MARS 1994

I Mjärdevi
i Linköping arbetar man med
tillämpningskonstruktion av radionätprodukter. Göran Olsson, som är
chef för denna verksamhet, intervjuas.
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Cut over i Osaka, Japan
Nyligen skedde cut over i Osaka, Japan. Det betyder att Ericsson officiellt överlämnat mobiltelefonsystemet till kunden KDP, Kansai Digital
Phone.
Kunden kommer nu att själv testa systemet för att ta det i kommersiell
drift i mitten av maj.
Det var i juli 1992 som Ericsson fick beställning på detta digitala
mobiltelefonsystem, som i ett första skede ska täcka städerna Osaka,
Kobe och Kyoto.

Högt tryck i
Gävlefabrien
Fabriken i Gävle går för högtryck.
Under flera veckor har de fyra
ytmonteringslinorna körts även
på lördagar förutom femdygns
24-timmars drift. Nyligen togs beslut om att investera i en femte
lina och layoutarbetet för denna
pågår nu för fullt.
I år kommer många nya produkter att införas i produktionen. För
detta har en speciell produktverkstad skapats där nya produkter fasas in i fabriken.

Första Edacs till Nya Zeeland
Ericsson har tecknat kontrakt på leverans av ett första Edacs-system till
Nya Zeeland. Kund är operatören MCS Pty.
Det digitala radiosystemet kommer inledningsvis att täcka städerna
Auckland, Hamilton och Taurangas, men kommer på sikt att bli landstäckande. Edacs erbjuder operatören ett digitalt mobilradiosystem med
hög säkerhet. Systemet innehåller även flera avancerade funktioner,
såsom digitalt tal, överföring av data, räddnings- och nödanropsfunktioner.

Chile först med Mobitex
Först i Sydamerika med ett Mobitex-nät blir Chile och den chilenske
mobiltelefonoperatören CTC Cellular. Ericsson har tecknat kontrakt
om levererans av ett nyckelfärdigt mobildatanät av Mobitex-standard
som i första fasen ska täcka Santiago- och Valparaisoregionerna. Leveranserna startar i april. Nätet ska tas i kommersiell drift i august i år.
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Edacs i fokus med

KOMMENTAREN

Sälj möte och guldreferens

Alla ska kunna påverka

V

årt affärsområde Radiokommunikation går bra. Kunderna
efterfrågar våra produkter. En konsekvens av vår framgång
är den personalökning på 1 300 personer som skedde förra
året. Prognosen för -94 pekar på fortsatta ökningar även om vi inte
kommer att anställa lika många som i fjol. Det kan vara svårt för
oss att hinna med men vi får inte missa att ta hand om nya
medarbetare på ett professionellt sätt för att de ska fungera bra och
trivas. Det finns risk att behovet av nyrekryteringar kommer i fokus
och att vi glömmer bort hur viktigintroduktionen är iett nytt företag
och till nya arbetsuppgifter.
Vi arbetar i ett snabbrörligt företag med ett behov av öppet
arbetsklimat som tar hänsyn till de anställdas kunnande och kreativitet. Det är nödvändigt att vi vårdar vår atmosfär så att varje
anställd känner att det är någon mening med att framföra sina idéer
och synpunkter. Ingen ska uppleva sig som en betydelselös del av det
jättelika företaget. Det är viktigt att känna att man kan påverka. I
vårmålstyrda organisation är en av chefens viktigaste uppgifter att
se till att alla medarbetare inte bara vet de egna målen utan också
kopplingen till företagets och enhetens mål.
Vi ska vara en "Excellent employer", utmärkt arbetsgivare, inte
bara internt utan även externt. Ericsson är ett attraktivt företag och
många vill börja arbeta hos oss. Ett bevis på detta är den stora mängd
ansökningar om praktik som vi får från studenter på de tekniska
högskolorna. Vi ska vara generösa med att erbjuda pratikplatser.
Dagens praktikanter är en länk till vår framtid. Till den positiva
bilden utåt hör att vi också så mycket som möjligt bör hjälpa arbetslösa ungdomar till meningsfull sysselsättning.
"Ständig förbättring" är två viktiga ord i vår verksamhet och det
gäller i hög grad personalutveckling. I den platta organisation som
vi arbetar på att genomföra finns det nödvändiga kunnandet i centrum och ersätter succesivt tidigare befattningsbeskrivningar. Detta
är en attitydfråga och det kommer att ta tid att ändra vårt synsätt. Men
det är nödvändigt.
ramtiden
ser ljus ut. Det finns
dock
många
hotbilder och en gäller kompetens. Vi
måste ha rätt kunskaper vid rätt tillfälle.
Att höja sin kompetens genom att bredda och
vidareutveckla sina kunskaper är nödvändigt
för alla medarbetare oberoende av vilka arbetsuppgifter man har. Arbetsrotation är ett sätt att
bredda sitt kunnande. Ett annat sätt är att delta i
projekt vid sidan av de normala arbetsuppgifterna. Hur kompetensutvecklingen ska ske planerar chefen och medarbetaren tillsammans på
de årliga planeringssamtalen. Dessa samtal, som både är en rättighet
och en skyldighet, är vårt viktigaste instrument, när det gäller
personalens utveckling.

F

Lars Åkeson

Under de sista dagarna i februari var mobilradiosystemet Edacs i centrum. Inte bara för polisen i
Lillehammer under OS där utan också för deltagarna på den säljkonferens som arrangerades på
Ericsson Mobile Communications i Kista.

Fem herrar i glatt samspråk om i
Edacs i Lillehammer och i
"
Estland. Fr v Staffan Svensson,
George Fath, Dave Stevens, Phil
Johnson och Ulf Borison.

Femtioåtta deltagare från Europa
och mellanöstern deltog i mötet,
vilket är fler än tidigare år. Det beror på, att från den första januari i
år, sköts all marknadsföring utanför Nordamerika från enheten i
Sverige.
- Strategi, nya produkter, marknader och stöd till dotterbolagen,
var några av punkterna på säljmötets program. Det berättar
Anders Gråtorp som är ansvarig
för marknads- och sälj stöd på
Ericsson Mobile Communications i Kista och den som arrangerat säljmötet.
Andra punkter var Edacs presentation på den förestående

1 Östeuropa finns intressantil^^
marknader för Edacs och beställningarna från Polen och Ungern är
viktiga steg in i denna del av Europa. Under säljmötet kunde
George Fath också meddela att
man just skrivit under en Edacsorder till Estland.
- Vi har sålt Edacs till flera
europeiska storstäder nu är det
dags att titta på utökningar så systemet även täcker mindre städer,
tillade han. Ett annat viktigt uppdrag under -94 är MET-polisen i
London, där man hoppas att det i
år ska tas ett beslut.

CeBIT-mässan i Hannover och
diskussioner runt den nya europeiska standarden TETRA - hot eller
möjligheter för Edacs.

Etablerat
- Edacs är ett etablerat system som
fått ett ordentligt fotfäste i Europa.
Genom deltagandet i OS har vi fått
en riktig guldreferens, sa George
Fath, som är Vice Pressident &
General Manager, RLMR. Innan
säljmötet hade han just besökt OS
i Lillehammer och polisens ledningscentral där och han var
mycket imponerad. Även svenska
polisen hade upplevt Edacs i verkligheten i Lillehammer.

Gunilla Tamm

Personalrabatter på mobiltelefoner - detta gäller
Vilka personalrabatter gäller vid köp av mobiltelefon? Hur kan ordinarie pris hos vissa återförsäljare vara lägre ån de med Ericssons rabatter?
Det här är ofta återkommande frågor som vi bett
Pär Sveen på Ericsson Mobile Communications att
reda ut.
I år väntas försäljningen av mobiltelefoner till det digitala GSM-nätet för första gången bli lika stor
som till det analoga NMT. Enligt
Telias bedömningar handlar det
om cirka 300 000 sålda mobiltelefoner under 1994.
Det betyder ett lika stort antal
nya abonnenter för de tre digitala
operatörerna (Telia Mobitel,
Comviq och Europolitan) och för
Telia Mobitel med det analoga
NMT att slåss om.
-Konkurrensen mellan operatörerna är stentuff. Det gäller att med

egen profilering och diverse
lockelser få de nya abonnenterna
att välja just deras system, förklarar Pär.

Operatören sponsrar
En idag allt vanligare typ av lockelse är de tillfälliga eller mer permanenta kampanjer som erbjuder
kunden att i samband med
mobiltelefonköpet också teckna
abonnemang. Operatörerna garanteras på så sätt abonnenter till
sina system och sponsrar samtidigt återförsäljarna så att de kan

WHETER

sänka priset på de mobiltelefoner
som är knutna till kampanjen.
Idag finns en uppsjö av
abonnemangsformer för mobil
telefonanvändaren att välja
bland. Det är på privatmarknaden man satsar mest,
då det är här den största till
växten förväntas bli framöver.

Billigare på stan
Det är denna utveckling
som i huvudsak är skälet
till varför en Ericssonanställd kan hitta en
billigare mobiltelefon "på stan" än hos
återförsäljare som bara
erbjuder Ericssons personalrabatt.
- Det rekommenderade pris vi
ger till våra återförsäljare är bara
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Linköpingsfabriken: Stefan Johansson, tfn 013 - 28 71 40

ett riktmärke och i praktiken ingenting vi påverkar.
En annan förklaring är
att det är svårt att
hantera och administrera en kraftig
rabattering för en
koncern med så
många anställda som
Ericsson utan att det
drabbar
återförsäljarna.

Se till behovet
Ericssons mobiltelefoner
kostar idag mellan 3000
och 10 000 kronor beroende på modell. Personalrabatterna är 15 procent på
samtliga modeller och är enligt Pär en rabatt fullt jämförbar
med andra företags.

Pärs råd till alla mobiltelefonspekulanter är att fundera över dU
egna behovet av mobil kommunikation.
Ska telefonen bara användas
som vanlig telefon i sommarstugan eller bara från bilen? Ska den
kunna brukas utanför Sverige, i
Norden eller övriga Europa? Hur
viktigt är det att kunna använda
mobiltelefonen tillsammans med
fax, memo och andra tillbehör?
- Därefter är det viktigt att hos
återförsäljare och operatör noggrant jämföra de olika alternativen - både vad det gäller själva mobiltelefonen och abonnemangsformerna.

Helena Andersson

Linköping, Mjärdevi: Lars Wallin, tfn 013-28 73 11,
Lund: Katarina Smide, 046-18 14 48.
Ericsson Radio Access AB: Birgitta Öberg, tfn 08-757 15 19,
Ericsson Radio Messaging: Lieselott Claydon, tfn 08-757 59 65,
Mobiltelefoner 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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Göran Olsson
chef för Centrum för
tillämpningskonstruktion av radionätprodukter, Linköping

SPECIALARBETE I FABRIKEN. Niklas Hörvallius och Kaj Nielsen, Gävlefabriken,deltar i "Ledarskapsutveckling i Produktlon". Som ett led I
projektet gör de ett specialarbete som under ett år ska ge kortare ledtider och en effektivare styrning av produktionen.

Produktionen i gemensam satsning på ledarskapsutbildning

Lär sig leda i förändring
- Personligen hoppas jag att utbildningen ska göra
mig till en bättre produktionsledare, som lättare
kan leda och motivera andra i förändringsarbete.
Det säger Niklas Hörvallius som nyligen påbörjat
^ 0 i 15 månader lång ledarskapsutbildning för anställda inom produktionen.
Det är ett omfattande och i flera
För att kunna ge stöd åt varandra
av seenden tufft program som vän- är man minst två deltagare från
tar de tolv produktions- och varje tillverkningsenhet. Alla har
etsledarna som deltar i projek- dessutom en personlig handledare
"Ledarskapsutveckling i Pro- (vanligen ens närmaste chef) och
duktion" - LUP. Sammanlagt tolv en lokal kontaktperson som stöd
deltagare från affärsområdets och bollplank om projektet skulle
samtliga tillverkningsenheter ska köra fast eller man känner sig vara
under 15 månader varva teore- på väg åt fel håll.
tiska avsnitt med egna praktiska
Korta ledtider
projekt.
- Utbildningens tre mål är att Tillammans
med
Niklas
utveckla individen, situationsan- Hörvallius har också Gävlepassa verksamheten och spara fabrikens Kaj Nielsen tagit chantillverkningskostnader, berättar sen att delta ledarskapsutbildPeder Davidsson, personalchef i ningen.
LinköpingsfabTill skillnad mot
riken och initiativ- "Ett tufft program de andra driver
tagare till projekoch Kaj ett
där vi varvar Niklas
tet.
gemensamt - lite
större - projekt kalPeder och persoteoretiska
lat PLOG (produknalrepresentanter
från övriga fabri- genomgångar medtion, ledarskap, organisation - Gävker har planerat
ett praktiskt
le).
upplägg och innehåll, skräddarsytt
- Vårt projekt
projekt"
för att passa affärskan ses som en
områdets verksamhet.
fortsättning på förbättringarbetet
KARG
(kapitalrationalisering
Teori och praktik
Gävle). Syftet är att korta ledtider
De teoretiska momenten behand- och effektivisera styrningen av den
lar olika ämnen som hjälper de analoga tillverkningen av Basek II,
egna projekten framåt. Efter kick- berättar Niklas och Kaj.
Båda tycker hittills att utbildoff en i december - 93 har man haft
ett utbildningstillfälle om pro- ningen ser lovande ut. Efter de två
jektkunskap, ett annat om mål- första terorigenomgångarna är
mannuifullfärdmedattförPLOGstyrning.

- Ni har tillhört affärsenheten
Mobiltelefonsystem japansk standard. Denförstajanuari skedde en
förändring, varför?
- Även om vi linjemässigt tidigare
tillhörde "Japanenheten" arbetar
vi också mot de båda andra affärsenheterna inom mobiltelefonisystem, dvs europeisk och amerikansk standard. Vi har även uppdrag för Ellemtel. Att tillhöra den
"japanska" enheten kändes inte
naturligt längre med tanke på
uppdragsstrukturen. Vi har nu en
styrelse, där bl a cheferna för de
olika affärsenheterna ingår och
därmed har vi fått en bredare förankring i ERA. En av våra uppgifter är att titta på hur man kan utveckla och återanvända radionätsystem för att få ned utvecklingskostnaderna. Vi har också
uppdrag för forskningsenheten
RCURpåERA.
- Har det inneburit några praktiskaförändringar?
-Ja. Viharfåttenplattareorganisation och kan arbeta flexiblare i en
kundleverantörs relation med
uppdragsgivarna. De administrativa rutinerna har också blivit enklare.

^f

Bengt Karlsson, Mönsterkort, PO Dahlström, Gävlefabriken, Stefan
Johansson, Linköping, Mikael Möller, Ericsson Radio Access Kista
och Ingemar Hjelte, Kumlafabriken, jobbar med utbildningsfrågor på
respektive tillverkningsenhet. Ledarskapsprogrammet har man
utarbetat till-sammans.

projektet
sammanställa
en
projektspecifikation.
Något utbildningen hittills hunnit lära är vikten av att ha uppdrag
och mål klart för sig och att veta
vem beställaren av projektet är.
- Vårt slutliga mål är att ge ett
smidigare produktionsflöde som
ökar lönsamheten för fabriken.
Beställare är vår fabrikschef, berättar Niklas och Kaj.

Kontaktnät
Ungefär två dagar i veckan räknar
Niklas och Kaj med att man behöver lägga ned i tid på sitt projekt.
Just tidsbristen är det som känns
tungt med utbildningen. Annars är
man så här långt mycket positiva.
- Det kontaktnät man får med

övriga produktionsenheter känns
oerhört värdefullt. Dessutom utbyter vi mycket erfarenheter av
varandras projekt.
Om cirka ett år är det dags för
Niklas, Kaj och alla övriga som
deltagit i "Ledarskaputveckling i
Produktion" att redovisa projekten för koncernledningen. Förhoppningsvis har Niklas då också
klarat sin personliga målsättning.
Den om att vara en bra ledare som
klararatt leda och motivera - också
vid förändringar.
En viktig egenskap för alla ledare i tider då förändringar blivit
en väsentlig del av det vardagliga
arbetet.

Helena Andersson
Foto: Jan Carlsson

- Hur många anställda är ni i?
- Vi är ca 340 medarbetare och
kommer att öka till lite över 400 i
år. Trettio procent av våra tekniker
är kvinnor.
-Har ni mycket kontakter med Tekniska Högskolan i Linköping?
- Ja, det har vi. De har uppdragsutbildning åt oss inom programvaruteknologi. Via Nutek är vi
också med och sponsrar doktorander vid högskolan. Många av
våra medarbetare kommer från
Linköpings tekniska högskola,
som ju ligger "tvärs över gatan".
- Du har tidigare arbetat utomlands för Ericsson.
- Det stämmer. Åren 83-88 var jag
i Richardson och därifrån flyttade
jag till Montreal i Canada. För tre
år sedan flyttade jag tillbaka till
Sverige.
- Hur trivs du i Linköping.
- Både jag och familjen trivs jättebra. När vi flyttade hem ville vi
helst inte bo i en storstad och därför är Linköping lagom stort. GT
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Ny basstationsfamilj
visades i San Diego

Färre chefer
med större
ansvar i platt
organisation

RBS 8 8 4 är en ny basstationsfamilj för
mobiltelefonsystemen AMPS och DAMPS
(TDMA). Den presenterades nyligen på mässan
Wireless -94 i San Diego.

Den första januari
förra året försvann
benämningarna division, sektor, avdelning, sektion och
grupp inom Radiokommunikation i
Sverige. De organisatoriska delarna under
affärsenheterna blev
då enheter. Som en
logisk följd förändrades benämningarna på
chefspositioner.

Bakom Wireless -94, som är en konferens och mässa, står CTIA,
Cellular Telecommunications Industry Association. Det var nionde
året i följd som konferensen arrangerades och över 300 utställare, däribland Ericsson, var med på mässan.
Den nya basstationen är kompatibel med den nuvarande RBS 882. Den
är programvarustyrd och kan fungera som analog eller digital talkanal
eller utföra andra cellstödfunktioner.
RBS 884 är kompakt och ungefär en tredjedel så stor som RBS 882. Den
nya basstationen finns både som makro- och mikrobasstation. Andra
fördelar är att den är lätt att installera, servicevänlig och att
reparationer kan utföras medan systemet är i drift.

Sä här ser
den ut den
nya basstationen
RBS 844
Micro.

"Medarbetarna växer med ansvaret

Sextiofyra marknader

säger Anders Wänman% som är chef i en platt organisation

Av världens 3 2 2 2 0 100 mobiltelefonabonnenter
ringer 13 2 8 4 100 i Ericssonsystem. Det framgår av den senaste referenslistan (januari -94)
över Ericssons mobiltelefonsystem.
Andra intressanta uppgifter är
t ex att i Sverige har ca 9,8 procent
av befolkningen mobiltelefon,
vilket gör oss till världens
mobiltelefontätaste land. På andra plats kommer
Finland,
sedan
Norge och därefter
Island något före
Danmark. I Tyskland har drygt två
procent av befolkningen mobiltelefon och i Nederländerna ca 1,5 procent.
Totalt finns nu
Ericssons mobiltelefonsystem på 64 marknader.
Bland länder dit vi levererar
NMT-system finns t ex Färöarna

(-89), Malaysia (-85), Saudi Arabien (-81) och Bulgarien (-93).
Bland TACS-länderna återfinns t ex Italien (-90), Förenade
Arabemiraten (-89) och Nigeria (92).
På listan över levererade AMPS-system står förutom ett
stort antal amerikanska delstater t ex
Australien (-86),Taiwan (- 89) och Vietnam.
I
referenslistan
finns även GSM-system med. Bland de
länder som valt
Ericsson som leverantör är Tyskland (-92), Grekland (-93), Portugal (-92) och Irland (-93).

Agnes vann fruktkorg

- Tydliga mål och täta informationsmöten är viktigt för vår verksamhet. Det säger Anders Wänman,
som har ca 135 medarbetare och är
ansvarig för system- och produktledning på affärsenheten Mobiltelefoni japansk standard. Det är på
denna enhet som man kommit längst
med att arbeta enligt den plattare
organisation, som skapades för t v f ^
år sedan.
Göran Henriksson är personalchef på affärsenheten Mobiltelefoni japansk standard. Han
berättar om förutsättningarna då
affärsenheten bildades i mars -92.
- Uppgiften att utveckla, producera och driftsätta ett mobiltelefonsystem på knappt två år var
tuff och krävde att vi gjorde rätt
från början. Budskapet var, korta
ledtider. Det var helt enkelt nödvändigt att korta alla beslutstider

Göran Henriksson är personalchef
Agnes Varga (till vänster) fick en stor fruktkorg som förstapris I den
tipspromenad som anordnades i samband med invigningen av Kistas
nyrenoverade företagshälsovård. Agnes arbetar på LM Ericssons Norra
Fastighetsförvaltning på Ericsson Components. Priset delades ut av
Berit Ragnar.

?!

och för att klara det behövde vi en
platt organisation.
- Jämfört med den traditionella
hierarkiska organisationen har vi

tagit bort en nivå, förklarar Göran. Han tror att det kan vara svårt
att ta bort fler nivåer. En viktig
förändring är chefens roll. Det är
inte längre rapporteringssteg till
högste chefen som är det viktigaste utan det är tyngden i befattningen och kompetensen som betyder mest.

Chefen i fokus
I den nya platta organisationen
kommer chefen mer i fokus och
det ställs allt större krav på honom eller henne. Att motsvara
alla krav, vara professionell på
en liten del av sin arbetstid, är inte
möjligt. Om chefen samtidigt
alltid måste prioritera "bort"
denna tid blir det allt omöjligare.
Att vara chef är ett svårt arbete i
sig. Genom att chefen ska få mer
tid till att just vara chef, kan antalet medarbetare, som en chef har,
ökas. Detta ger ett bredare ansvarsområde. Eftersom en chef
kan ha fler medarbetare minskas
antalet chefer och på så sätt också
antalet beslutsnivåer. Det leder
till kortare beslutstider.

när man samlas vidett tillfälle och
fyller i enkäten. Informatiori^ti,
av de områden som tas fQ^
opinionsundersökningen.
Compass har också kompletterats med frågor som ska belysa hur
det är att arbeta i projekt.

Stimulerande

Hur är det då att arbeta som chef i
Compass på nytt sätt
en platt organisation?
- Stimulerande, svarar Anders
Behovet av information är stort i
en platt organisation. Budskapen Wänman, som är ansvarig för sysmåste föras ut så alla vet vilka mål tem- och produktledning. Han
började på Ericsson
som gäller och arbetar
åt samma håll.
"I en platt Telecom 1971 och
kom till ERA för un- Vi har haft några
informationsdagar och organisation gefär två år sedan. Att
samlat alla affärsblir de en- jämföra det dåvarande
arbetssättet
enhetens medarbetare.
Ericsson TeleTroligen behövs det skilda medar- på
mer kontinuerlig infor- betarna syn- com med det nuvarande på ERA tycker
mation så det är ett omhan inte går eftersom
råde för förbättringar,
liga"
han arbetade på Ersäger Göran.
icsson Telecom innan affärsNu under våren kommerman att
genomföra Ericssons opinions- enheterna bildades där.
- På det sätt som vi arbetar här
undersökning Compass. Det sker
framgår ansvar och resultat tydnågot annorlunda eftersom man
ligt och man känner att man kan
skickar ut enkätfrågorna och medarbetarna får två veckor på sig att påverka, säger Anders. Han har
svara. Genom att göra på detta sätt två viktiga uppgifter som chef, att
hoppas Göran på högre svars- tillsammans med sina medarbetare klara de åtaganden som enhefrekvens än vad det brukar vara

- För att kunna överleva i en flexibel värld krävs korta beslutsvägar. Grunden för det har vi genom den platta organisation som
vi arbetar för att nå, säger Lars
Åkeson, personaldirektör på
Radiokommunikation. För att
organisationen även "på pappret" ska stämma överens med
vårt funktionella arbetssätt tog vi
bort de gamla hierarkiska
benämningarna för två år sedan.
Med detta har man skapat förutsättningar för en lättrörligarc
organisation. Det är alltså inte titeln eller den underliggande organisationen som ger befogenheter och villkor utan innehållet i
arbetet. Ett första steg i förändringen är attestreglerna, där det är
arbetets innehåll och krav som
styr attesträtten för enhetschefen.

Att utbyta erfarenheter är viktigt. Här fr.v. Anders Wänman med Annabeth Bergqvist och Jan Roxbergh.

ten har och att utveckla organi- betarna synliga och de har också
sationen eller som han skämtsamt möjlighet att påverka. De ser även
resultatet av sitt ansvarstagande.
säger "röja i hinderbanan".
- Vi har en mycket kompetent
Även om Anders inte tycker att
han fått mer tid till chefsskapet har personal, vilket är en förutsättning för att verksamarbetet blivit enklare geheten ska fungera. Det
nom att ansvarsfördelningen är tydlig och det "Ansvar och är roligt att se hur
medarbetarna växer
behövs mindre kontroll
än i en hierarkisk organi- samverkan med ansvaret, säger
sation. Problem som dy- ärgrunden Anders. Han tycker
det är en bra blandker upp blir snabbt uppmärksammade och kan
för vårt ar- ning på personalen.
Unga med kort erfaåtgärdas utan att det bebete"
renhet,
äldre med lång
hövs något analyse• erfarenhet och de som
rande.
befinner sig mitt emellan. Det betyder en fruktbar blandning av
Tydliga mål
Samarbete samt enkla och tydliga ungdomlig entusiasm och långmål som alla känner till ärgrunden årig erfarenhet.
för allt arbete. Genom det tydliga
ansvaret som följer av en platt or- Veckomöte
ganisation blir de enskilda medar- Tät och enkel information är nöd-

vändigt för att lära av varandra och
utbyta erfarenhet. Varannan eller
var tredje månad hålls stormöten
för hela enheten. Varje fredagsmorgon är det korta "morgonmöten" för snabb information.
När affärsenheten Mobiltelefoni
japansk standard bildades i mars
- 92 var det stora målet våren och
försommaren -94, då tre mobiltelefonsystem ska vara idriftsatta i
Japan. Nu är man snart där.
- Hade vi arbetat på det gamla
sättet hade vi inte klarat det tidspressade uppdraget. Den platta organisationen med tydligt ansvar
och möjlighet för medarbetarna att
påverka är här för att stanna. Under
de närmaste åren kommer detta arbetssätt säkert att utvecklas vidare,
avslutar Anders.

Gunilla Tamm

Sunt förnuft
Den utvärdering som gjor<
lordesunder förra året visar att utvecklingen mot färre chefer går åt rätt
håll. Något nyckeltal för hur
många medarbetare en chef kan/
bör ha finns inte.
- Det finns fysiska gränser men
det är sunda förnuftet som ska
råda, säger Lars.
Fler medarbetare per chef gäller på tjänstemannasidan inom
linjeorganisationen. Inom produktionen är tendensen den
motsatta - färre medarbetare per
chef.
En av de viktigaste uppgifterna
i chefsrollen är att veta mot
"vad" man ska leda medarbetarna. Med den egna kunskapen
ska teamet sedan tillsamm?ns
med chefen nå målet.

GT

Från en till
4,3 miljoner
Ericssons utveckling inom
mobiltelefoni har gått snabbt och
speciellt gäller det i USA. Precis
för tio år sedan fanns det en (!)
abonnent i USA och i dag finns
det enligt den senaste referenslistan 4 350 000 abonnenter, som
ringer i Ericssonsystem.
Ericssons ende mobiltelefonanvändareniUSAförtioår sedan
var borgmästaren i Buffalo, James D. Griffin. Det var nämligen
i början av april 1984 som den
officiella invigningen av det första mobiltelefonsystemet skedde
med en ceremoni framför City
Hall i Buffalo. Det var därifrån
borgmästarten ringde upp Ericsson Radio Systems dåvarande
VD Åke Lundqvist i Sverige.
Det var i maj -83 som företaget
tog hem den första ordern på ett
mobiltelefonsystem i USA. Affären var på ca 25,5 miljoner kronor. Systemet hade i första fasen
en kapacitet på 1500 abonnenter
och fullt utbyggt kunde det klara
100 000 användare. Systemet
togs i drift en månad före den planerade starten.

GT

Ingen affär
Förhandlingarna mellan Bell Atlantic och TCI, USA:s största kabel-TV-bolag har brutit ihop och
något samgående blir inte av. Affären på 33 miljarder dollar,
skulle ha blivit den största i
USA:s historia. Den skulle gett
Bell Atlantic tillträde till 42 procent av de amerikanska hemmen.
Televärlden nr 5/94

På tolv språk
NEC har på den tyska marknaden
lanserat en ny GSM ficktelefon,
Gl. Gl väger 365 gram, är avsedd för försäljning över hela
Europa och har en instruktionsbok tillgänglig på inte mindre än
tolv språk.
Märkt & Technik mars/94

Olympiskt avtal
Telia har tillsammans med Sveriges Olympiska Kommitté, SOK,
tecknat ett avtal om ett bredare
samarbete inom telekommunikation. Samarbetet startade redan under OS i Lillehammer då
Mobitel höll den svenska OStruppen med NMT-telefoner.
Calling 1194

GSM i Danmark
GSM-systemet i Danmark har
nu 130 000 abonnenter. Det är
första gången som några siffror
offentliggörs eftersom den ena
operatören, Sonofon, tidigare
inte velat lämna ut någon statistik. Sonofon har 50 000 abonnenter och konkurrenten Tele
Danmark Mobil har 80 000.
Berlinske Tidene 7 mars/94

Roaming-avtal
DeTeMobil, som är operatör till
Dl-nätet i Tyskland har skrivit
roaming-avtal med Belgien.
Abonnenterna i Dl-nätet kan
därmed använda sitt Dl-kort för
att ringa i 13 europeiska länder.
Funkschau 4 mars/94
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Ericssonstekniker från sex länder driftsätter

AMPS i ryska Chelyabinsk
En lokal projektledare från Sverige.
Installatörer från Malaysia. Provare från
Mexiko. Så internationellt jobbar ofta
Ericssons bolag vid implementering av
AMPS-system Och det har inte varit
något undantag i staden Chelyabinsk, där det snart är dags att ta
Ericssons första ryska AMPSsystem i drift.

%

Baltic
Sea

.

Inom affärsenheten för amerikansk
mobiltelefonistandard
(RMOA) finns ingen "öronmärkt"
organisation
för
eftermarknadsarbetet. Istället arbetar man med resurspooler runt
om i världen. Ericssonbolag med
AMPS-kompetens och personal
med specifika kunskaper knyts
tillfälligt till ett projekt. Den dagen mobiltelefonsystemet tagits i
kommersiell drift upplöser man
samarbetet och en ny konstellation bildas inför nästa implementering.

Bistert klimat
Jorge Yancz och José Luis Perez
arbetar tillvardags på Ericsson i
Mexiko som provare. I februari
kom de för en kort mellanlandning till Kista innan de fortsatte
färden mot Chelyabinsk, en rysk
stad vid foten av Uralbergen. Varken Jorge eller José Luis hade tidigare satt sin fot på dessa nordliga breddgrader. Uppehållet i
Kista handlade både om att förbereda sig för projektet och för det
hårda klimatet i Ural. (En rejäl
uppsättning varma vinterkläder
införskaffades.)
Men Jorge eller José Luis tvekade aldrig att tacka ja till att
under sex veckor arbeta i Ryssland, trots det bistra klimatet och
vissa språksvårigheter.
- Att få kombinera sitt arbete
med resor och möten med ny a kulturer är en fantastisk chans, menar
de båda, och syftar inte bara på
mötet med den ryska kulturen.

I projektet ingår även Ericssonpersonal från
Sverige, Finland,
Irland, Malaysia och
USA.

Skriande behov
Kontraktet till Chelyabinsk
skrevs på i december 1993. Kund
är ett joint venture mellan ett lokalt bolag och det amerikanska
Millicom International Cellular.
I området kring Ural upplever
man en explosionsartad företagsamhet och behovet av kommunikationer är skriande. Chelyabinsk
har under decennier varit en
"stängd" stad, med en omfattande
militärindustri. Idag är det helt
och hållet civila investeringarna
som dominerar.
Peder Asplund, kundprojektledare på RMOA i Kista, ser stora
möjligheter för AMPS i Ryssland
framöver.
- I detta världens mest sålda

VARMA KLÄDER INFÖRSKAFFAS. Jorge Yancz och José Luis Perez
förbereder sig inför provningsarbetet i det kalla Chelyabinsk.

mobiltelfonsystem är tekniken
idag så väl beprövad att kostnaderna kunnat pressats rejält. Möjligheten att i befintligt system ut-

veckla digital tillämpning gör
också AMPS till en attraktiv lösning.

Ericssons första köntrakt
till Ryssland var ett NMTsystem som 1991
installerades i Moskva.
NMT har därefter även
sålts till staden UFA.
Antalet abonnenter I
dagens ryska NMT-nät är
drygt 6 000.
Systemet till Chelyabinsk
är Ericssons först
Installerade mobiltelefonsystem med AMPSstandard. Kontrakt har
också tecknats för centrala
Moskva.

Helena Andersson

är att få tag i olika varianter av
bubblan.
- Jag letar inte metodiskt utan
håller ögonen öppna, när jag hamnar på veteranbilsmarknader och
andrahandsaffärer. Och sen blir
det ju legitimt att slinka in på
leksaksaffärer. Det gillar min
åttaåriga grabb, fortsätter han.

Favoritbubbla

OALEN I BUBBLOR. Anders "Mille" Johansson, Kumlafabriken, har
I drygt 20 år samlat på Volkwagens bubbla.

Man kan samla på precis vad som helst. Anders
"Mille" Johansson, driftarbetare på Kumlafabriken
samlar på modeller av Volkswagens bubbla.
-EgentligenärdetdenriktigaVW
bubblamodell som fascinerar
mig. Att jag började samla modeller var en ren händelser, berättar
Anders. Det som 1973 började
med en "ploj"present från kompisar, som körde amerikanare när
hansjälvhöllsigtillVW.har vuxit
till en brokig modellsamling. Ca

200 bilar pryder idag Kum
lafabrikens utställningsmontrar.
Allt från gamla plåtmodeller till
tvålar och stearinljus ingår i samlingen. Vissa samlingsobjekt har
till och med en praktisk funktion.
Eller vad sägs om att få sitta på en
Volkswagenpotta? Själva penningvärdet är ointressant. Grejen

Den absoluta favoriten är en
bubbla från 50-talet. En plåtmodell med nyckeluppvridning
därbak, som Anders fann i en
andrahandsaffär i Stockholm.
- En gång råkade jag se några
modeller i ett skyltfönster i Norge.
Det var på natten så jag stannade
kvar till nästa dag förattköpadem.
Det var inte många som kände
till Anders samling innan han blev
tillfrågad om att visa upp dem på
sin arbetsplats.
- Tack vare det här tillfället har
samlingen också utökats, säger
han. Till sistkanmanjuintelåtabli
att undra vilket märke Anders kör
själv.
- Saab, skrattar han, men jag har
en nedskruvad "buggy" i garaget.

Marina Yazdany

Hälla, hälla...
...detta är Svenska Radiobolagets försökstation. Så lät det i etern
från 1922 då Svenska Radiobolaget (SR) tre timmar i veckan sände
musik och underhållning. Sveriges första hallåaman, Hjalmar
Carlsson (bilden), kom sedermera att bli försäljningschef på
Svenska Radiobolaget. Tillsammans med Stockholmsstationen
fick även Spånga, Motala med flera landstorter sina radiostationer
levererade av SR.
År 1920 hade SR 25 anställda och arbetstiden sänktes det året från
52 timmar till 48, med 4 dagars semester per år.
Produktsortimentet bestod i övrigt av sändarstationer till
Telegrafverket, marinen samt flygradiostation till flygbåten
Savoia. En av de mest omtalade radiostationerna var den på Sveagru van på Spetsbergen, vilken upprätthöll förbindelse med Sverige.

Ingvar Bevenius
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Ettusen
teknologer

söker praktik
1 mitten av mars hade vi på BR
Sverige mottagit ca tusen
praktikansökmngar från förhoppningsfulla teknologer.
För att avlägga fullständig
examen måste de som studerar
på Sveriges tekniska högskolor ha genomgått ett visst förutbestämt antal praktikveckor.
Vi kommer under året att rekrytera många ingenjörer.
Därför är det angeläget att vi i
största möjligaste mån hjälper
många att praktisera hos Ericsson så att de snarast kan avlägga sin examen.
Hur många praktikanter kan
di n enhet erbjuda i sommar?
Din personal man har fått ett
större antal praktikansökningar, Väij ut vilka/vem du
vill erbjuda möjligheten - men
välj den omgående.

Viktigt

TAR MÖSSAN AV. Det gör Anders Friman åtminstone under 1994 då han Istället prövar på det civila arbetslivet som biträdande projektledare på affärsenheten Mobiltelefon! japansk standard.

Marinofficeren som
prövar civil karriär
Anders Friman är en av tre marinofficerare som
under ett år sadlat om till civilt arbete på Ericsson
Radio i Kista. I ett unikt samarbete mellan försvaret, näringslivet och ett ubildningsinstitut får
Anders pröva på möjligheten till civil karriär.
- Förutom nyfikenheten att pröva
ett arbete på den civila sidan ville
jag se var min bakgrund kunde
passa in utanför försvaret.
Det är Anders Frimans svar på
frågan om varför han nappade på
försvarets erbjudande om den ettåriga ledarskapsutbildningen.
Bakgrunden till satsningen
mellan försvar, näringsliv och
utbildningsinstitutet Marknadshuset är att försvaret har behov av
att banta men också av att föryngra organisationen.
Erbjudandet om den kvalificerade utbildningen har sålunda riktat sig till något äldre officerare de mellan 35 och 55 år - i hela
landet. Meningen är att kursdeltagarna med sin militära ledarskapsutbildning i botten ska
bygga på med civil kompetens
som ger dem en unik kombination
på arbetsmarknaden.

Teori och praktik
Den praktiska tjänstgöringen varvas med teoretisk utbildning i
seminarieform.
Huvudinriktningen är företagsekonomi sett ur
ett affärsmässigt, internationellt
perspektiv. Ytterligare 14 marinofficerare deltar i samma program.
Vid sidan av Ericsson har flera
andra storföretag visat intresse för
denna satsning. Många ser just

officersutbildningen som Sveriges kanske främsta ledarskapsutbildning.
- Under detta årfinns gott om tid
att se om Anders intressen sammanfaller med våra behov. Stämmer det från båda håll är ju tanken
att praktiken ska övergå till fast
tjänst, säger Göran Henriksson,
personalansvarig på affärsenheten Mobiltelefoni japansk standard.

fungerar som fadder under Anders praktiserande period.
- När det gäller stora projekt har
vi alltid akut brist på välutbildade
ledare. Jag blev genast intresserad
när förslaget dök upp, berättar
Mats.

Rakare kommunikation
Till sist frågar jag vilka likheter
och olikheter Anders hunnit upptäcka mellan civil och militär
verksamhet.
Till att börja med säger Anders
att olikheterna var färre än väntat.
- Försvaret är på många sätt organiserat - och fungerar - som vilken

affärsmässig verksamhet som
helst.
Men vissa skillnader finns det:
- Vi är nog mer raka i kommuni kationerna inom försvaret. Här
kan det bli lite väl svävande och
oklart emellanåt. Mötesdisciplinen tycker jag också kan vara
ganska dålig. Men positiva erfarenheter av Ericsson är ett bra
arbetsklimat och attt man tidigt
har möjlighet att komma in i chefskap eller på annat sätt ges ett stort
eget ansvar.

Helena Andersson

Chefer bristvara
Anders kom till Ericsson Radio i november
förra året. Han är under
ett år, med bibehållen
lön, tjänstledig från sin
befattning vid Ostkustens marinkommando
och kan då projektet är
slut återvända till sitt
gamla jobb.
Anders har tidigare
arbetat på helikopterdivisionen i Berga och i
högkvarteret.
På Ericsson arbetar
Anders som biträdande
projektledare för fas
fyraavCMS30-projektet, på affärsenheten
Mobiltelefoni Japansk
standard. Mats Köhlmark är är chef för Mats Köhlmark, till vänster, är chef för projektkontoret på affärsenheten Moprojektkontoret
och biltelefoni japansk standard och fungerar som Anders Frimans fadder.

Att erbjuda praktikplatser är
viktigt, då det både kort- och
långsiktigt bidrar till att trygga
vår personalförsörjning i koncernen. Ericsson skall vara en
självklar arbetsgivare för studerande inom tekniksektorn
och också en attraktiv arbetsgivare för övriga högskolestuderande.
Nu är det din tur "att dra ett
strå till stocken" genom att erbjuda teknologer praktikplats.
Var generös och ge fler möjligheter!

Lars Åkeson
Personaldirektör

ERA-Korta
Nyheter
Folke Mårtensson, ERA, har flyttat till Australien.
1 Belgien är Christer Bring,
ECS, stationerad.
Erik Kockum, ERA, arbetar nu
i Frankrike.
Mona Benlaib, ERA, är stationerad i Hong Kong.
Till Japan har Yngve Andersson, Karl-Erik Kvarnheden och
Lennart Rit/man, samtliga från
ERA, flyttat.
Hans Höglund, ERA, arbetar i
Malaysia.
I Sydafrika är Christer
Hohenthal, ERA, stationerad.

PRESSKLIPP
Eget mobiltelenät
i USA
MCI, som är det näst största
långdistansbolaget i USA har ingått en allians med radiokommunikationsföretaget Nextel
och kabel- och mobiltelefoniföretaget Comcast. Samarbetet har till
syfte att bygga upp ett eget
mobiltelefonnät över hela USA.
MCI räknar med att antalet
mobiltelefonabonnenter i USA
kommer att sexdubblas till 90
miljoner inom tio år.
Televärlden nr 5/94
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WHITER
Tyck till om ERA Nyheter

NYHETER
FRÅGAR
Har du besökt
någon av
Ericssons
fabriker

nyligen?

Vinn biobiljetter !
Vid den här tiden förra året gjorde vi en läsvärdesundersökning av ERA Nyheter. Vi fick in en hel del
tips och synpunkter som vi haft nytta av.
Nu är det dags för en ny liten läsarenkät och den här
gången vänder vi oss till alla som arbetar inom Radiokommunikation. Vi har också lagt in några frågor om
Koncerntidningen Kontakten.
Svara på frågorna, klipp ut "rutan" eller kopiera den på ett
A4-papper och skicka till KI/ERA/BR/KN senast den 5
april. Den som vill kan skicka in sitt svar anonymt, fyller du
däremot i namn och tjänsteställe på raderna längst ner till
höger deltar du i utlottning av tio biobiljetter. Tack för
hjälpen!
Redaktionen

Jag arbetar inom
Teknik
•
Ekonomi
•
Administration D
Produktion
D
Marknad
•

Jag har arbetat inom Ericsson
mindre än ett år
•
1-5 år
•
6-15
•
16D

Brukar Du läsa ERA Nyheter?
Oftast
•
Ibland
•
Aldrig
•
Hur mycket av innehållet brukar Du läsa?
Alla artiklar
•
Mer än hälften av artiklarna
rj
Någon enstaka artikel
fj
Alla tekniska artiklar
•
Inga tekniska artiklar
•

Dlustration: Leif Sundberg
Vill Du läsa mer om:
Ericsson i utlandet
Strategier
Teknik
Ericssons fabriker
Konkurrenter
Kunder
Nya affärer och produkter
Projekt
Är det något område/plats som du tycker är dåligt bevakad av

•
•
•
•
•
•
•
•

ERA Nyheter?
Ditt önskereportage skulle handla om?

Frågor om koncerntidningen Kontakten
Brukar du läsa Kontakten?
Oftast
•
Ibland
•
Aldrig
•
Hur mycket av innehållet i Kontakten brukar du läsa?
Alla artiklar
•
Mer än hälften
•
Någon enstaka
•
Kontakten kommer nu två gånger i månaden.
Är det bra?
•
Är det för ofta?
Q
Brukar du läsa platsannonserna i Kontakten?
Ja
•
Nej
•

Vem vill du intervjua?

Är artiklarna och reportagen lättlästa?

Ja
Nej

•
•

Inbjuder tidningens lay out till läsning?
Ja
•
Nej
•

Om du själv fick intervjua någon person inom Radiokommunikation, vem skulle det vara? För att kunna arrangera och
redigera intervjun måste du uppge ditt namn och var du arbetar.
Intervjuperson.
Jag heter

Inbjuder bilderna till läsning?
Ja
•
Nej
D

och arbetar på.

Magnus Åkesson,
Kumlafabriken
Nej, men jag
skulle gärna
göra det. Det
finns flera fabriker som verkar intressanta
men Kistafabriken har jag
hört mycket gott om. En högteknologisk fabrik som vore väldigt
intressant att besöka.
Birgitta Pettersson,
ECS, Kista
Nej, det har jag
faktiskt aldrig
gjort. Här på
ECS är jag ny
sedan två veckor tillbaka så
det har sin naturliga förklaring. Men jag har aldrig besökt
någon fabrik under min föregående Ericsson tid heller. Det kan
jag naturligtvis försöka ändra på
och besöka fabriken i Lynchburg
där ED ACS tillverkas.
Börje Martell, RSA,
Visby
Ja, jag var i
Gävlefabriken
i mitten av februari. Jag var
där för att
prata om kvalité.
Hans Wigren, ERA,
Kista
Ja, jag var i
Gävle den 18
januari angående en kvalitetsystemrevision. Ska även
besöka Kumla
och Linköping
senare i år.
Katarina Granstedt,
ECS, Lund
Ja, jag har besökt vår fabrik i
Kumla tillsammans med gäster från våra europeiska bolag.
Kommentarer
bland gästerna var bl a att det var
lugnare och trevligare stämning
där än vid andra mobiltelefonfabriker de besökt.Kumla ansågs
dessutom mer tekniskt imponerande än Motorolas nya fabrik i
Skottland.
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