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Många "klipp" inom Radio
, Det är invigningarnas höst för affärsområde
Radiokommunikation. I slutet av september
klipptes bandet för den nya datahallen i
Gävlefabriken. Lite senare invigde Magnetic
i Bromma sitt nya namn Ericsson Radio
Messaging AB. Läs mer på sidan 2 .
Just nu, när denna tidning har lämnat pressar na, den 2 8 oktober, är det dags för invigning av det nya kontorshuset i Kista.
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Stockholms ambulanser
använder Mobitex
Drygt 80-talet ambulanser, två helikoptrar och fyra akutbilar i Storstockholm har utrustats med Mobitex.
Stockholms Läns Landsting har bestämt att använda
Mobitex för bl a dirigering av sina fordon.
Ericsson har tillsammans med Enator sålt och installerat
utrustningen. På flera platser i landet är ambulanserna utrustade med Mobitex som t ex i Jönköping och Skövde.

Det nya kontorshuset i Kista är på 2 7 OOO kvm. Bilden visar den nya
huvudentrén från Torshamnsgatan 2 3 . Foto: Anders Anjou

Två guldtjejer på BR
Att Sverige har duktiga orienteringsflickor torde vara bekant för de flesta efter medaljerna från VM i USA.Hur
många vet dock om att t va av flickorna i svenska landslaget
arbetar inom Radiokommunikation.
Anna Bogren, som vann VM-guld på damernas kortdistans, arbetar på Ericsson Radio Access i Kista.
Det var Marlena Jansson från Kumlafabriken, som genom
sin fina insats i VM-stafetten, grejade guldet åt laget.
Grattis Anna och Marlena!

Pakistan
Den pakistanska mobiltelefonoperatören Paktel,
som är ett dotterbolag till
Cables & Wireless, har köpt
mobiltelefoniutrustning
från Ericsson. Det gäller utökning av AMPS-systemet
i Karachi, Lahore och Islamabad.
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Nu är det klippt

Datahallen är invigd av fr v fabrikschefen Anders Thörn, Curt-Olov Rask, som
arbetar med ADB-driften i fabriken, Bo Soläng, ansvarig för administration och
Mikael Eriksson, ansvarig för ADB-drift och teknik. Foto: Tommy Landberg

Här var det klippt. Koncernchef Lars Ramqvist höll i saxen när Magnetic blev
Ericsson Radio Messaging AB (ERM). ERMs VD Rudi Omholt t v och Lieselotte
Claydon, marknadskommunikatör t h. Foto: Karl-Evert Eklund

För ny datorhall i Gävle Nytt namn för Magnetic,
Från pappersarkiv till modern datahall - det är den förvandlig ett av
skyddsrummen i Gävlefabriken i våras genomgick på några månader.

Den 1 oktober döptes Magnetic AB om till Ericsson Radio Messaging AB. Samtidigt passade man på att byta skylt på taket, fax- och
telefonnummer för Bromma-kontoret.

Det var för fem år sedan man började bygga upp en central ADB-miljö i Gävlefabriken. I takt med
att verksamheten vuxit har användningen av datorer ökat och det har ställts allt större krav på
ADB-funktionen.
- Den gamla datahallen låg olämpligt på översta våningen och hade blivit för liten. Nu har vi fått
en lokal, som är tre gånger så stor, berättar Mikael Eriksson, som är ansvarig för ADB-driften vid
fabriken.
Det är inte bara datalokalerna som är nya utan också de två största datorerna och alla diskar
anslutna till dessa är utbytta. Den äldre utrustningen har flyttats över till fabrikerna i Linköping och
Kumla.
Gävle är modellfabrik för BRs svenska fabriker vad gäller ADB. De nyadatorerna är från Digital
och en del av utrustningen är Gävlefabriken först i landet att använda. Helt nytt är att man kan
använda samma diskar från PC och över till stordatorn.
Med de nya datorerna finns utrymme att växa. Det kan nog behövas med tanke på att det idag
finns ett PC-nätverk med över 400 användare och dessa blir allt fler.

För att bättre visa Ericsson-tillhörigheten genom bolag och produkter bytte Magnetic AB namn till
Ericsson Radio Messaging AB (ERM).
Den 4 oktober var det ståtlig invigning med Ericssons koncernchef Lars Ramqvist, Ericsson Radio
Systems VD, Kurt Hellström, Ericsson Radio Messagings VD Rudi Omholt, styrelseordförande för
ERM, Bertil Bogren och de idag cirka 50 anställda på ERM.
I samband med namnbytet blev ERM ansluten till ERAs växel i Kista. Nytt telefonnummer är 08757 5900, faxnummer 08-757 5950.
Ericsson Radio Messaging AB ansvarar för landstäckande personsökarsystem med utveckling,
försäljning, marknadsföring och mindre tillverkning och reparation i Bromma. Serietillverkningen
är sedan något år flyttad till Linköpingsfabriken. Det finns idag ca 32 miljoner personsökarabonnenter i landstäckande system världen över, en siffra som väntas öka till 100 miljoner år 2 000.
Nyligen förvärvade Ericsson det engelska företaget Componedex, en erkänd leverantör av
kontrollutrustning för personsökning via satellit. Köpet ger ERM tillgång till en viktig systemkomponent inom landstäckande personsökarsystem.
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Senaste nytt från flytten
Inflyttningen i det nya
kontorshuset i Kista är nu
avslutad. Det betyder att
ca 4 5 0 personer har
flyttat dit. Det betyder
också att den nya huvudentrén på Torshamnsgatan 2 3 tagits i bruk och
att den gamla huvudentrén nu enbart fungerar
som en obemannad
personalingång.

Bus to Arlanda

WHETER

-1 NCC-huset har vi tömt plan 5 och
den sista september upphörde hyreskontraktet för denna våning, säger
Stigbjörn Andersson, konsult och
flyttgeneral. De delar av RMOG som
tidigare fanns här har flyttat till plan
3 och 4 i hus A och B.
Plan 4 och 6 i NCC kommer också
att tömmas succesivt. RMOG-personalen därifrån flyttar in i det gamla Ahusetpåplan3och4.Härhållerman nu
på att bygga om för framtidens kontor.
Företagshälsovården byggs om och
får större lokaler genom att man övertar det utrymme som biblioteket tidiChefredaktör: 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

gare hade samt de kontorsrum som låg
mittemot biblioteket.
Biblioteket flyttade för ett tag sedan
in i sina nya lokaler på plan två i hus B
i nybygget.
Fastighetsbolaget
RRN
med
Fastighetsservice finns på plan ett och
delar av plan 2 i den nya delen av Bhuset.

Ny gästmatsal
Den 18 oktober serverades den första
lunchen i den nya gästmatsalen.
- Här finns plats för 156 personer,
berättar Stigbjörn. Den gamla gästhörnan i Harrys Bar är borta och det
betyder att antalet platser i matsalen
ökat med ca 60.
Den gamla huvudentrén från
Grönlandsgången är ombyggd och
fungerar nu enbart som obemannad
personalingång. Det betyder att alla
besökare och bud ska hänvisas till den
nya receptionen på Torshamnsgatan
23.
Inom hela Kista-området pågår det
omflyttningar av BRs verksamhet.
Närdet så småningom är klart kommer
det i stort att bli så här:
Helgafjäll 1 (Posthuset): här finns
EDT,

Helgafjäll 2 och 3: operationsenheterna för RMOG stannar kvar här,
Borgarfjord: affärsenheten RM OJ
ska finnas här,
Borgen (fd Independenthuset):
ECS kommer att ha största delan av
huset. Plan 6 disponeras av utbildningsavdelningen LO/B.
Hornafjord: här stannar RDEC
kvar,
Reykjavik: huset disponeras enbart av RS A,
Skalholt: på gatuadress Gullfossgatan samlas RMOA,
Isafjord (huvudbyggnaden): här
finns BR-funktioner, service units och
core units, de flesta i den nybyggda
delen av huset. RMOG upptar stora
delar av huvudbyggnaden och finns
både i den nya och gamla delen av huset.

Gunilla Tamm

Informationsenheten
och ERA Nyheter
har flyttat från A-husets plan 3 till
plan 2 i huset mellan B- ochC-huset.
Här finns vi i de lokaler där tidigare
Fastighetsservice fanns.

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,
Ericsson Radio Messaging 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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Kundintervjuer visar behovet
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"Support" viktigt för framtiden
DET TILL?

Inom Ericsson talar man om "kunden i centrum". Vad
är det då kunden vill ha? Jo, betydligt bättre service
och support. Det visar en stor undersökning, där
sexton mobiltelefonoperatörer intervjuats om
sin syn på Ericsson och vilka tjänster de förväntar sig att kunna köpa från Ericsson de
närmaste åren. Med hjälp av leverantören
ska kunderna utveckla sina nät för att kunna
öka sina intäkter.
konsortier utan större erfarenhet av mobiltelefoni.
-Skillnaden mellan de traditionella televerken och
investerarna kommer att bli
allt mindre i takt med
avregleringen av tele verken, förklarar Sören.
Sammanlagt har ett 100-tal personer djupintervjuats. Det har varit
tre separata intervjuer per kund med
representanter från högsta ledningen, marknad och teknik. Framför allt är det två frågor som varit
viktiga:
* "Vilka tjänster förväntar
sig kunderna/operatörerna
köpa från Ericsson de närmaste åren?"
*"Mots varar Ericssons
nuvarande utbud operatörernas behov?"
Av intervjuerna framgår att de allra flesta kunder anser att Ericssons
system är bra men när
det gäller support
och tjänster kan det
bli bättre.
Att Ericsson är en
mycket teknikorienterad koncern är en
uppfattning som de
allra flesta kunder har.
När ett mobiltelefonsystem installeras
och tas i drift är tekniken viktig. När

Det är Customer Support på RMOG
som tillsammans med Ericsson
Hewlett
Packard
Telecommunications AB tagit initiativet till undersökningen.
- Intervjuerna, som startade i april i
år är avslutade. Nu håller vi på att ta
fram ett åtgärdsprogram, berättar Sören Ahlstedt, som är ansvarig för
Customer Support på RMOG.
Sexton operatörer i Europa, Mellanöstern och Asien har ingått i undersökningen, som genomförts av Holger Ronquist och Anders E Nilsson
från konsultföretaget Teknosell. För
att de intervjuade fritt skulle kunna
trycka sina synpunkter har det inte
•varit någon representant från Ericsson med under intervjuerna.
- Support är ett område som blir al It
viktigare men som ännu är eftersatt
inom hela Ericssonkoncernen. Vi
prde titta på dataindustrin där man
erkligen är duktig på kundsupport,
säger Sören.
I takt med att televerken förlorar
sitt monopol och allt fler icke-telekomföretag kommer in som
mobiltelefonoperatörer blir efterfrågan på kundservice allt större.

PTT och investerare
De operatörer som deltagit i intervjuundersökningen är av två slag:
*traditionellaPTTdvsteleverkoch
* investerare dvs företag eller

Holger Ronquist, Sören Ahlstedt och Anders E Nilsson studerar
några av kundintervjuerna.

Pekka Kotiranta
Försäljningschef för
mobiltelefoner i Norden och östra Europa
- Du kommer från Nokia i Finland.
Hur länge har du arbetat där och med
vad?
- Jag började på Nokia Kabel 1981 och
var då stationerad i Bagdad. Efter det
har jag arbetat med Nokias mobiltelefoner i USA och under de senaste
tre åren med företagets försäljning av
konsumentelektronik, TV och video, i
Finland.
- Vilka erfarenheter tar du med dig
lllustration: Leif Sundberg
ringen blir televerken lönsamhets- från Nokia till Ericsson?
orienterade.En följdärblaattpersona- - A v mina tolv år på företaget arbetade
len reduceras och att man inte längre jag nio år utomlands. Det har gett mig
vill hålla reservdelar i egna lager. Man bred erfarenhet av internationell
vill i stället läggaöverdetta på leveran- marknadsföring och försäljning.
- Vad är viktigt när man säljer
tören och betala för denna tjänst.
konsumentelektronik ?
-Vårt mål är att vi får nöjda kunder
genom att vi erbjudertjänstersom kun- - Man måste hela tiden ha slutan vändaden efterfrågar och är villiga att betala ma för ögonen. Det blir allt nödvändigare att arbeta med marknadsföring
för, poängterar Sören.
och försäljning av mobiltelefoner på
systemet växer står inte tekniken i fosamma sätt som man gör för t ex video
kus längre utan det är support och ser- Missionera
och TV. Vi somarbetarmedelektronik
vice som operatören vill ha.
De synpunkter som kommit fram i fokuserar oss ofta på tekniken och
intervjuundersökningen ligger till glömmer att de som ska köpa mobilNärhet till Ericsson
grund för ett åtgärdsprogram som pre- telefoner inte har tekniska kunskaper.
Ett av de områden som kunderna efter- senteras senare i höst.
I takt med att priserna sjunker på
frågade var en bredare kompetens-Vi kommer att dokumentera un- mobiltelefoner blir saker som varuhöjning. Här vill man gärna taett sam- dersökningsresultatet, förbättra och märke och distribution allt viktigare.
lat grepp och tillsammans med Erics- utöka vårt kundserviceprogram samt
- Hur ser den nordiska marknaden
son göra upp en årsplan. Det gäller inte ordna säljkonferenser. Men, det
ut
idag?
bara kurser för tekniker utan även räcker inte, understryker Sören. Vi
"allmän grundkurs" för hundratalet måste också "missionera" internt för - Den nordiska marknaden växer. I
Skandinavien har vi den högsta peneadministratörer.
ett annat synsätt när det gäller kund- trationen i världen av mobiltelefoner
Ett annat önskemål som framförts är support.
samtidigt som priserna sjunker och
att ha en "systemingenjör" som länk
Att finnas nära kunden är viktigt.
mellan operatören och Ericsson. Just Här har redan en grund lagts genom de GSM-systemen växer. För Ericsson
kundens önskemål om närhet till Er- Support Center (ESO) som finns ute betyder det att vi måste öka försäljningen hela tiden för att behålla vår
icsson framkommer tydligt i intervju- på bolagen.
starka position även i framtiden.
erna.
- Intervjuundersökningen visar att
- Ä r Östeuropa en kommande mark- Genom att sitta nära kunden får vi operatörerna vill ha hjälp att utveckla
viktig information om hur han tänker sinasystem. Genomett nära samarbete nad?
och tycker och därmed kan vi aktivt kan vi hjälpa våra kunder att växa och - Där finns en stor potential och det
bidraga till att hans nät fungerar öka sina intäkter samtidigt som vi gäller då inte bara på NMT 450-sidan
utanävenförGSM. Ryssland,Ungern
optimalt, säger Sören.
själva tjänar pengar, avslutar Sören.
och
Polen är några av de intressantaste
I samband med avmonopoliseGunilla Tamm länderna
med stor tillväxtpotential. Vi
ska dock inte glömma de baltiska länderna. Som grannar har vi redan bra
förbindelser med dessa.
- Vad är Ericssons styrka när det
gäller mobiltelefoner?
- Ericsson hartekniskt mycket bra produkter med god design. Idag har vi t ex
marknadens bästa GSM-telefon. I
framtiden måste vi allt mer koncentreraoss på den typ av marknadsföring
och försäljning som gäller för
konsumentvaror.
- Hur känns det att flytta till Skåne ?
- Jag är glad över att ha flyttat hit. Min
fru kommer från Danmark så nu har vi
nära till hennes släktingar i Köpenhamn. Förutom att resa i jobbet så
tycker jag om att resa på fritiden. Det är
lättare att ta sig ut i Europa från Lund
Här diskuterades mobiltelefoni av fr v Vladimir Vitevski, rektor för
än från Helsingfors.
Volga-institutet, Juan Hernandez, RMOG, Nail I. Izmajlov, ansvarig
- Har du någon Hobby?
för investeringar inom teleministeriet, Mats Arnamo, RMOG och
-Tennisärmin stora hobby. Säsongen
Nikolai Pozhitkov, vice minister för teleministeriet.
för utomhustennis är betydligt längre
regioner och för GSM-system i 19 re- finns NMT 450-system från Ericsson i här än i Helsingfors så jag hoppas att
gioner. Det innebärattRysslandbliren Moskva, St Petersburg och Minsk.
det ska bli mycket tennisspelande.
intressant marknad för ERA. Hittills
GT
GT

Telekom-symposium
på Volga
i,
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Mellan 18-24septemberhöllsett
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'
ryskt symposium för telekommunikation på en annorlunda
plats-enkryssningsbåt på floden
Volga. Det var andra året i rad
som Volga-institutet för telekommunikation ordnade denna typ av kom från det ryska teleministeriet samt
symposium. Tre internationella tele- ett 20-tal regionala televerk.
komföretag var inbjudna att delta. Ett
Den 20 september var Ericssons dag
av dessa var Ericsson. De andra företa- och ca femton medarbetare från kongen var AT&T och Goldstar.
cernens olika affärsområden gick på
Samara eller som staden tidigare båten i Volgograd. På programmet stod
mobiltelefoni,
hette Kuibyschew, ligger ca 90 mil presentationer av
sydost om Moskva. Symposieresan, mobilradio, AXE, Minilink och
som hade ca tvåhundra deltagare, star- företagskommunikation.
Nu under hösten kommer licenser
tade i Samara och följde floden Volga
ned till Kaspiska havet. Deltagarna för NMT 450-system att delas ut i 48
,

'
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Kumla utbildar i alla led
Tillverkningstakten och antalet anställda i
Kumlafabriken har kraftigt ökat d e senaste två
å r e n . För att matcha kraven på högserietillverkning m e d de anställdas behov av ökade
kunskaper satsar Kumla stort på utbildning. D e t
gäller allt från kvalitet, teknik, språk till A D B och
ledarskap.
Hans Erixon växlar in Ericsson på rätt spär med hjälp av RACY.
Foto: Per B Adolphson

Felhanteringen på
rätt spår med RACY
Nu ska felen rättas snabbare. Det accelererande
antalet installerade AXE-stationer i världen har
kraftigt ökat behovet av att effektivare hantera
rättningar av fel i stationernas programvara. Därför
har den nuvarande ändringshanteringen blivit ohållbar.
RACY, ett nytt koncept för rutiner, håller på att tas
fram och kommer att bespara Ericsson minst 2 5 0
miljoner kronor om året.
Det nya konceptet kommer att påverka arbetsrutinerna för mellan
10 000 och 15 000 av Ericssons anställda runt om i världen.
- Vi har länge vetat att det blir svårt
att hålla reda på felkorrigeringarna
när volymerna blir stora, säger projektledare Hans Erixon på Ericsson
Telecom. Anledningen till att vi vidtar åtgärder nu är att kundförtroendet
för vår ändringshantering måste stärkas.
Den första AXE-stationen togs i
driftiSverige 1976.1989/90fannsdet
runt 1 600 stationer installerade. Idag
är antalet 4 500. De finns i 104 länder
isamtliga världsdelar. AXE-stationer
fungerar i praktiken som vanliga datorer men har betydligt större komplexitet och format. En AXE-station
kan innehålla 500-700 program och
varje programenhet motsvarar vanligen 10 000 -12 000 rader källkod.
- Om det blir fel i något av programmen kan det skapas både driftstörningar och driftstopp, säger Hans
Erixon. I värsta fall kan delar av
telefontrafiken i storstäder slås ut.

Snabbt hitta fel
När det blir fel i AXE-stationer rapporterar kunden - det vill säga teleoperatören i det aktuella landet - till
Ericssons lokala organisation, som
rättar felet så fort som möjligt. I dag
sker detta i huvudsak genom en metod som heter Approved Correction
Handling
eller
AC-metoden.
Rättningen görs inte direkt i programmet. Problemet är att arean inte är
obegränsad. När antalet korrigeringar är litet fungerar metoden bra.
Men vid stora volymer blir det svårt
att hålla ordning och reda på
rättningarna. Detta skapar nya fel.
När korrektionsarean är full går det
inte alls. Då måste en annan metod
användas - CNI-metoden, som konstruktörerna helst vill undvika. Den
tar lång tid och är omständig.

Felkorrigeringar ökar

derde senaste åren. År 1990 frisläpptes 10 000 "approved corrections".
Året efter var antalet 12 000 och 1992
ca 24 000. Det höga antalet frisläppta
"AC-ar" har bidragit till att kvaliteten
på rättningarna har sjunkit.
- Det här har inneburit att kundförtroendet har minskat. Projektet har
främst två syften: att öka kundförtroendet för Ericssons ändringshantering och att sänka kostnaderna.

Stora besparingar
Den nuvarande AC-hanteringen kostar Ericsson över en miljard kronor
per år. Hans Erixon räknar med att
spara in minst 25 procent av denna
kostnad med den nya ändringshanteringen.
- Vi kommer att spara in 250 miljoner kronor per år och det är lågt
räknat. Det gör att projektet har
mycket kort pay-off-tid.
Projektet heter RACY (Remove
Approved Corrections Project) och
drivs från Core Unit Basic Systems på
affärsområde Publik Telekommunikation, BX. Det går ut på att minimera
AC-hanteringen. Rättningarna ska i
stället ske med en ny metod som heter
Source Code Correction Concept, förkortat till S3C. 1 stället för rättningar i
en korrektionsarea görs de direkt i
källkoden för programmet.
- Det minskar antalet rättningar och
höjer kvaliteten på dem. Vi kommer
också att kunna dokumentera våra
rättningar på ett enklare och bättre
sätt. I dag är det svårt att hålla reda på
korrigeringarna.
I somras satte man igång att utarbeta S3C-metoden i detalj. Från februari 1995 ska de färdiga rutinerna
läras ut till kunderna. Projektet kommer inte att vara helt genomfört förrän
1995. De största svårigheterna med
projektet är inte att skapa de rent tekniska förutsättningarna utan snarare
att övertyga berörd personal om att de
nya rutinerna är bättre, tror Hans
Erixon.

Måns Widman

Antalet felkorrigeringar har ökat un-

Tennismästare
Årets klubbmästerskap i tennis har
nu färdigspelats. Vinnare vid Ericsson i Kista Sportklubb blev Anders
Bränneby, ECS/Y/TL och på andra
plats Björn Seger, ERA/F/ADAF.
Trea blev Conny Nilsson, ECSA7
LB.
Herrsingeln vid LMEIK, Stockholm sydväst vanns av Björn Nilsson, HF/ERA/JT/KC. Trea blev
Roger Jacobsson, HF/ERA/JT/K. I
dubbeln kom dessa båda spelare på
andra plats.

ERA-Korta
Nyheter
Ingemar Olsson, Erisoft, är stationerad i Canada.
Bengt-Göran Åback, ERA, arbetar nu
i Kina.
TillTysklandharLars Kari från ERA
flyttat.
I Iran är Luis Piedrahita, ERA, stationerad.
Lars Hagebris, ERA. arbetar i Japan.

Kumlafabriken blev nyligen utsedd
som masterfabrik och ska som sådan
ligga i framkanten av ny teknik och
storskalig serietillverkning. För att
klara volymökningarna har man nyanställt ca 400 personer sedan augusti
förra året och är nu totalt närmare
1000 anställda.
Den stora andelen nyanställda har
gjort det nödvändigt att finna en väl
fungerande introduktion i arbetet.
Behovet att ge den äldre personalen
utbildning i ny teknik fanns också.
Fabriken lever, som på många andra
håll, i en värld med ny teknik i ett allt
snabbare tempo.
Efter omorganisationen på ECS Cdivision i slutet av -92 slogs
bl a personalavdelningen för
Kumla och Lund samman.
Detta innebar att man tog ett
samlat grepp om kompetensutvecklingen för personalen
på RMOT International.
Inom den enheten blev i februari Ingemar Hjelte utbildningsansvarig för Kumlafabriken.

Arbetslivsfonden beviljade ifjol
3,7 miljoner kronor till fabriken. Förutom till utbildning ingick där också
pengar förrehabiliteringoch förebyggande åtgärder inom bl a arbetsmiljö
och lokaler.

Grundutbildningar
Brigitte Ringdahl är BRs Travel Manager, här tillsammans med chefen för Nyman & Schultz i Kista,
Carl-Magnus Gustavson och Per Godin, chef för Reseredovisningen.

I år kommer Kumlafabrikens produktion av mobiltelefoner att tredubblas
jämfört med förra året. För nästa år
beräknas en fördubbling jämfört med
i år.
- Det här innebär inte bara god planering och organisation utan också
hög kvalitet i alla led av tillverkningen. Med den produktionstakten

Ökat antal resor till
lägre kostnader
Antalet tjänsteresor inom
BR har ökat kraftigt under
de två senaste åren.
-1 juni i år hade vi det
högsta antalet tjänsteresor någonsin inom
affärsområdet. Glädjande
nog har inte kostnaderna
för resorna ökat i samma
omfattning, säger Brigitte
Ringdahl, BRs Travel
Manager.

Blå Huset
Ingemars första uppdrag
blev att se över utbildningsbehovet för de anställda. Utifrån resultatet har man nu dragit igång ett stort
utbildningspaket. I |
maj i år invigdes nya >
utbildningslokaler i Blå *» ..v
Huset. Byggnaden ligger '"'
strax intill fabriksbyggnaden, där flera nystartade Ingemar Hjelte är utbildningsansvarigför
utbildningar körs parallellt. Kumlafabriken. I år satsar fabriken på
- Det är en fördel för kurs- ca 3 0 OOO utbildningstimmar.
deltagaren att komma ifrån
arbetsplatsen när man går
blir det helt enkelt för dyrt att göra fel,
utbildning. Vi har också fått ta till lite
förklarar Ingemar.
okonventionella metoder, som t ex
Det är en av orsakerna till att
kvällskurser för dem som jobbar nattKumlafabriken gjort en rejäl satsning
skift. Allt för att så mångasom möjligt
med utbildningen "Kvalitet från Börska kunna delta, berättar Ingemar.
jan". En utbildning för samtliga anDet handlar till största delen om
ställda inom RMOT International.
grundutbildningar inom kvalitet,
Kvalitetsutbildningen berör olika asspråk, teknik och ADB. Under 1993
pekter av begreppet kvalitet. Med utberäknas 30 000 utbildningstimmar
gångspunkt från Ericssons kvalitetsgenomföras för Kumlafabrikens anmanual får kursdeltagaren bygga upp
ställda.
nödvändig dokumentation för de
egna arbetsuppgifterna.
Den ökade internationaliseringen gör
att språkkunskaper blir allt viktigare
för kontakterna i jobbet. På arbetstid
kan man läsa språk (främst engelska)
på olika nivåer och med olika kursleverantörer.
Baskunskaper i ADB satsar man
också ordentligt på. Kortare utbildningar hålls i ordbehandlings- och
kalkylprogram.
- Senare tänker vi starta kursen
"Körkort på nätverk". Här är ca 400
personer som arbetar i det lokala nätverket och körkortet är tänkt för att
lära sig vilka möjligheter och begränsningar man har när man jobbar i
ett nätverk.

Ledarskapsträning

Leif öhrling håller flera gånger i
veckan i utbildningen "Kvalitet
från Början". En kvalitetsutbildning framtagen för samtliga
anställda på RMOT International.

En utbildning med hög prioritet hos
produktionsledningen gäller Ledarskapsutbildningen. Den omfattar ett
stort utbildningsprogram för ett åttiotal chefer inom C-di visionen. Utbildningen startade våren -93 och kommer att avslutas vidhalvårsskiftet-94.
Verkstadsskolan har man också tidigare haft i Kumla. Här får man som
nyanställd gå en veckas lödutbildning, något senare en kurs i ytmon-

Den stora ökningen av antalet tjänsteresor har framförallt skett inom de
större affärsenheterna
RMOG,
RMOJ och RMOA. Orsaken är en
ökad världsmarknad med många nya
inbrytningar.
En övergripande resepolicy finns
framtagen för koncernen. För att anpassa resereglerna för affärsområdenas specifika behov finns också
Travel Management som preciserar
den lokala resepolicyn för BR.
- Travel Management handlar
framför allt om att resa med förnuft.
En alltför stelbent reglering gör mer
skada än nytta, liksom en policy som
inte tillämpas, menar Brigitte Ringdahl.
tering, för att slutligen - om behovet
finns - gå en två veckor lång
fortsättningkurs i avancerad ytmonteringsteknik.
Det är arbetet som i övrigt styr
vilka utbildningar som är motiverade
att delta i.
Vad som, enligt Ingemar, också är
viktigt är att Kumlafabriken ser till att

Utbildningar
inom ADB kör
man i Blå
Huset, strax
intill fabrikslokalerna. Här
lär man sig
ordbehandlingsoch kalkylprogram. Senare
tänker man
starta en kurs
kallad "Körkort
på nätverk" som
ska ge tips om
hur man arbetar
i nätverk. Ca
4 0 0 i Kumlafabriken är
anslutna till det
lokala nätverket.

tillvarata initiativ från personalen inte minst från de många unga, ofta
välutbildade, nyanställda-med kanske annorlunda syn på verksamheten.
- Där vet jag att det finns mycket att
hämta. Det gälleratt vi från företagets
sida är lyhörda nog att tillvarata personalens bra idéer, menar Ingemar.

Helena Andersson

Henrik Bergsten på utbildning i
Kumlafabrikens egna Verkstadsskola. Henrik går en
fortsättningskurs i ytmonteringsteknik. Rose-Marie
Karlsson, en av de tre lärarna i
Verkstadsskolan, ser på.

Trimmat kostnaderna
Liksom för övriga delar av organisationen har ocksåkostnadernaförresor
vari t föremål för trim. Att trimma reskostnader kan innebära stora besparingar och idag ligger kostnadsnivåerna i relation till antalet resor bra
mycket lägre än för ett par år sedan.
Kostnadsmedvetandet har ökat rejält
bland resenärerna. Förmånligare avtal med leverantörer är en anna viktig
del av besparingarna.
- Men att resa ekonomiskt betyder
inte alltid att det billigaste res-

alternativet är det bästa. Det är hela
tiden avvägningar som måste bli avgörande för det totalt sett bästa alternativet, säger Brigitte.
Innebörden av Travel Management policy är: "Ett effektivt utnyttjande av reseresurserna som utifrån
helheten ger ett optimalt reslutat".
Detta uppnås genom samverkan mellan företaget, resenären och resebyrån.

Leverantörsavtal
Övergripande bestämmelser, service,
ekonomi och information måste
också samverka. Som Travel Manager har Brigitte ansvar för övergripande frågor, liksom för förhandlingar och avtal med olika leverantörer.
Idag har BR avtal med flygbolag,
rederier, biluthyrare, betalkortsföretag, tågkonto, taxi, flygbussar och
hotellkedjor världen över. Möjligheternaatt pressa prisernahandlarnaturligtvis om hur stora volymer Ericsson
har behov av.
- Våra avtal med leverantörerna inkluderar oftast alla eventuella kostnader, exempelvis försäkringar. När det
gäller avtal med hotell är priset alltid
enav vägning mellan läge, tillgänglighet och standard. Att hotellrummet
inteärdetabsolut billigaste kandärför
uppvägas av att det ligger närmare
Ericssons lokalkontor eller av andra
orsaker.

Reseredovisningen
En annan sida av BRs reseorganisation är Reseredovisningen,
inom den centrala serviceenheten
Ekonomi, där man ansvarar för
granskning av reseräkningar och administration.
På reseredovisningen jobbar man
aktivt med att ständigt effektivisera
och underlätta hanteringen både för
resenären och företaget. För drygt ett

Ansvariga för exportkontroll
inom BR
Exportkontrollansvariga
inom
Ericssons affärsområden har bildat
en samrådsgrupp, som främst ska utarbeta gemensamma rutiner för alla
bolagen i Sverige. Om denna grupp
står mer att läsa i detta nummer av
Kontakten.
I Exportkontrollorganisationen
för BR Sverige är Sigge Lundberg
koordinator.
Kontaktpersoner på Business
Unit-nivå är:
RDEC: Börje Blomroos
RMOA: Bo Nygren
RMOG: (Vakant)

RMOJ: Stefan Kalländer
ERA/ECS Spedition: Thomas
Hancock
RMOT: Rune ÅWad
RLMR: Innehasav AndersJonsson
som f n är placerad på RSS
RMOD, system: Britt-Marie Pettersson
RMOD, mobiler: Mikael Rindborg
Radio Access (RSA): Börje
Finnerman
Ericsson Radio Messaging AB
(ERM): Arne Bernow
Zonex (ZRS): John Adam Zamore
visor: Claes Engvall

år sedan introducerades reseräkningsprogrammet Therese. Här läggerresenären in sinresedata i denegna
PCn och fåren automatisk summering
och sammanställning.
- Idag görs närmare 60 procent av
alla reseräkning i Therese, berättar
Per Godin, ansvarig på reseredovisningen.
Resehandboken är numera också
inlagd elektroniskt och uppdateras
kontinuerligt i databasen TRIP.
- Information är en annan viktig del
av arbetet. Vi har utbildning för resebeställarna i samband med nya rutiner
för blanketter, ändrade avtal eller andra nyheter.
En referensgrupp frånolikaenheter
inom BR sammankallas för information och diskussion kring olika ämnen. Dåochdåhållsöppethusdärman
som resebeställare och/eller resenär
ges ett bra tillfälle att träffa och diskutera BRs olika reseleverantörer.

Helena Andersson

Info om Therese
Om du fortfarande "skrifver" dina
reseräkningar för hand så rekommenderar reseansvariga att du går
över till Therese, PC-program för
att göra dina reseräkningar på lättaste sätt. Therese får du kostnadsfritt via en sekreterare i din närhet
eller från E/EFRC Per Godin
(MEMOID ERAPOG).
Är du en sekreterare som brukar
granska inrikes reseräkningar? Du
kanske är osäker på vilka regler
som egentligen gäller och är nyfiken på varför reglerna är som de är.
E/EFR erbjuder nu utbildning/information till de som granskar
reseräkningar, självfallet helt
kostnadsfritt. Tag kontakt med
Anita
Gradin,
MEMOID
ERAANG för kursanmälan.

RSS tecknar
avtal med Q8
Ericsson Radio Systems Sverige,
RSS har tecknat ett treårigt avtal med
Kuwait Petroleum Svenska AB, Q8.
Kontraktet gäller service på Q8s
samtliga stationer med Delta-system.
Avtalet omfattaräven kort- och sedelautomater.
Tidigare i år har RSS undertecknat
ett samarbetsavtal med Compaq om
att bli auktoriserad serviceleveratör
för Compaqs hela produktsortiment.
Ett avtal har också tecknats med OKI
Sweden om auktorisation som
serviceleverantör.
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PATENTportföljens
storlek avgör
framtiden
Patent har blivit ett allt viktigare vapen i striden om
den digitala tekniken. Nya aktörer på marknaden har
tvingat de traditionella telekom-företagen att revidera
synen på patent.
En ledningsfunktion med övergripande ansvar för
patent- och licensfrågor har nyligen bildats för affärsområdet.
- Vår uppgift blir att ta fram policies
för hur affärområdets patentverksamhet ska bedrivas, samordna
licensfrågor och vara Ericssons och
BRs språkrör utåt, berättar Göran
Nordlundh, chef för den nybildade
ledningsfunktionen BR/R
Traditionellt sett har forskare/konstruktörer arbetat i öppenhet och samverkan hellre snarare än patentskyddat sina uppfinningar.
I samband med att standarden för
det
alleropeiska
mobiltelefonsystemet GSM specificerades (198687) började saken att förändras. Nya
leverantörer - som ofta saknade den
bredd inom telekomteknologin som
Ericsson och andra traditionella telekombolag hade - kom med i bilden.
För att kompensera sina brister började dessa patentera väsentliga delar
av den nya, digitala tek-niken. Sedan
dess har utvecklingen gått mot att alla
företag i allt större utsträckning
patentskyddar sina idéer, produkter
och väsentliga funktioner.
- Idag behöver företagen en egen
patentportfölj för friheten att få tillgångtill digital teknik som patenterats
av andra telekom-företag, förklarar
Göran Nordlundh.
Detharletttillenformav byteshandel med korslicenser där storleken på
den egna patentportföljen blir avgö-

rande förtillgängligheten tilldendigitala tekniken.

Royalties
Utöver aspekten att en stor patentportfölj ger större handlingsfrihet kan
den också ge pengar, i form av
royalties.
En välfylld patentportfölj stimulerar utvecklingsföretagen att ta vissa
risker. I de lägen företaget inte har
behov av att byta till sig korslicenser
kan licenserna istället säljas. Även
omdet inte är Ericssons huvudsakliga
syfte, är det ytterligare ett gott skäl till
att patentskydda de egna teknologierna.
- Men det helt avgörande skälet till
att Ericsson måste bli framgångsrika
på patent är ju omvärldens och kundemas villkor och krav. Att ha en stor
patentportfölj kommer att vara ett
viktigt konkurrensmedel, av avgörande betydelse för vår fortsatta framgång och helt enkelt ett krav från våra
kunder, hävdar Göran.

Patent blir vardag
Även om det tog några år innan
Ericsson fick igång en mer aktiv
patentverksamhet, har den nu tagit
desto mer fart.
Konstruktörernas lite blygsamma
inställning - att sällan tycka det man

Göran Nordlundh är chef för
den nybildade ledningsfunktionen BR/R.
uppfunnit är något särskilt märkvärdigt - bidrog också till att patentansökningarna tidigare var få. Patentsökning är dessutom en ganska snårig
juridisk djungel att ta sig igenom.
- Medvetenheten är numera en helt
annan. Patentsökning blir mer och

En välfylld patentportfölj blir avgörande för tillgången till den
digitala tekniken. Lotta Voigt på RCUR har tillsammans med
kollegor lämnat in mjukvaru-patent till Christer Mildhs avdelning
Patent support, som hjälpt till med bedömning och ansökan.
mer en del av konstruktörens arbete.
- Under hösten kommer vi att utöka
Dessutom finns idag en enhet som
gruppen med flera personer och ser
enbart arbetar med patentsökningar
då gärna att interna sökande hör av
och konkret hjälper konstruktörer att
sig.
tillvarata goda idéer.
Idag får man på Patent support dagligen påringningarfrån konstruktörer
Följer patentärendet
som presenterar sina uppfinningar eller idéer. Också det ett gott tecken på
Patent support finns i Kista och består
att synen på patent håller på att förför närvarande av en grupp på sju perändras. Från att ha varit något knastersoner.
torrt förbehållet några få experter
Patent support arbetar med att från
inom företaget till var mans angeläett tidigt stadium av utvecklingsprogenhet.
jekten försöka fånga upp konstruk- En uppfinning måste inte vara den
törernas idéer och gå vidare med dem
mest geniala uppfinning mänsklighesom kan patentsökas.
ten skådat, det viktiga är att vara först
- Vi driver varje patentansökning
med att patentera det senaste som kan
som ett enskilt projekt, där en av våra
bli en viktig ingrediens i våra framingenjörer finns utpekad för att följa
tida produkter och teknologier, och
ärendet från början till slut, berättar
här kan de flesta ha något att bidra
Christer Mildh, chef för Patent supmed, menar Christer.
port.
För dem som jobbar i Christers
Helena Andersson
grupp gäller det både att hänga med i
framkanten av den tekniska utvecklingen och att sätta sig in i viss
juridisk terminologi.

Kampen om digitala standarder i USA hårdnar:

TDMA går mot heldigital och fler funktioner
Medan standarden för
CDMA, i sin första version, blivit klar i juli i år
går nu TDMA in i fas två. I
denna fas blir standarden
heldigital, får fler funktioner och ger en allmän
kapacitetsökning.
Kampen om digitala
standarder för den nordamerikanska marknaden
hårdnar.
Ericssons val av digital mobiltelefoni
med den digitala TDMA-tekniken
(Time Division Multiple Access)
fortsätter,
trots
uppstickaren
Qualcomms CDMA-standard (Code
Division Multiple Access).
-Det är inte CDMA som teknik vi
tvivlar på, utan den tillämpning som
valts, säger Filip Lindeli, som på
affärsenheten RMOA arbetar med
strategisk produktplanering.
TDMA , som antogs som digital
standard 1990, finns idag i Ericssons
leverade D-AMPS system både i
USA, Canada, Hong Kong m fl länder. I Europa och Japan, där man har
en större statlig reglering av standar-

dat det amerikanska bolaget
Qualcomm. Förutom dessa
"dignitärer", vars ord väger
tungt, har man också haft fördelar av lågkonjunkturen.
- Den har gjort att vissa
teleoperatörer avvaktat kostsamma digitala investeringar
och istället fortsatt analoga utökningar till dess CDMA
finns tillgänglig, säger Filip.

CDM A-nät 1995
Ericssons skäl till att förorda
TDMA framför CDM A gäller
främst tiden. Man framhåller
att CDMA-tekniken ligger
längre fram i tiden, utan att
vara bättre. Först 1995 beräknas det första CDMA-digitala
mobiltelefonsystemet kunna
Filip Lindeli, på strategisk produktplatas i drift.
nering, RMOA, tror inte att CDMAC DM A-förespråkarna
standarden blir vare sig billigare eller
hävdar å sin sida att Qualkommer att uppnå högre kapacitet.
comms föreskrivna standard
kommer att ge högre kapacitet och bli
der, har bara en digital standard för
billigare.
vardera marknad tillåtits. I USA hål- Men att den digitala tekniken ska
ler de statliga myndigheterna en lägre
ge samma kapacitet och att CDMAprofil, vilket lett till att ännu en stantekniken blir billigare är inte troligt,
dard - CDMA - kunnat växa fram vid
menar Filip.
sidan av TDMA.
- Istället visar våra egna undersökFörespråkarna förCDM A bestårav
ningar att CDMA blir rejält dyrare.
en grupp kända radioprofiler som bil-

CDMA grundar sig på en teknik
som kan liknas vid kommunikationen
vid ett coctailparty. Signalerna går ut
med samma styrka över hela
frekvensbandet, precis som det jämna
sorlet
från
ett
cocatilparty.
Coctailglasen får symbolisera de
mikroceller som ska fånga upp signalen från den mobiltelefon som kommer in i dess upptagningsområde. Här
menar Ericssons experter att signalstyrkan från en mobiltelefon som använder en av de större cellerna kommer att störa mikrocellernas förmåga
att plocka upp signaler.
Ett annat problem ärnären mobiltelefon färdas snabbt genom flera
mikrocellers upptagningsrområden.
En sådan mobiltelefon måste kunna
använda en stor cell - en makrocell - i
samma område.
- Men detta är enligt CDMA-standarden inte möjligt, menar Filip.
Det är de främsta tekniska invändningarna
Ericsson
har
mot
Qualcomms tillämpning av CDMA. 1
TDMA är det många olika radiofrekvenser som skickar signalerna till
de olika mobiltelefonerna. På så sätt
blirsystemetmerflexibeltoch utesluter störningar.
Ett problem för teleoperatörer, som
valt att avvakta tillsdessCDMA finns

tillgänglig, är att de halkar efter i
digital mobiltelefoniutveckling. Den
dagen lågkonjunkturen vänder kommer efterfrågan snabbt att öka. Leverantörer som t ex Motorola har under
tiden valt att tillämpa (Narrow) NAMPS.

Narrow-AMPS
I N-AMPS minskar man frekvensavståndet från 30 kHz till 10, som ger
fler kanaler och ökad kapacitet. US
West aren teleoperatör som nappat på
Motorolas lösning. USAs största teleoperatör McCaw har dock valt
TDMA. Ericsson har levererat DAMPS-system, både till McCaw och
andra teleoperatörer, som tagits i drift
eller är under installation i flera amerikanska delstater.

Försprånget viktigt
När fas två av TDMA är genomförd
1995 räknar Ericsson medattCDMAs
kapacitet inte kommer att vara mer än
två tredjedelar av TDMAs. Förspånget på marknader utanför USA är ytterligare ett viktigt konkurrensmedel.
Senast i raden att teckna kontrakt på
ett TDMA-baserat D-AMPS-system
från Ericsson var Malaysia och operatören Mobikom Sdn Bhd.

Helena Andersson
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Jämställdhet på gång på "G"
På affärsenheten RDEC,
enheten för Försvarskommunikation, är det
många av medarbetarna
som har militär bakgrund
och flertalet av produkterna är typiskt "manliga".
Det är faktiskt här som
man kommit ett bra steg
när det gäller jämställdhet.
Detta framgår av den statistik som tagits fram i samband med BRs
jämställdhetsprojekt.
- Vi blev själva positivt överraskade när vi fick fram resultatet av våra
undersökningar, säger Inger Nyström, Marie Meltzer och Katarina
Helgby, som arbetar med ERA/G:s
jämställdhetsfrågor.
Förutom att ta fram statistik har de
gjort en enkät, som gått ut till alla enhetens kvinnliga medarbetare.
Av ERA/G:s 185 medarbetare är 45

- Kvinnor har ett annat synsätt
som kan vara positivt för
verksamheten, säger Olle
Lenneman, chef för ERA/G.

kvinnor och av de 50 cheferna är fem
kvinnor.
-Detärroligtatt vi bland våra "High
Potentials" har 27 procent kvinnor,
säger Inger. "High Potential" är de
medarbetare som identifierats för att
ingå i Ericssons Management
Planningprogram. Om några år borde
detta synas genom att antalet kvinnliga chefer inom Försvarskommunikation ökar.
i En av frågorna i enkäten löd: "Har
du som kvinna svårigheter att komma
med i manliga kamratkrestar på jobbet? Här svarade 78 procent att så inte
var fallet. Detta positiva utfall visar
troligen att kvinnorna inom ERA/G
anser att de blir behandlade på samma
villkor som männen.

En annan fråga var "Skulle du rekommendera andra kvinnor att söka
arbete vid ERA/G". Här svarade 81
procent ja, 13 gav inget svar och 6
procent svarade nej. Den högaja-procenten visar att kvinnorna trivs på Genheten.

Åtgärdsplan
En åtgärdsplan med både lång- och
kortsiktiga aktiviteter har tagits fram.
En del frågor som man ska arbeta med
grundar sig på vissa av svaren i enkäten. Det gäller t ex påverkan på den
egna arbetssituationen, eget ansvar
och utvecklingsmöjligheter. Här ska
uppföljning ske inom ett år.
Kortsiktigt ska man bl a:
* ta fram en lathund för att barnlediga ska få bättre kontakter med Genheten under sin ledighet,
* Vid lönesamtal med kvinnliga
medarbetare ska chefer ge tydligare
information om vilka kriterier som
gäller för lönesättningen.
* Bättre feed back från cheferna till
de kvinnliga medarbetarna behövs.
- Kvinnorna vill ha en ärligare återkoppling från sina chefer på sina
arbetsprestationer, förklarar Katarina. Idag är det ofta positiva omdömen men det som efterlyses är konstruktiv kritik, som kan vara utvecklande för arbetet.
Statistiken och resultatet av enkäten har presenterats för G-enhetens
ledningsgrupp och vissa inbjudna
medarbetare.
-Jämställdheten har avdramatiserats och det finns ett positivt intresse
för dessa frågor bland våra manliga
arbetskamrater, tycker Inger, Marie
och Katarina.

Annat synsätt
Att just Försvarskommunikation med
sina "manliga" militära produkter
kommit längst inom jämställdheten
kan verka förvånande.
- En förklaring är nog att vi är en
liten, platt organisation, där det är lättare för kvinnor att synas, säger ERA/
G:s chef Olle Lenneman. Av
ledningsgruppens elva medlemmar
är tre kvinnor och det, trorjag, är betydelsefullt. Kvinnor har ett annat synsätt, som kan vara positivt för verksamheten.
- Kvinnor kan ibland behöva mer
uppmuntran och stöd än män för att
utveckla sig själva, betonar Olle. Det
är något som vi måste ta hänsyn till i
vårt arbetet med att göra G-enheten
till en jämställd arbetsplats.

Marie Meltzer, Katarina Helgby och Inger Nyström arbetar med G-enhetens jämställdhetsfrågor.De är
positivt överraskade av den statistik som de tagit fram.

Seminarium om jämställdhet
Varför ska vi arbeta med jämställdhet och hur ska vi skapa en jämställd
arbetsplats? Det var några av de frågor som stod i centrum på det seminarium kringjämställdhet som hölls
för en tid sedan.
Seminariet arrangerades av
projektgruppen förjämställdhetsarbete på BR i Sverige och deltagarna
var chefer och personalfolk. ERAs
VD Kurt Hellström inledde med att
betonaatt jämställdhetsarbetet aren
viktig del i affärsområdets föränd-

ringsarbete och att det måste ut i organisationen. Han nämnde också att det
är viktigt att hitta bra chefer, något
som är svårt i en verksamhet som
växer snabbt. Jämställdhetsarbetet
kan ses som ett sätt att bredda rekryteringsbasen för bl a chefstillsättningar.
Hans Hansson, projektledare för
jämställdhetsarbetet redogjorde för
jämställdhetslagen och de krav den
ställer. Han förklarade varför det är
viktigt att arbeta med jämställdhet

GT

Gunilla Tamm

Japansk förebild
gav projektvägg
Det vore inte fel att säga att man inom CMS 30-projektet jobbar med kvalitet på ett sätt som är mycket
inspirerat av hur man jobbar i Japan. Produktstrukturen för CMS 30-projektet i Kista är ett exempel
på hur man jobbar med ett japanskt kvalitetstänkande
som förebild - och ett förbättringsarbete i praktisk
tillämpning.
- Idag är ju japanerna världsledande
på kvalitetsmedvetande. Annat var
det för vara några årtionden sedan då
japansk kvalitet bara betydde dåligt
kopierat skräp, minns Örjan Sahlin,
kvalitetskoordinator på CMS 30 .
Dagens
japanska
kvalitetstänkandet bygger framförallt på att
allamedarbetare skakännaettpersonligt ansvar för sin del av helheten.
Dessutom att gränser och onödiga
hierarkier bryts ned.
Öppenhet och kommunikation är
grundläggande för att man ska
lyckas.Genom att studera det japanska kvalitetstänkandet har man inom

och redogjorde även för vilka aktiviteter som är på gång för att öka
jämställdheten inom BR.
Varje affärsenhet fick i våras i
uppgift att ta fram ett jäm-ställdhetsprogram för den egna verksamheten. På seminariet redovisades detta arbete. Vissa hade kommit rätt långt medan andra haft en
långsam start. Längst har affärsenheten för Försvarskommunikation kommit.

CMS 30 funnit det arbetssätt som är
nödvändigt när man ska klara t ex parallella projektaktiviteter.
Och att hitta nya metoder och arbetssätt har varit en förutsättning för
att klara den dubbla "utmaningen" för
CMS 30.
Det gäller dels den rekordsnabba
tiden för projekten, dels att på denna
korta tid ta fram den nya produkten
utan att göra avkall på kvaliteten.

Följa utvecklingen
En strategi man bestämde sig för var
att tidigt definiera hela produktstrukturen för CMS 30-projektet och

Lena Grönstedt, på
Ateljé-service, och Örjan
Sahlin, kvalitetskoordinator på RMOJ, framför
projektstrukturen för
CMS 3 0 till Japan. Idéen
är hämtad från japanskt
kvalitetstänkande med
kommunikation och
öppenhet i centrum.

att visa den för alla inblandade.
- Vi ville får fram en överskådlig
presentation, där alla kontinuerligt
kunde följa med i projektets utveckling, berättar Örjan Sahlin.
-För oss är det angeläget att se den

röda tråden från kundåtagande till förverkligande av systemet, tillägger
Christer Elmqvist, kvalitetschef på
RMOJ.
Professionell hjälp skaffades för att
göra den mycket stora mängden infor-

mation överskådlig. Med
hjälp av Leif Sundberg
och Lena Grönstedt på
Ateljéservice finns den
schematiska väggtavla
sedan i våras strategiskt
uppsatt i Borgarfjordhuset.
Tavlan visar hela
produktstrukturen
för
projektet. Här kan man
följa hur utvecklingen
framskrider för alla delsystemen (GMSC/MSC
med RBS 300, HLR,
OSS) och de olika
blocken som där ingår. I
takt med att nya åtaganden fullföljts indikeras
dessa med färgmarkeringar på tavlan. Uppdateringarna sköts ungefär en gång i månaden av
Lena Grönstedt.
- En likadan vägg finns
idag i Linköping (Mjärdevi) och vi är på väg att
även få upp dessa scheman hos ERE i
Mölndal, på LMF i Finland och på
kontoret i Shin-Yokohama, berättar
Örjan.

Helena Andersson

NYHETER
PRS blev Årets Leverantör på Nordisk Telekom '93:

-Mwm
Pris för trådlösa Freeset FRÅGAR

"Årets leverantör inom
Telekommunikation"
blev utmärkelsen till
PRS (Ericsson Paging
Systems AB) för framgångarna med trådlösa
kontorstelefonen
Freeset.
Priset delades ut vid
mässan Nordisk Telekom 9 3 , där Ericsson
bl a visade upp det
mobila kontoret, Mobitex och Diricall.
"Fören intressant teknisk produkt
med trådlös telefoni som medel
för att skapa frihet och åtkomlighet i kombination med en förenklad installation."
Så lät juryns motivering då PRS
under Nordisk Telekom '93, 2024 september i Älvsjö, tilldelades
utmärkelsen för försäljningen av
den trådlösa kontorstelefonen
Freeset.
En nöjd Lennart Nilsson, VD
för PRS, fanns på plats vid prisutdelningen.
- Det här visar att Freeset blivit
en erkänd kommunikationslösning på dagens moderna arbetsplatser. Freeset ger en flexiblare och effektivare telefonlösning.
Utmärkelsen delades ut av
Kontorsforum, en idéförening för
ca 200 000 kontorsanställda. Genom utmärkelsen vill Kontorsforum premiera företag som under året utmärkt sig för goda och
intressanta användarprodukter.
Vid sin monter på mässan visade PRS även personsökaren
Contactor 9 000 och säkerhetssystemet Diricall.

Mobila kontoret
ECS visade för första gången i
mässammanhang upp det mobila

Vart gick din
senaste
tjänsteresa?
Roland Jensen, ERA,
Kista
Den gick till Ericsson Ltd. i
Guildford, England den 20 augusti. Där informerade jag om
resultatet
av
årets ESP, dvs
Ericsson Strategic Planning.

Lennart Eriksson, RRN,
Kista

Lennart Nilsson, VD för Ericsson Paging Systems AB, tar emot utmärkelsen Arets Leverantör för
kontorstelefonen Freeset. Priset delades ut av Kontorsforum under Nordisk Telekom 9 3 i Älvsjö. T v
prisudelaren och juryledamoten Leif Örum från Organisationskonsult Leif Örum AB.

kontoret med hjälp av Ericssons
mobiltelefoner och modem.
- Vi valde att visa mobiltelefonens möjligheter vid sidan av
telefonkommunikationen. Framöver kommer det kompletta systemtänkandet att bli ett allt viktigare konkurrensmedel, vilket inte
minst det stora intresset under
mässdagarna visat, berättar Per
Körner, produkt- och teknikansvarig på ECS i Rissne.
Här blir mobiltelefonen tillsammans med modemet ett viktigt verktyg för överföring av
kommunikation, som t ex fax- och
datoröverföring.

Ericsson samarbetar med flera
datortillverkare på området och
IBM- och Texas TravelMate-datorer med inbyggda Ericssonmodem fanns med på mässan för
att tillsammans med Ericssons
mobiltelefoner illustrera de nya
kommunikationslösningarna.

Mobitex-monter
ECS affärsenhet för Mobildata RMOD - hade valt att tillsammans
med åtta av sina partners arrangera en Mobitex-monter. Där visades exempel på systemlösningar
som kan erbjudas inom området
trådlös datoröverföring. Utöver

funktioner och användningsområden för exempelvis åkerier,
serviceföretag, ambulans och
databasaccess visades även datakommunikation via Mobidem.
Mobidem är en teknik som idag
används i bl a US A, Canada, England, Holland och Norge och som
även kommer att erbjudas den
svenska marknaden nästa år.
Med ett Mobidem kopplat till, eller inbyggt i, en bärbar PC kan
man kommunicera med bl a det
egna företagets datorsystem.

Helena Andersson

Den 23 september åkte jag till
Linköping. Där
var jag för att
närvara vid ett
styrgruppsmöte
angående det
stora nybygget i
Mjärdevi.Detbliroftatjänsteresor
till Linköping.

Ann-Christine Angelstrand, Eritel, Göteborg
Jag var hos
mobildataoperatören RAM i
England den
20-24 september. Där varmin
uppgift att assistera en programvarauinstallation av Mobitex
mjukvara.

Tomas Stålnert, ERA,
Linköpingsfabriken
Jag åkte ner till
Hamburg
i
Tyskland för att
gå på en utbildning i Panasonic ytmonteringsline. Totalt var det 10
utbildningsdagar. Det kändes stimulerande att åka iväg på en bra
och intressant kurs.

Kerstin Almstedt, ERA,
Gävlefabriken

Catarina Hägglund från ECS i Rissne
visar en mässbesökare de mänga
kommunikationsmöjligheterna med
Ericssons mobiltelefoner.

Gott om besökare strömmade till under Nordisk Telekom-veckan i Älvsjö, den 2 0 - 2 4
september. Under det samlade namnet IT-veckan (Informationsteknik) pågick flera parallella
mässor samtidigt. Data Kontor Miljö, SunExpo och Systemutveckling var några av de övriga
mässorna vid sidan av Nordisk Telekom.

Tipsa ERA Nyheter om era nyheter. Ring redaktionen!

För några veckor
sedan var jag
både i Kumlafabriken och på
ERA i Kista. Jag
är med i referensgruppen för
resebeställningar och det betyder tjänsteresor till Kista ungefär varannan
månad. Annars reser jag inte så
mycket för jobbet.

ä^

