde får kvittens på att larmet gått fram
genom att "tutningen" i fordonet ändrar karaktär.
- Eftersom systemet enbart bygger på Ericssons
NMT-utrustning ser jag att detta kan ge oss en
kraftfull merförsäljning till nya användargrupper, där
larmbehovet har hög prioritet. Vid pressvisningen nyligen fanns representanter från skogen, lantbruk, transporter, kronofogdemyndigheter mm på plats, säger
Magnus Magnusson, chef för RSS i Växjö.

CellSafe ar ett nytt personsäkerhetslarm, som via
NMT har anslutning till SOS Alarmering. Det är
tänk att användas av ensamarbetare som t ex
skogsarbetare.

Positiv utmärkelse
Sveriges Personaltidningsförening utlyser varje år
en tävling om "Bästa ettan", dvs den bästa första
sidan bland Sveriges personaltidningar. Nummer
9/92 av ERA Nyheter var det bidrag som jag och
Helena skickade in och detta vann juryns gillande
och tilldelades hedersomnämnande ochdiplom. Juryns motivering var att sidan aren bra mix av reportage och korta intressanta nyheter, som inbjuder till
läsning.
Intressanta nyheter, ja det hoppas jag att vi har i
ERA Nyheter. Det är också en a v de frågor som vi tar
upp i den lilla läsvärdesundersökning som vi håller
på att genomföra. Det här numret blir det tredje och
sista som vi ska undersöka. Innan sommaren kommer vi att presentera resultatet här i tidningen. Tack
för hjälpen ni som hittills varit med och svarat på
enkäten.

Gunilla
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Enkla tips för att
Nyheter i chefsutbildningen klara stressen
Projektledarna deltar från och med i höst

Hur mår du? Stressad? Ja, det är vi alla ibland
och då mer eller mindre.

Annika Bramsen (höger) och Helena örnberg arbetar tillammans med att ta fram den nya chefsutbildningen inom BR. Att projektledarna kommer in i utbildningen från och med i höst ar en av
nyheterna.

Det är Ericssons policy att chefsträning skall erbjudas alla nyutnämnda chefer inom koncernen.
Förändringar är på gång för affärsområde BRs
chefsutbildning.
Den stora nyheten är att utbildningen från och med
i höst även står öppen för projektledare.
Sedan starten 1986 har runt
400 genomgått grundläggande
chefsutbildning inom BR-bolagen i Sverige. Det är chefer från
ECS, ERA, ERM, ERV, PRS,
RSA, RSS och ZRS som tränar
och diskuterar viktiga aspekter i
chefsrollen.
Under sex tillfällen fördelat
över ett och ett halvt år, tränas
ledarskap, lagar och avtal, kommunikation,
stresshantering,
gruppsamverkan mm. Och från
och med i höst kommer BR att
öppna utbildningen för projektledare. Det gäller i första hand de
avsnitt som handlar om ledarskap, gruppsamverkan och
stresshantering, men även avsnitten om kommunikation är
viktiga för bägge grupper och
kommer att omarbetas en del.
- Det här förslaget har mötts
positivt från både chefer och

projektledare. Utbildningen ger
tillfälle att jämföra likheter och
olikheter, förstå varandras svårigheter och finna lösningar.
Det säger AnnikaBramsen, ansvarig för chefs- och organisationsutveckling inom BR. Det
är Annika, som tillsammans med
Helena Örnberg, arbetar med att
ta fram den nya chefsutbildningen.

Balansgång
Just de avsnitt som nu blir obligatoriska för projektledarna har
dessutom lyfts fram i utbildningen.
Det är nödvändigt för en ledare
att förstå och kunna jobba utifrån
de grundläggande faktorer som
ger motivation i såväl individens
som gruppens arbete.
- Det är också viktigt att belysa
ledarens ofta svåra balansgång

mellan åenasidan företagets och
å andra sidan medarbetarnas
krav och önskemål, säger Helena Örnberg.
Under året kommer också företagsledningen och ledningsgrupperna för de olika affärsenheterna att ta del av upplägget
för att sätta sig in i de ny a delarna.

Möta förändringar
Inom koncernen har man gemensamt analyserat vilka områden som ska finnas med i utbildningen.
För att möta förändringar i
form av ändrade marknadsvillkor, ny teknik, nya arbetsoch organisationsformer m m
genomförs löpande förändringar i chefutbildningen.
Grundläggande villkor för
samarbete, motivation och
resultatorienterat ledarskap är
dock mer stabila faktorer. Där
ges därför samma budskap idag
som vid starten.
- De som gick utbildningen för
flera år sedan har därför inte lärt
sig "fel" saker, betonar Annika
och Helena.

Helena Andersson

Mobilt modem till bärbar PC
Att ha kontoret med sig vart man
än tar vägen börjar nu bli verklighet. Det senaste tillskottet är ett
mobilt modem med vilket en
dataanvändare via Ericssons mobiltelefon kan nå databaser,
modemanvändare och faxapparater i hela världen.
Modemet är framtaget av Ericsson A/S, Norge på uppdrag av
Texas Instruments, TI. Det presenterades nyligen tillsammans
med TI's TravelMate Notebooks.
Med modemet kan man på ett
enkelt sätt sända data och
fax till och från sin bärbara
PC via Ericssons ficktelefon. Det enda som behövs är en enkel kabel
som kopplar samman
PCn och mobiltelefonen.
Modemet har många
avancerade funktioner för
ökad säkerhet, som möjlighet att lägga in lösenord vid användningen,
återuppringning, felkorri-

gering samt kryptering. Krypteringen sker med den avancerade
DES-algoritmen.
Det går att använda modemet i
datamode eller faxmode. Ett avancerat svenskutvecklat faxprogram som opererar under
Windows, Trio Data Fax, medföljer.
Modemet, som kommer att
kosta ca 6 000 kronor är godkänt
i Sverige och under godkännande
i de övriga nordiska länderna.

När du behöver ny stol
Står du i begrepp att skaffa ny stol till din arbetsplats? Kontakta då
sjukgymnasten Birgitta Nolén, företagshälsovården ERA, Kista, som
kan ge råd och tips. Hon harolika stolsmodeller som man kan provsitta.
Stolen är ett av våra viktigaste arbetsredskap! De flesta av oss tillbringar
ju faktiskt största delen av arbetsdagen på stolen.

Åke Lundqyist invigde RVK 9 3 i L u n d . Foto: Tommy Penwon

Åke Lundqyist
invigde RVK-93
RVK står för RadioVetenskaplig Konferens och arrangeras vart tredje år av Svenska
Nationalkommittén för Radiovetenskap. RVK -93 hölls i
Lund i början av april och öppnades av Åke Lundq vist, Ericsson GE. I samband med konferensen hölls även ett symposium om persontelefoni det sk
"Öhrviksymposiet".Detta
med anledning av att professor
Sven-Olof Öhrvik går i pension i år. Från ERA medverkade Jan-Erik Berg, som höll
föredrag om "Vågutbredning i
makroceller".

- Att vara stressad behöver
inte alltid vara negativt. Det
finns olika sorters stress,
positiv och negativ, förklarar sjukgym-nasten Birgitta
Nolén, ERAs företagshälsovård i Kista. Birgitta ger
här några enkla tips på hur vi
själva kan klara en viss
stress och må bra.
Stress har alltid fysiska
reaktioner som t ex att pulsen går upp, andningen blir
snabbare och musklerna
spanns. I längden är detta
inte bra och kroppen säger
ifrån genom att man får huvudvärk, ont i nacke och
axlar eller ont i magen. Genom att bli medveten om sin
stress och lära sig att klara
av den mår man bättre till
både kropp och själv.
Det finns stress, som man
själv kan påverka. Stress
som andra kan hjälpa dig att
påverka. Det finns också stress
som man måste lära sig att leva
med.
* Sätt stressen i rätt perspektiv.
Se på dig själv utifrån. Låtsas att
någon annan berättar om din
stress, hur skulle du uppleva den
då?
* Håll dig i fysisk form. Jogga,
gympa eller något liknande så du
blir andfådd, svettig under 20-30
minuter tre gånger i veckan.
* Tänk på vad du äter, ha sunda
kostvanor.
* Planera din arbetsplats. Tänk
på din arbetsteknik. Skapa ordning och överblick i arbetet. För
många är ett överfullt och rörigt

skrivbord stressande.
* En liten stunds avslappning
med rätt andningsteknik och
"sköna tankar" är både skönt och
nyttigt när man är stressad.
Blir du stressad när du ser dessj^^Ö
fem punkter och undrar hur du ska
hinna med? Försök inte göra allt
på en gång, det viktiga är att man
bestämmer sig för att göra någonting.
På Företagshälsovården ERA,
Kista ordnas korta kurser i
avspänningsteknik.
Kontakta
Birgitta Nolén, tfn 700 98 eller
Anneli Lindqvist, tfn 70097.

GT

Kort om telefoner
och beteckningar m.
Olivia, Sandra, NH 72, GH
197,DH198...det är inte lätt
att hålla reda på vad
Ericssons
mobiltelefoner
heter. Vi talar om Oli via och
Sandra men det är namn som
egentligen inte ska förekomma externt även om de
används internt.
Så här ska det vara: telefonen till vänster, Olivia, finns
i fyra versioner, som ser likadana ut. Dessa är NH 72, (där
N står för NMT och H för
handheld dvs ficktelefon)
GH 172 (där G står för
GSM). Den tredje versionen
heter EH 72, där E står för ETACS-systemet. Den fjärde
Oli via-modellen har beteckningen AH 72, där A betecknar AMPS-systemet.
Telefonen till höger är
Sandra. Den finns i fem versioner. För NMT är beteckningen NH97 och för GSM
GH 197. Den skiljer sig något från
de andra modellerna genom att
färgen är gråblå och tangenterna
vita. Den tredje Sandra-versionen
är EH 97 (E står för ETACS) och
den fjärde är AH 97 (A står för
AMPS). Så slutligen den femte
versionen av Sandra. Den heter
DH 198 (D står för Dual mode)

och hör till digital AMPS Denna
telefon är sk dual mode vilket betyder att den går att använda både
i AMPS- och D-AMPS-system.
DH 198 skiljer sig något från de
andra modellerna när det gäller
färg. Den är svart och har svarta
tangenter.

GT
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Britt Reigo hos Ericsdotter

Uthållighet ska ge fler kvinnliga chefer
"Uthållighet" var något
av ett nyckelord, när
Ericssonkoncernens
personaldirektör Britt
Reigo i mitten av mars
träffade Ericsdotter,
det kvinnliga nätverket
på ERA/ECS i Kista.
p^

^

Ett drygt 80-tal medlemmar fanns
på plats för att lyssna och framför
allt ställa frågor. Det kom att
handla mycket om varför det finns
så få kvinnliga chefer inom Ericsson.
Britt började med att berätta om
sin egen karriär och de företag hon
arbetat på innan hon för fem år
sedan kom till Ericsson. Ett råd
som hon gav, visserligen skämtsamt men med en hel del sanning
bakom, var att välja rätt chef och
rätt man. Själv hade hon haft möjlighet att välja chefer och har en
man som stöttar och ställer upp.
På en fråga om vad hon lärt sig
under åren på Ericsson, svarade
itt "uthållighet". Från början
det endast ett ord men med
tiden har ordet fått en viktig innebörd. För att lyckas i en stor koncern krävs uthållighet.
I samband med frågorna om

m a n l i g a
arbetskamrater när
en chef ska tillsättas. En viss positiv
förändring tyckte
dock Britt att hon
börjar märka.
Inom koncernen
finns en arbetsgrupp som arbetar
med frågan hur man
ska få fram fler
kvinnliga chefer på
ledande positioner.
Igruppen ingårmän
och kvinnor från
ETX, ERA, EKA
och ENS.
Innan sommaren
kommer ett program att presenteras för koncernens
verkställande ledning.
-Attfåkvinnorpå
höga tjänster komCecilia Hedin hälsade Ericssons personaldirektör Britt Reigo välkommen till
nätverket Ericsdotter. Ett 80-tal kvinnliga medarbetare på ERA/ECS i Kista hade
mer att ta tid och det
kommit för a t t lyssna och ställa frågor.
krävs uthållighet.
- Men, uppmakvinnliga chefer redogjorde se- fär fem år innan det är genomfört. nade Britt, sitt inte och vänta, var
dan Britt för Ericssons Manageaktiva. Ta själva initiativ till loment Planning. Detta program för Ändra attityder
kala förbättringsplaner, gör kvinchefsförsörjning har man nu arbe- För att få fler kvinnliga chefer nor-na synliga.
tat med i fem år inom koncernen krävs en attitydförändring. Idag
Gunilla Tamm
men det torde ta ytterligare unge- väljer de flesta män någon av sina
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ERA/ECS i Kista

Låg korttidsfrånvaro
har blivit ännu lägre

i

För drygt ett halvår sedan presenterades 1 9 9 1 år
statistik över korttidsfrånvaron på ERA i Kista. Nu
är fjolårets statistik klar och den visar att korttidsfrånvaron sjunkit ytterligare.

t
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Lars-Göran Johansson i väntan på den a bor re på 1 0 5 0 gram som
gav hanom första pris i Linköpingsfabrikens pimpeltävling. Foto:
' immy Askling, som själv kom på andra plats.
Jjmmy

"toimpelmästare - 93
För några veckor sedan arrangerades Linköpingsfabrikens KM
i Pimpel -93. Tävlingen ägde rum
på den 30 cm tjocka isen på Sätravallsjön, ca två mil utanför Linköping. Enligt uppgift var fisket
ingen "höjdare" men alla som
deltog fick i alla fall fisk.
För den som inte är så väldigt

hemma på pimpeltävlingar kan
meddelas att det bara är abborrar
som räknas.
Vann gjorde Lars-Göran Johansson och hans prisfisk vägde
1050 gr. På andra plats Jimmy
Askling med en abborre på 950 gr
och på tredje plats Mats Pålsson
med en på 550 gr.

- 1992 undersökte jag för första
gången på eget iniativ sjukfrånvaron här på ERA i Kista, säger Lennart Jacobsson, kontaktperson på ERA, Kista. Anledningen var den ny a lagen om rehabilitering som trädde i kraft första
januari -92. Statistiken är inte
hemlig och Lennart har ingen
skyldighet att rapportera den.
Genomsnittet vad gäller sjukfrånvaron för hela Sverige var under förra året 10 dagar. Motsvarande siffra för ERA i Kista är
fem dagar. Lennart har även tagit
fram statistik för ECS i Kista och
fått samma låga siffror som för
ERA.
Tittar man på korttidsfrånvaron, dvs sjukdom mellan en
och 14 dagar så har -91 års 4,4
dagar sjunkit till 3,7 dagar -92.

Låg medelålder

Biblioteket byter system
I sommar blir det äntligen dags
att pensionera bibliotekets
gamla biblioteksssystem och
därmed också den gamla 2500a-datorn. Vi installerar Elibri,
som är en vidareutveckling av
vårt nuvarande system. Det är
ett bibliotekssystem som tar
hand om så gott som samtliga
rutiner som förekommer på
BRs bibliotek. Samma system
finns också på ETX och andra

företag som Vattenfall, Saab
Linköping och Statskontoret.
Det nya bibliotekssystemet
installeras i mitten av juni. Vi
återkommer med mer information om Elibri och förstås också
om hur ni kunder kommer att få
nytta och glädje av att vi byter
system.

Gunnel Stjernvall
Bibliotekschef

- Medelåldern på ER A är låg, 37 år
och vi har inte många långtidssjuka. Dessa två faktorer har naturligtvis betydelse för den låga
sjukfrånvaron men jag tror också
att några av förklaringarna är att
vi både har ett bra arbetsklimat
och en bra arbetsmiljö och att de
allra flesta trivs med sitt arbete,
säger Lennart.
- Det finns säkert både externa
och interna förklaringar till varför
vår sjukfrånvaro sjunker, säger
Lars Åkeson, BRs personaldirektör. Ersättningen när man är
sjuk är lägre än för några år sedan

och i dagens kärva ekonomiska
läge är inkomsten viktig.
Vår
korttidsfrånvaro är dock anmärkningsvärt låg jämfört med andra
svenska företag. Jag är säker på
att det beror på arbetsglädje och
motivation i företaget
- Vår verksamhet går bra, vi har
mycket att göra och de allra flesta
medarbetare känner att de behövs. Det bidrar till ett positivt
arbetsklimat. Om vår nya organisation med delegerat ansvar har
skapat större arbetstrivsel är ännu
för tidigt att säga något om men
det kommer säkert att visa sig i
framtiden, säger Lars.

Återhämtning behövs
Nils Engström, företagsläkare på
ERA i Kista betecknar den redovisade korttidsfrånvaron som extremt låg jämfört med andra
svenska storföretag.
- Vi har välutbildade medarbetare med hög arbetsmotivation.
För att bibehålla denna på en hög
nivå är det viktigt att de anställda
erbjuds möjlighet till vidareutbildning. Många uppger att arbetet är stressigt men samtidigt intressant och meningsfullt. Stressen upplevs därför oftast som positiv.
- Men, varnar Nils, positiv
stress är inte bra under för lång
tid. Efter en period med hårt
arbetstempo måste det finnas utrymme för återhämtning, då man
hinner gå ned i varv.
GT

ERA-Korta
Nyheter
Jan le Grand, ERA, har flyttat
till Kina.
Öjvind Huus, Jonas Högberg
och Torbjörn Möller, alla ERA, är
stationerade i Japan.
Bert Gustafsson, ERA, har flyttat till Singapore.
Anders Torstensson, ECS, är
stationerad i USA.

Rökning bakom
stängda dörrar
- Något generellt rökförbud finns
visserligen inte men jag tycker att
vi borde leva som om det fanns.
Det säger Arne Staflin, skyddsingenjör på ERA, Kista.
Det handlar om att visa hänsyn
och inte röka på allmänna platser
som i hissar, trapporochreceptioner. I hissarna t ex, där ventilationen endast slås på då de är igång,
stannar röken kvar flera timmar.
Receptionerna är andra utrymmen som är "genomgångslokaler" för de flesta men arbetsplats
för andra och därför borde vara
rökfria. Rökarna kan visa hänsyn
genom att endast röka i de speciella rökutrymmen som finns på
några platser och att stänga dörren
om sig när de röker i sina rum.
Att många icke-rökare mår dåligt av rökiga hissar och korridorer är något som företagshälsovården ofta får höra i samband med hälsokontroller.
Tidskriften Arbetsmiljö, rapporterar att miljövårdsmyndighetenEPA i USA har godkänt den
kontroversiella rapport som klassar passiv rökning som lika farligt
som asbest och bensen. Här i
Sverige väntas den försenade
tobakslagen komma i vår. I samband
med
det
kommer
Arbetarskyddsstyrelsen att skärpa sina råd.
Den som vill ha hjälp att sluta
röka kan vända sig till Företagshälsovården. Där har man speciella grupper så att de som försöker sluta röka med hjälp av
nikotinplåster kanfå råd och stöd.

Borgen vann
namntävling
Tävlingen om nytt namn på Independent-huset i Kista har avgjorts. En anonym förslagsställare på ECS vann tävlingen med
bidraget "Borgen".
Enligt juryn ett namn som väl anknyter till området Borgarfjord
där f d Independent-huset ligger.
Ett 20-tal bidrag lämnades in,
många med anknytning till nordisk mytologi, som t ex Midgård
och Tinganes.
Ett stort tack till alla bidragslämnare med många bra förslag. Kom
nu ihåg att Borgen är det nya namnet på Independent-huset.

För projektledare
Torsdagen den 13 maj ordnas,
Projektledarforum som är ett
erfarenhetstorg för projektledare.
Där ska man byta erfarenheter,
skapa vettiga former, ha roligt
och få en upplevelse. Start
klockan ett till framåt sex-tiden
och lokal blir Electrums stora
hörsal. Pris 800 kronor, då ingår
viss förtäring. Information och
anmälan till Carin Steschulat, tfn
73 537, innan 1 maj.

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

Freeset sparar på stegen MIM
inkommande samtal. Den trådlösa telefonen är seriekopplad
med den fasta telefon personalen
eventuellt också har. Vid inkommande samtal ringer det i båda
telefoner.
- Fast man har då förtur på
Freeset-telefonen. Är man ute ur
rummet och någon annan svarar
på ens fasta telefon så går samtalet direkt över till den trådlösa så
fort man svarar i den, berättar Jan.

Direktval

Tack vare Freeset-telefonen kan Marita Persson på OBS i Eskilstuna spara på stegen. När en kund
frågar kan hon snabbt ringa och kontrollera priset på en vara i en annan del av varuhuset.

- Vi sparar många steg
numera. Det säger en
nöjd Thomas Evertsson, administrativ chef
på OBS-varuhuset i
Eskilstuna.
Han syftar på personalen som numera slipper
jaga samtal och telefoner sedan varuhuset
utrustats med Freesettelefoner från Ericsson.
I maj förra året stod nya OBS-varuhuset i Eskilstuna färdigt. En
tillbyggnad blev klar i mars i år
och varuhuset är idag 12 000 m
stort.
- Det är inte Sveriges största
varuhus, men gott och väl det
längsta, säger Thomas Evertsson.
Det gör att personalen ständigt

Försäljning
och service
från PRS
Ericsson Paging Systems AB
(PRS) med ett 25-tal anställda
är ett BR-bolag med huvudkorttor i Stockholm och filialer
i Göteborg och Malmö. PRS
ansvarar för försäljning och
service av det trådlösa kontorstelefonsystemet Freeset, personsokarsystemet Contactor
9000, ensamarbetslarmet Diricall och Minicall-mottagaren
Axess.
Försäljningen av Freeset har
i år börjat ta fart och man säljer
till företag inom varierande
brancher.
Inom lokala personsökarsystem (Contactor 9000) är
Ericsson marknadsledande.

rör sig över stora ytor för att hjälpa
kunder antingen i varuhuset eller
per telefon.
När en kund tidigare ringde för
att få fråga efter priset på en vara
var personalen tvungen att först
kontrollera priset och därefter gå
tillbaka till samma telefon för att
meddela kunden.
-Ibland fick vi till och med be att
få återkomma genom attringatillbaka till kunden. Med de trådlösa
telefonerna till hands kan vi numera ge snabba svar och sparar
både steg och samtal.
De trådlösa telefonerna Freeset - är utvecklade av Ericsson Business Mobile Networks
och marknadsförs i Sverige av
Ericsson Paging Systems AB.

Knepig installation
Rikard Magnebrant från Ericsson
Paging har sålt systemet till OBS i
Eskilstuna.
- Det har varit en del problem att
lösa för att ge hela varuhuset en
fullgod täckning. Både formen på
huset och en plåtfasad i delar av
byggnaden har försvårat de radiotekniska förhållandena, säger Rikard.
Men det flesta problem är nu
undanröjda och vid invigningen
av systemet i början av april gick
fyra radiobasstationer och 13
handportabla kontorstelefoner i
drift.
-Nästastegbliratt se tillatt nätet
ger täckning även på parkeringplatsen och runt byggnaden.

För utgående samtal fungerar
den som en helt vanlig telefon. En
vidareutveckling av nätet är att ha
direktval vid inkommande samtal. Att alltså slippa vägen via
växeln.
- Det har vi redan börjat titta på
och vi hoppas inom några månader ha hittat en vettig lösning för
det, säger Jan.
Men än så länge är man nöjda
meddagens nät. Och OBS i Eskilstuna är inte det enda KF-företag
som Jan rekommenderat installation av trådlösa telefoner från
Ericsson.
- Nej, även OBS-varuhuset i
Karlskrona harjustinstalleratett.
Intresset inom KF för Freeset är
enormt stort. Många har tagit
kontakt med mig angående
räckviddprov för egen anläggning. De tekniska finesserna, såsom digital överföring, gör att jag
tror mycket på systemet.

att hitta lämpliga kommunikationslösningar åt samtliga KF-företag i landet.
- När vi började se oss om efter
ett nytt kommunikationssystem
Helena Andersson
fastnade vi snart för
Ericssons trådlösa
kontorstelefoner.
Med Freeset kunde vi
få total täckning. Vi
kunde utan problem
koppla systemet till
vår befintliga växel.
Dessutom är systemet flexibelt, vi
skulle vid behov
kunna ansluta upp till
150 telefoner i det befintliga nätet, säger
Jan.
Andra fördelar vid
valet av Freeset har
varit den goda ljudkvaliten, att den är
enkel att an vända och
att telefonen är stabil
och utrustad med ordentlig klädklämma. Jan Elfström på KF Miljö och Rikard MagneTelefonerna måste brant från Ericsson Paging Systems utanför
idag gå via växeln för OBS-varuhuset i Eskilstuna.

Har du något samarbete med övriga Ericssonbolag?
Kristofer Wistrand, RSS
Göteborg

Inger Andersson packar upp varor som anländer till OBS. Med
Freeset kan hon hålla kontakt med personalen ute i varuhuset.

T

Som installatör
av mobiltelefoner och mobildata har jag inte
så mycket kontakter med andra Ericssonbolag. Ibland kan
det dock gälla kontakter med ECS
vid Mobitex-installationer.

Jörgen Nenzen, RSA,
Kista

\m

Ja, det har jag.
Som produktansvarig
för
Mo-bitex har
jag kontakter bl
a med ECS vad
A
gäller upphandling. Jag har
också kontakter med Eritel i Göte
borg och med Ericssonbolag utomlands, t ex US A och Frankrike.
Sen har jag en del kontakter med
ERA vad gäller allehanda tjänster.

Lilian Strid, ECS, Kumla
Jag har ganska
begränsade
kontakter med
andra Ericssonbolag.
Men
som kassansvarig här i
Kumla har jag
en del kontakter med kassan i
Kista. I övrigt jobbar jag med fastighetsoch
säkerhets^
administration.

K va Ii rit i Pettersson,
ECS, Kista
Eftersom jag arbetar med ekonomi harjag ofta
kontakter med
andra Ericssonbolag. Det är
ofta mellanhavanden som skall
redas ut. Det är inte alltid problem,
men Ericsson är stort och det kan
dröja innan man hittar rätt person
att dyka på.

Sadrudin Jamal, ERA,
Gävle

Flexibelt system
De som utrustats med Freeset-telefoner bland personalen är
varuhuschefen,
avdelningschefer, arbetsledare och fastighetsskötare. De trådlösa telefonsystem man tidigare hade klarade
bara att täcka in mindre ytor.
Det är Jan Elfström på KFMiljö
i Stockholm som har ansvaret för

FRÅGAR

Ja, min uppgift
är att vara "interface" mellan
marknad och
producerande
enheter utanför
Sverige. Just nu
är det fabriken i
Lynchburg som är mest aktuell.
Under april kommer 7 tekniker hit
till fabriken för utbildning. Jag
svarar också på tekniska frågor av
analog art gentemot EPA i Australien. Och KIT-frågor på GSM gentemot Orbitel, England.
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