Läs om "Route 96" i Lynchburg 4 - 5

Radio växer

Radiokommunikation, som nu är Ericssons största
affärsområde, har presenterat en mycket positiv
halvårsrapport som visar en snabbare tillväxt och en
god lönsamhet. Mobiltelefon! svarar för 8 5 procent
av affärsområdets omsättning och antalet medarbe-
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Ny generation EDACS visad i USA
Ericsson Mobile Communications visade den nya generationen bärbara radioapparater till EDACS-systemet under APCO-mässan i
Pittsburgh, USA, den 9 till 11 augusti.
De nya bärbara radioapparaterna kallas PRISM 100 och 200 och är
avsedda för 800 Mhz bandet i USA. En ny PRISM basstation visades
också upp. De bärbara radioapparaterna och basstationen är uppgraderade för att kunna användas tillsammans med den framtida
TDMA-versionen av EDACS.

tare växer också, både i Sverige och utlandet. Vid
årets slut beräknas Radiokommunikation ha ungefär
18 4 0 0 anställda. I Linköping är tillväxten mycket
synlig genom de nya lokaler för utveckling och produktion som byggs i Mjärdevi.
Foto: Per Bjalnes

Fabriken i Mjärdevi tar form
Som bilden ovan visar börjar nu teknikutvecklarnas Application Center
och den nybyggda Linköpingsfabriken i Mjärdevi att ta form.
Den nybyggda kontorsdelen för utvecklings- och utbildningslokaler
kommer att vara klar för inflyttning vid månadsskiftet september/oktober.
Denna del kommer även att rymma företagshälsovård, konferenslokaler, reception/växel, lunchlokaler och för de olika enheterna gemensam administration. De nya kontorslokalerna är cirka 8 000 kvm.
Nästan dubbelt så stor blir den nya fabriksdelen med sina 15 000 kvm.
Denna del kommer att rymma produktionslokaler och materialhantering.
Grundplattan är klar och takstolarna resta till 75 procent. Taklagsfest
för fabriksdelen blir det den 27 september. Datum för flytten från
nuvarande fabrikslokaler i Hackefors är planerad till andra kvartalet
1995.

Japan växer
Framgångarna i Japan fortsätter
och fleranyakontrakthar tecknats
eller är på väg. Japan är nu näst
största marknad efter USA. Det
sker en expansion med nya områden i landet för att nå ett landstäckande mobiltelefonsystem.
- 1 april avreglerades terminalmarknaden vilket lett till en fantastisk efterfråga på terminaler.
Hemelektronikföretagen
vill
vara med när denna lukrativa
marknad öppnar sig, säger Hans
Jarne, marknadschef på Mobiltelefoni Japansk standard.
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7 0 provare lär
sig filterteori
I nära samarbete med KTH - Kungliga Tekniska
Högskolan • har Ericsson Radio Access startat en
omfattande filterutbildning för ett 70-tal medarbetare i Kista och Visby. De noggranna förberedelserna av kursupplägget har pågått i över ett års
tid. Bland annat har lärarna från KTH vid flera
tillfällen besökt tillverkningen i Kista.
- Så som koncernens kompetenscenter för filter satsar vi i höst på
att ge provare fördjupade kunskaper i filterteori, berättar Mikael
Möller, på Ericsson Radio Access
i Kista.
Sedan mitten av augusti är
filterutbildningen i full gång för
provare vid Ericsson Radio Access två tillverkningsenheter. Tre
av lärarna kommer från KTH i
Haninge, den fjärde finns på Gotland för de cirka tio personer som
ska utbildas vid anläggningen i
Visby. Föröver ett år sedan påbörjades diskussionerna med KTH
om att tillsammans ta fram en
filterteoretisk utbildning.
- Tanken med utbildningen har
varit att ge de som jobbar inom
filtertillverkning en ökad teoretisk kunskap om filter. Man vet
ungefär hur det fungerar, men inte
varför, säger Mikael.

En referensgrupp har funnits
med under kursplaneringen och
en mindre grupp provare har under våren genomgått en pilotomgång som utvärderats och gett
värdefulla synpunkter.
- De omsorgsfulla förberedelserna har varit viktiga för att utbildningen ska hamna på rätt nivå
och vara skräddarsydd för våra
behov, förklarar Mikael.
Utbildningen beräknas pågå
fram till i november och omfattar
cirka 30 timmars undervisning i
filterteori varvad med praktiska
uppgifter.

Viktiga kontakter
På KTH ser man också positivt på
det nära samarbetet med Ericsson
Radio Access. Att knyta kontakter med industri och näringsliv har
blivit allt viktigare med dagens
snabba teknikutveckling.

För att kunna planera den filterteoretiska utbildningen på rätt nivå och med rätt innehåll har KTH
lärarna vid flera tillfällen besökt Ericsson Radio Accessfiltertillverkningi Kista. Här är det lärarna
Bosse Åberg och Björn Relmers som själva testar provningen medan Jonas Odin förklarar.

- Skolan har inte de egna resurserna att hålla sig med den senaste
tekniken i undervisningen. Dessutom leder kontakterna till att undervisningen bättre kan anpassas
till industrins behov, menar Bosse
Åberg och Björn Reimers, två av
de aktuella lärarna från KTH i
Haninge.

De har vid flera tillfällen besökt
tillverkningen i Kista.

Lärarna praktiserade
I mitten av juni ägnade Bosse och
Björnenheldag åt attpraktisera på
olika arbetsstationer för montering och provning.
- Det är inte ofta vi får tillfälle att

ser hur filterteori tillämpas praktiskt. Och att Ericsson Radio Access redan idag ligger långt fram
inom filterkunnandet råder det,
efter det vi har fått möjlighet att se,
inga som helst tvivel om, säger
Bosse och Björn.

Helena Andersson

Enkätundersökning om TQM visar

Bättre kunskap om målen behövs
Kunskapen om T Q M ,
Total Quality Management och vad det syftar
till är tillfredsställande
bland personalen på
Ericsson Radio i Kista.
Tidsbrist anges dock
som den främsta orsaken till att enheter inte
kontinuerligt arbetar
med att förbättra sitt
arbetssätt och sina
produkter.
Detta framkommer av ett examensarbete som Henrik Thorén
från Chalmers Tekniska Högskola utfört.
"Organisationsanalys
avseende implementering av TQM vid
Ericsson Radio Systems AB,
Sverige" är titeln på examensarbetet.
Uppgiften för examensarbetet
var att kartlägga Ericsson Radios
mognad med avseende på TQM.
Undersökningen genomfördes
som en enhetligt utformad enkät.
Denna skickades ut till 474 medarbetare på de tre affärsenheterna
för mobiltelefonsystem, affärs-

enheten Försvarskommunikation
samt Core Unit Radio Systems
and Technology.
Frågorna i enkäten handlar om i
vilken omfattning man känner till
och arbetar enligt de principer,
som definieras i Ericssons syn på
TQM.
Av de 474 personer som fick
enkäten svarade 236, bortfallet
var alltså ganska stort. En analys
av bortfallet visar att 61 procent
inte svarat pga tidsbrist. Tidsåtgången
för att fylla i enkäten beräknas till ca
15 minuter.

Cheferna
först

"Vet du dina
mål? Om
inte, fråga din
närmaste
chef"

TQM är i dag ett
etablerat begrepp i
hela den industrialiserade världen.
Inom Radiokommunikation började vi ta till oss TQM-filosofin
på ett systematiskt sätt i samband
med omstruktureringen av affärsområdet för drygt två år sedan. Vi
kallade då initiativet för "andra
steget". Genom den enkät som redovisas här kan vi se att kunskapen om TQM är tillfredsställande

WHETER

i Ericsson Radios organisation.
Vår strategi har varit och är att
först få våra chefer att anamma
TQM-filosofin. Dessa måste inse, att vi helatiden måste förbättra
oss och arbeta effektivare för att
vi ska fortsätta att vara det framgångsrika företag vi är idag. Insikten att det kävs ett personligt
aktivt och synligt TQM-engagemang från varje ledare börjar slå
igenom bland cheferna. I seminarier i ledarskap
och förbättringsarbete som nu i höst
introduceras i organisationen ges metoder och verktyg
för att omsätta visionerna och värderingarna i praktiskt
arbete.
Meningen är att
arbetssätt och ledningsfilosofi sedan
ska sprida sig i organisationen så
att alla kan jobba med förbättringar i sin egen arbetssituation.
Det är ju det TQM egentligen
handlar om. Att hela tiden hitta
bättre sätt att fåfram en allt bättre
produkt till en förhoppningsvis
allt nöjdare kund.

Redaktör: 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: Gunilla Långö, tfn 013 - 28 72 15
Linköping, Mjärdevi: Lars Wallin, tfn 013-28 73 11,

Av enkäten framgår att kunskapen om vad TQM står för och
syftar till är bra.
I TQM-arbetet ingår t ex att
målen för arbetet ska vara kända.
Det behövs alltså tydliga mål för
kvalitetsarbetet. Målen bör också
vara mätbara. Enkäten visar att
enhetens mål ofta inte är
kommunicerade till alla medarbetare. Här måste vi alla förbättra
oss.Vet du dina mål - om inte,
fråga din närmaste chef.

Kundfokusering
För att plocka ut några resultat ur
enkäten så är det glädjande att en
övervägande majoritet svarat att
kvalitet inte är dyrt. De flesta vet
att kvalitet också innebär att arbeta med en utpräglad kundfokusering i sitt dagliga arbete.
Däremot är det fortfarande
många som tror att kvalitet kontrolleras fram i stället för att var
och en ansvarar för kvaliteten på
sitt eget arbete. Tar var och en till
sig det ansvaret behövs inte någon som kontrollerar arbetet. Däremot inte sagt att man inte testar
en produkt.
Det finns ett resultat som vi
måste se upp med och ta itu med.

Det är "Det finns inte tid till förbättringsarbete". Vi springer så
fort att vi inte hinner hoppa upp på
cykeln som vi för med oss för att
komma fortare fram.
Förbättringsarbete syftar till att
göra rätt saker och att göra dessa
saker rätt. Det spar tid (och
pengar). Jag tror alla kan hitta en
liten tidsbesparing. Gör den! Använd sedan den "lediga" tiden till
att fundera på fler besparingar.
Det kan bli början till en god spiral
av kontinuerligt förbättringsarbete. Metoder finns. Fråga efter
dem. Många av era chefer kan
dem eller kommer i höst att lära
sig dem. Utnyttja kunskapen i organisationen.
Kom ihåg: TQM är inget konstigt eller ens nytt. Det nya är att
systematiskt använda oss av de
metoder och hjälpmedel som
finns till hands.
Oavsett metod och verktyg
innebär TQM också att det fortfarande är tillåtet att använda sunt
förnuft och omdöme i det dagliga
arbetet.

Anders Toller

Lund: Katarina Smide, 046-18 14 48.
Ericsson Radio Access AB: Birgitta Öberg, tfn 08-757 15 19,
Ericsson Radio Messaging: Lieselotte Claydon, tfn 08-757 59 65,
Mobiltelefoner Norden: Anders Larsson, tfn 08-764 14 95
ECS/S-divisionen: Anette Norberg, tfn 08-764 14 27
Lynchburg, USA: Jack Radgowski, tfn 009-1-804-5287451
Foto om ej annat anges Björn Seger
Ansvarig utgivare: Nils Ingvar Lundin
Tryckt hos: Aftonbladet, Göteborg 1994
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Mycket positiv halvårsrapport

Snabbare tillväxt och god lönsamhet
Som framgick av
Ericssons halvårsrapport för ett tag sedan
går det mycket bra för
Radiokommunikation,
som nu är koncernens
största affärsområde.
Sten Fornell, Radiokommunikations ekonomidirektör, ger i den
här intervjun bakgrunden till den snabba
tillväxten.
- Det kan vara intressant att titta
lite bakåt i tiden. Från 1983 och
fram till förra året har tillväxten i
genomsnitt varit drygt 30 procent
om året. I år blir den betydligt
mer. Av halvårsrapporten framgår att faktureringen ökat med 60
procent. Mobiltelefoni dvs system och telefoner svarar nu för 85
procent av Radiokommunikations omsättning och snart för 45
procent av hela koncernens omsättning. Vi växer nu med god
lönsamhet.
- Mobiltelefoni är ett område
med snabb utveckling och tillströmningen av abonnenter accelererar. Från att ha varit en telefon
för affärsmän börjar mobiltelefonen bli en telefon för gemene
man. I Europa har antalet mobiltelefonanvändare ökat med 60
procent under de senaste tolv månaderna. Även USA har med
hjälp av sin goda konjunktur haft
en kraftig ökning av antalet abonnenter. Operatörerna i Nordamerika investerar
också inför introduktionen av PCS,
Personal Communications Services,
där
licenserna
kommer att auktioneras ut i slutet
av året.
- Införandet av
de digitala systemen har inneburit
att antalet abon- s t e n Fornell
nenter ökat. Ett bra exempel är
Tyskland där det innan GSMsystemens införande fanns ett rätt
litet antal mobiltelefonanvändare. På marknader med både

som våra digitala mobiltelefoner
har.
Hur blev första halvåret för
mobilradio-verksamheten?
- EDACS fortsätter att gå bra i
USA och utanför USA är det nu
åtta länder som valt EDACS, dvs
Ericssons radiosystem med automatiskt kanalval, som bas för
nationstäckande polissystem. Ett
av dessa länder är Taiwan, som i
somras gjorde en mycket stor beställning till sin polis. Det är den
hittills största EDACS-beställningen.
Hur har det gått för mobildata?
- Abonnenttillströmningen i USA
följer plan. Även i andra länder
tilltar intresset för våra Mobitexnät. Ett nytt land som tillkommit
är Singapore. Mobildata är ett
område där vi har Mobitex och
samtidigt växer möjligheterna att
använda mobildata över de cellulära systemen.

Från noll förra året har faktureringen I Japan nu tagit fart och står
för 10 procent av Radiokommunikations totala fakturering.

analoga och digitala nät har införandet av digitala system medfört
en tillväxt även för de
analoga näten.
Finns det några nya
stora marknader?
-Sydafrika håller på att
bli en viktig marknad.
Allmänt kan man säga
att våra stora marknader förblir stora samtidigt som det tillkommer nya länder inte
minst i Latinamerika
och Asien. Länder där
vi är starka är som tidigare USA,
Kina, Tyskland, Australien, England och Italien.
- Asien utgör en allt större del

ERA Nyheter-artikel
kvalitetsgranskas
I majnumret av ERA Nyheter fanns en artikel som handlade om
utbildning av inspektionsledare, som lärde sig att kvalitetsgranska tekniska dokument. Mycket av det som där lärs ut gäller för de
flesta skrivna dokument, så även för den aktuella ERA Nyheterartikeln som nu genomgått kvalitetsgranskning.
- Andemeningen med inspekPalli Kristmundsson och Marie
Lambertsson, som både gått ut- tionerna är att höja kvaliteten. Det
bildningen för inspektionsledare, ska alltså inte ses som någon
var de som tog sig an min artikel. "domstol", skrattade han och förÄven jag själv deltog i gransk- klarade att det alltid är författaningsarbetet. Det började med en ren som avgör vad som ärrätt eller
kort "kick off, där vi valde ut fel.
Under själva inspektionsmötet
några av de allmänna regler som
ska
inga onödiga diskussioner om
finns för inspektion av tekniska
dokument. Efter ett par dagar texten förekomma. Dessa kan
träffades vi igen. Själv hade jag man ta upp efteråt, då man diskuinte hittat särskilt många "fel" i terar hur och vilka förbättringar
artikeln bara några korrekturfel som kan göras.
Marie hade granskat alla citat i
men jag hickade till när jag sneglade på Pallis röda markeringar i artikeln och då gått till källorna
dvs de personer som jag pratat
min artikel.

av vår verksamhet. I Japan har
faktureringen tagit rejäl fart. Från
noll förra året till nu ca 10 procent
av vår totala fakturering.
Malaysia är ett annat land med
en mycket expansiv utveckling.
Det är ju där genombrottet för
RAS 1 000 skett i och med den
stora beställningen nyligen.
Hur gick det för mobiltelefonerna?
- Återigen skedde en fördubbling
av volymerna. Jane har blivit en
succé och det gäller både den
digitala och den analoga modellen.
Våra marknadsandelar fortsätter
att öka och det är speciellt viktigt
att vi försvarar den goda position

Vad finns att säga om försvarskommunikation och personsökning?
- Vår verksamhet inom paging
dvs personsökning både lokal och
landsäckande, kommer att ses
över. När det gäller Försvarskommunikation sker det förändringar och överförandet till affärsområde Försvarssystem planeras nu.(Se även notis på sid 5.)
- Kommer framgångarna för
mobiltelefoni att fortsätta?
- Framtiden ser ljus ut. Det går bra
för oss och det går bra för våra
kunder men vi får inte glömma att
det också går mycket bra för våra
konkurrenter och de blir allt fler.
Naturligtvis finns det hot och ett
är att vi tar våra framgångar för
givna. Det kan nog vara klokt att
påminna sig om vad som lagt
grunden till framgångarna. Jag
tänker då på framsynta tekniksatsingar, obyråkratiskt arbetssätt, skicklig marknadsföring, en
stor lust att kämpa och även en
portion tur. Arbetar vi även i fortsättningen på samma sätt kommer
vi att kunna växa med fortsatt god
lönsamhet.

Gunilla Tamm

gäller tidningsartiklar så fungerar det ofta så
men för tekniska dokument
är kravet på att
allt ska vara kristallklart större.
Oklarheter
i
t ex tekniska
"specar"
kan
kosta stora summor.
Resultatet av
kvalitetsinspektionen av min arRedaktören, t v , får sin artikel kvalltetsgranskad tikel blev 12
större och 7 minav Palli Kristmundsson och Marie Lambertsson.
dre "påpekanmed. Ordagrant stämde inte cita- den". Lärde jag mig något? Ja, inten men några större missuppfatt- spektionen var en påminnelse om
ningar fanns inte.
att inte heller tidningsartiklar ska
Flera av Pallis anmärkningar innehålla oklarheter. En annan
gällde textavsnitt som inte var god grundregel är att skriva kort.
tillräckligt klara. Jag hade tagit Därför sätter jag punkt här.
för givet att läsaren tänkte i
Gunilla
samma banor som jag. När det

Olof Lenneman
VD för Ericsson
(China)
Company Ltd
- Tack bara fint, men det är lite
jäktigt just nu. I dagarna åker jag
till Kina för att introduceras i min
nya befattning som VD för Ericsson i Kina och den första september tillträderjag tjänsten och flyttar till Peking. Ericsson (China)
Company Ltd blir ett "Major
Local Company".
- Blir det din första utlandsstationering?
- Nej, mellan åren 1972-76 arbetade jag i Tyskland.
- Ericssons verksamhet i Kina
växer mycket snabbt. Tror du på
en fortsatt expansion?
- Ja, absolut. I dag är telefontätheten i landet 3 procent och år
2 000 ska en fördubbling ha skett.
Det betyder att det finns en
mycket stor potential för Ericssons alla områden. I år blir Kina
koncernens femte största marknad.
- Vad ser du som dina viktigaste
uppgifter som VDför det nya bolaget?
- Att leda och koordinera verksamheten så att de uppsatta målen nås. Vi måste försvara och vidareutveckla den goda position
vi har i landet som en av de ledande leverantörerna inom telekom. Det är viktigt att vi har goda
relationer både med kunderna
och hemmaorganisationen.
Vi måste också behålla och
fördj upa samarbetet med de partners som vi har i våra joint venture-bolag i Kina.
En annan viktig uppgift är att
bygga ut verksamheten i regionerna och att få in fler lokalanställda på alla nivåer i företaget.
- Vad tycker din familj om
stationeringen i Kina?
- Utan familjens stöd hade jag inte
tackat ja till jobbet. Om ett år
hoppas jag att min fru kommer
attflyttatillKina.Tilldess ser jag
fram mot många besök av familjen.
- Tänker du lära dig kinesiska?
- Ja, jag ska försöka lära mig så
mycket mandarin att jag klarar
vardagsfraserna.

GT
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Ny typ av supportavtal i HongKong

Lynchburgs

Avtal med prestation

väg till
Ericsson
Förändring är nyckeln till framtiden för Ericsson Ge Mobile
Communications fabrik i Lynchburg, USA. Det är en förändring
som både syns och inte syns för en extern besökare i fabriken.
Det handlar om modernisering av fabrikens lay out och om nya
system och ett nytt sätt att arbeta.
För ganska exakt fem år sedan bildade
Ericsson och General Electric ett samarbetsbolag för mobil kommunikation, Ericsson GE Mobile Communications. GE:s fabrik i Lynchburg kom att tillhöra det nya
bolaget. Under de år som gått har fabriken
haft svårt att hitta sin roll inom Ericssonfamiljen. Tillverkningen har omfattat produkter inom såväl mobilradio som mobiltelefoni med komplexa produktsortiment
inom båda områdena.
Samarbetet mellan Lynchburgfabriken
och olika enheter inom Radiokommunikation har inte fungerat helt tillfredsställande. Det har bl a berott på att den
amerikanska fabrikens organisation inte
överensstämt med Ericssons sätt att arbeta
och att man inte haft gemenensamma
produktionsadministrativa system. Att
smälta ihop två företagskulturer har också
tagit tid.

tem. Den första produkten kommer redan
nu i höst.
- Inom ett par år bör hälften av mobilradiotillverkningen vara omstrukturerad,
säger Bengt.
Mobilradioprodukterna är en viktig del i
Lynchburg eftersom fabriken är Ericssons
masterfabrik för dessa.

Med vid förhandlingarna av Ericsson Radios avtal med SmarTone deltog sittande fr v
Gunnar Forsblad, Urban Styf, Fredrik Strand och Tonny Uhlin. Stående fr v, Ingemar
Rang, Lennart Berg, Sören Ahlstedt, Jimmy Andersson, Ingvar Andersson, Anders
Nilsson (Teknosell), Karl-Olov Weingartner och Holger Ronqulst (Teknosell).

För första gången har Affärsenheten Mobiltelefoni Europeisk
standard (RMOG) sålt ett supportavtal som direkt lägger ansvaret på Ericsson att uppnå hög prestanda i nätet. Avtalet skiljer
sig markant från tidigare, då man tillhandahållit kunnande och
resurser men inte varit ansvariga för resultatet.

Synlig förändring

- Att ändra organisationen och införa nya
system och nytt arbetssätt ar inte tillräckligt. Det måste också ske synliga förändringar på fabriken, betonar Bengt.
Så har också redan skett genom att man
skapat en pilotfabrik när det gäller produktionen av mobiltelefoner. Den tillverkning
som är baserad på "Jane-modellen" har fått
sitt eget avgränsade utrymme i fabriken.
Taket har sänkts, belysningen förbättrats
och arbetet sker här
Ny organisation
med Kumlafabriken
I april i år började den "nya" Ericsson- som förebild.
- Idag tillverkas
fabriken i Lynchburg växa fram. Grunden
var en ny organisation, där man bildade tre flera olika varianter
produktionsenheter, mobilradio, mobilte- av mobiltelefoner här
i fabriken men vi
lefoner och radiobasstationer. Var och en
av dessarapporterar operativt till sin affärs- kommer nu att koncentrera oss på en
enhet.
Mobiltelefoner och basstationer bildar enda telefonmodell
tillsammans P-divisionen med Bengt Un- som baseras på Jane,
Bengt.
dén som chef. Det är på P-divisionen som de förklarar
nya systemen och det nya arbetssättet först "Jane" är den mobiltelefon som utveckinförs.
Bengt, som flyttade till Lynchburg för ett lats av Ericsson i RTP
år sedan, är också chef för tillverkningen av i North Carolina och
i
mobiltelefoner. Ansvarig för basstations- industrialiserats
I mitten Bengt Undén, chef för P-divisionen, t v Kenneth
Kumlafabriken.
tillverkningen är Kenneth Johansson och
Johansson, basstationer och t h Doug Gentry, mobilradio.
för mobilradio Doug Gentry.
Under året ska
Även produktionen för mobilradio kom- tillverkningsvolymen öka med 300 pro- mobiltelefonsystemen AMPS och Dmer att genomgå förändringar under de när- cent! Nu är det ca 400 personer som arbetar AMPS. En viktig delar mikrobasstationer
maste åren. De nya produkter som kommer med telefontillverkningen i Lynchburg. för AMPS. När det gäller mikrobasstain ska redan från början vara anpassade till Vid årets slut kommer antalet att ha ökat tioner är Lynchburg masterfabrik.
Ericssons produktionsadministrativa sys- med ca 100 medarbetare.
För att avlasta Gävlefabriken tillverkar
man även basstationer till TACS-systemet
Basstationer
i mikroutförande.
För tre år sedan börEftersom Gävle är masterfabrik för tilljade Lynchburgfab- verkningen av basstationer i makroriken tillverka radio- utförande är det mycket samarbete mellan
basstationer för mo- de två fabrikerna. Motsvarande utrustning
biltelefoni i liten och produktionsteknik används.
skala. Idag kan man
- För ett tag sedan fick vi ytterligare en
inte tala om liten
ytmonteringsline så nu har vi tre kompletta
skala.
lines, som enbart används för vårt behov,
- Nej, volymerna säger Kenneth.
ökar nu snabbt och det
Utbildning
avspeglas i antalet
medarbetare. För ett I Lynchburgfabriken sker nu en rejäl satsår sedan var vi 60 ning på utbildning av personalen. Så får t ex
personer och idag är alla nyanställda en veckas lödutbildning.
vi 314 för att bli ca Utbildning i nya arbetsmetoder och nytt ar350 i slutet av året, betssätt med betoning på kvalitet sker
berättar Kenneth Jo- också.
hansson.
- Det är viktigt att alla känner att de är
Samtidigt förklarar en del i Ericssons fabrik här i Lynchburg,
han att Affärsenheten menar Bengt.
mobiltelefonsystem
Utbildning, nytt arbetssätt och nya sysamerikansk standard tem är förändri ngar som inte sy ns så mycket
(RMOA) är den
utåt men det ska också ske synliga förändstörsta uppdragsgi- ringar inne i fabikern. Så till exempel blir
Bengt Undén, t v och Brent Campbell I "pilotfabriken" för
varen. Det gäller det en helt ny fabriks- lay out vid årsskiftet.
tillverkning a v mobiltelefoner. Brent har under en tid arbetat i
alltså basstationer till
Gunilla Tamm
Kumlafabriken. Foto: Denise Woemle

VID FOTEN AV APPALACHERNA. Lynchburg ligger i sydstaten Virginia nedanför Appalachema och med utsikt över "The blue ridge" I
staden och området runt bor 150 000 personer. Efter amerikanska mått är Lynchburg en gammal stad, som för några år sedan firade 200
årsjublleum. Fabriken byggdes 1957 och är sedan tillbyggd I omgångar till dagens yta på ca 60 000 kvadratmeter. Här arbetar 2 200
personer.

"Route 96" leder till nytt arbetssätt
Nya arbetsmetoder, nya verktyg och nya system, allt är viktiga bitar i
det stora förändringsprojekt som började i april i Lynchburgfabriken.
Med hjälp av detta förbättringsarbete ska Lynchburg bli en av
Ericssons modellfabriker.
^k
^ A o r alt öka effektiviteten och anpassas till
- Det kommer att ta ungefär ett år att genomföra ett nytt arbetssätt och ytterligare ett
halvår för "finslipning", säger Crister Ek.
Han vet vad han talar om eftersom han varit
projektledare för KARL i Linköpingsfabriken. KARL står för KApi talRationalisering i Linköpingsfabriken. I
samband med att man skulle ta ett nytt
produktionsadministrativt system i drift
tog man ett helhetsgrepp och införde samtidigt ett nytt arbetssätt.
Crister kom till Lynchburg i mars för att
ansvara för och samordna de olika projekt
som ingår i förändringsarbetet där.
- Här i Lynchburg kommer vi att använda
alla erfarenheter från förändringsprogrammen i Linköping och Gävle, säger
hanoch förklarar vad "Route 96" står för.
Det syftar på begreppet Route 66, som ju
även är välkänt i Sverige.
- 96 är årtalet då vi ska vara World Class
och Route - ja, det är naturligtvis vägen vi
färdas på. En väg som både kan bestå av
snabba motorvägar och hårnålskurvor. På
vägen kommer olika städer, "milestones"
att besökas och behandlas på något sätt.
Samtliga i fabriken kommer att omfattas
av någon form av förändring.

infrastrukturen på Ericsson och Radiokommunikation. Dethandlarom 17 projekt
som leds av varsin objektledare.
Under augusti och september ska det
raktiska arbetssättet utvecklas för att de
ya systemen och arbetssätten sedan ska
börja "på riktigt" i januari nästa år.
Produktionsenheterna för mobiltelefoner
och basstationer startar samtidigt. Landmobilradio kommer lite senare och där går
startskottet för det nya arbetssättet i och

m •

med att man börjar med den ny a produkten,
Hawkeye. Det är en ny bärbar radio till
EDACS-systemet.
Utbildningen i de nya systemen är viktig
och den kommer att ske parallellt med att
dessa införs. Mätningar av effektiviteten
kommer att ske hela tiden.
Även om KARL i Linköping avslutades
för ett drygt halvår lever det vidare med
beteckningen TQM, Total Quality Management.
- Detsamma gäller här i Lynchburg.
"Route 96" är grunden för att vi ska kunna
leva enligt TQM, det vill säga ständig förbättring, slutar Crister.

Gunilla Tamm
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viktigare både för våra kunder och oss
själva, säger Sören Ahlstedt, ansvarig på
Customer Services Support Marketings .
- Våra kunder - operatörerna - är mycket
medvetna av vilken betydelse en god kundsupport har för att de själva ska vara framgångsrika i den ökande konkurrensen, dar
HongKong som marknad är en av de de
tuffare. Därför måste vi vara lyhörda och
uppfylla våra kunders behov, fortsätter Sören.

Båda parter vinner

Det nya långtgående avtalet skapar således
förutsättningar för kunden att genom hög
kvalitet i nätet generera ökade intäkter.
Samtidigt ökar också Ericssons intäkter, en
så kallad win-win situation.
Det är klart att kunden själv måste uppfylla vissa krav för att möjliggöra Ericssons
långtgående supportarbete. Exempelvis
måste han se till att ha lämpliga resurser att
klara det rekommenderade Operation &
Maintenance programmet.
- Lika viktigt är, säger Urban, att
SmarTone uppgraderar och uppdaterar sin
mjukvara enligt senaste utgåva.
- För Ericsson innebär detta att vi också
tar på oss ett ekonomiskt ansvar för att nå
fastlagda mål. Nu gäller det att vi snabbt lär
oss hur vi bäst och mest effektivt uppfyller
och överträffar de ställda målen. På så sätt
ökar vi vår konkurrenskraft och skapar förLyhörda för behoven
utsättningar för framtiden, menar Sören.
SmarTone är den första, men absolut inte
Kan man då kvantifiera och definiera nätets
funktionalitet? Ja, det går utmärkt. Exem- den sista, kund som Affärsenheten Mobilpel på faktorer som kan kvantifieras är telefoni Europeisk standard (RMOG) kom"down-time"för växlar, tid för mera allvar- mer att teckna prestationsrelaterade avtal
liga störningar och Trouble Report hante- med. Det finns åtskilliga - både nya och
ring. Modelleninnehålleralltsåklara förde- gamla - kunder som kommer att stärka sina
lar för kunden - men vad har Ericsson att positioner med hjälp av liknande avtal. Det
vinna på dessa ökade krav på kundsupport? här innebär också en ny fördel när Ericsson
- Av många skäl blir kundsupporten allt ska sälja till nya kunder.

Förändringar för
Försvarskommunikation

Öka effektiviteten
C:M, Control Manufactoring, är ett system
som styr materialflöden och produktion.
Systemet, som innebären viktig förändring
för Lynchburg, har tidigare införts i både
Linköping, Gävle och Kumla. Förutom
C:M införs andra nya system och processer

- När vi föreslog för SmarTone Mobile
Communications i HongKong att göra ett
prestationsrelateratavtal mottogs detta oerhört positivt, säger Urban Styf, som tillsammans med Ericsson Communications i
HongKong förhandlade avtalet.
Strukturen på det nya avtalet har utarbetats
av en arbetsgrupp med representanter från
Ericsson Radio, Ericsson Telecom och
Ericsson Business samt Teknosell Management Consultants.
Det nya supportkontraktet innebär att
hög prestandaiSmarTones nät ger Ericsson
avsevärda premier. Samtidigt gäller motsatsen om Ericsson inte lyckas uppnå de
ställda målen. Höga prestanda är alltså ett
måste, både för Ericsson och kunden.
- Med detta supportavtal och Ericssons
resurser bakom sig kan nu SmarTone koncentrera sig på sin kärnverksamhet, nämligen att vara nätoperatör och driva denna
affärsverksamhet så lönsamt som möjligt.
Eftersom vi är direkt ansvariga för nätets
prestanda behöver kunden inte anställa teknisk kompetens för varje händelse och kan
operera med mindre personalstyrka, förklarar Urban.
Det här betyder naturligtvis att Ericsson
måste dimensionera och avpassa supportorganisationen för att möta de högre kraven. Detta gäller både lokalt och bakåt i
organisationen.

KÖR PÅ "ROUTE 96". Fr v Matthew Mazzone, Crister Ek och Carroll Wheeler,
diskuterar Lynchburgfabrikens förändringsarbete. Crister är projektledare och
Matthew och Carroll är objektledare. Foto: Jack Radgowski

Strax innan semestern framfördes ett förslag om att överföra affärsenheten
Försvarskommunikation från Radiokommunikation (BR) till Försvarssystem (BD).
Defackligaförhandlingarnainleddesi augusti och förändringarna beräknas varagenomförda senast den första oktober.
Vid den information som hölls i slutet av juni för personalen vid Försvarskommunikation, hälsade Försvarssystems chef Bengt Halse medarbetarna välkomna till affärsområdet och Ericsson Radar Electronics. Försvarskommunikation blir affärsområdets
femte division och kommer att svara för 20 procent av Försvarssystems omsättning.
För de ca 190 medarbetarna på Försvarskommunikation innebär bytet av affärsområde
inte några större förändringar och man kommer även i fortsättningen att vara kvar i
lokalerna i Hornafjord i Kista.
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Care 2 0 0 0 för
nöjdare kund
Förbättring, förbättring, förbättring! Hela koncernen genomsyras av en förbättringssträvan. Customer Services på Mobiltelefonsystem Europeisk
standard (RMOG) drar sitt strå till stacken genom
Care 2 0 0 0 . Ett omfattande förbättringsprogram,
som utvecklas i samarbete med enheten Operational Development och innehåller flera projekt.
- Vi miste utvecklas kontinuerligt
och långsiktigtföratt motsvara de
krav som kommer att ställas på oss
i framtiden, säger Ingvar Andersson, ansvarig för Customer
Services.
Det var en stor kundundersökning somförraåret lade grunden till verksamheten inom Care
2000 (se ERA Nyheter 8/93).
Hundratals djupintervjuer med operatörer
från större delen av
världen visade på
förbättringsmöjligheter inomfleraområden. De projekt som
drivs just nu är Customer Satisfaction in
Service (CSIS), Service Product Concept,
Swap & Repair och
Traceability.
Kaj Snellman är ansvarig för
Care 2000 och optimistisk inför
fortsatt verksamhet.
- Det stöd vi har från lokalbolag

genom process-modellering tu
fram hur dagens process kan förbättras samt hur framtidens flöden bör se ut. Inom projektet jobbar man nuföratt genomföra förändringarna.
Ett nyckelområde för att man
ska uppnå målet att få en nöjd
kund är gränssnittet mellan Erics-

son och kunden. I ett av CSIS
delprojekt har man utarbetat ett
verktyg för detta ändamål,
Customer Interface Improvement
Process.
- Genom att använda Customer
Interface-processen kan man
mäta kundens grad av tillfredsställelse och ge input till kontinuerliga förbättringar, säger delprojektansvarige Johan Almlöf
och fortsätter:
- Det är hela tiden dialogen med
kunden som styr åtgärderna.

ropa), inte bara producera en
produktkatalog för Customer
Services, utan även se till att vi
inom affärsenheten Mobiltelefoni Europeisk standard (RMOG)
börjar bygga upp en förståelse,
kommersiellt såväl som administrativt, för dessa nya produkter,
säger Gabriel.
- De nya produkterna skiljer sig
markant från vad vi tidigare varit
vana vid.

Service Product
Concept

När utrustning går sönder måste
de omedelbart åtgärdas. Det är
oerhört viktigt för kunden att
snabbt få en obrukbar hårdvaruenhet ersatt.
- Tanken i Swap & Repair-projektet är att det mesta som kunden
skickar in för reparation omedelbart ska
ersättas av likadana
produktersom väntar
i ett buffertlager, säger
projektledare
Göran Kördel.
Den trasiga enheten repareras och
läggs därefter i ett
buffertlagret. De ambitiösamålen förprojektet är att korta ledtiderna för byte av reservdelarna
till en femtedel av dagens tider,
samt att minska ledtiden för reparationer till minst hälften.
Närmast arbetar projektet med
hur
framtida
reparationsverkstäder ska se ut, samt med pilotprojekt i Norge, Tyskland och
Portugal. Man ska bland annat bestämma storlek på buffertlager
och hitta logistiska lösningar för
nödvändiga transporter.

Det har blivit mer och mer tydligt
att marknadsenheterna efterfrågar ett tydligt produktkoncept för
kundsupport. Projektet Service
Product
Concept,
som leds av Gabriel
Anderbjörk, syftar
till att produktifiera
dessa tjänster, samt
att utveckla säljverktyg för dem. Målet är att få fram bland
annat en produkt-, en
marknads- och en
implementationsguide.
Dessutom skaprojektet utveckla metoder för att säkerställa att kunskapsnivån inom
kundsupportområdet hos de som
säljer höjs och bibehålls. Projektet har passerat Tollgate 2, det vill
säga projektspecifikationen är
godkänd och ett projektteam fastställt.
Projektledningsteamet,
som förutom Gabriel består av
Julie Axelsson och Urban Styf,
kavlar nu upp ärmarnainförett års
hårt och intensivt arbete.

"Det är hela
tiden dialogen
med kunden
som styr
åtgärderna"

- Vi ska tillsammans med pilotorganisationerna, ETL/R (enheten för cellulära system på Ericsson i England) och ERA/LF
(marknadsenheten för västra Eu-

och i den egna organisationen,
parat med den stora insats som
görs i deltagande pilotorganisationer borgar för goda resultat
från projekten.

CSIS
-1 CSIS-projektet jobbar vi för att
korta ledtiderna för hantering av
felrapporter från- och korrektionspaket till kund.
Hanteringen är idag
onödigt ineffektiv,
säger
delprojektledare Karin Stephansson och hennes
kollega
Jonas
Gunnarsson.
Projektet jobbar
nära piloter genom
hela kedjan i processerna - från kundansvarig till design.
(Med process menas här vad som
görs och i vilken ordning).
I juni i år träffades representanter för dessa organisationer för att

"Hanteringen
av felrapporter är idag
onödigt
inneffektiv"

Bolagsnämnden, som hälls en
gång om året, är ett forum för information från företagsledningen
till fackklubbarna. Ekonomi,
affärsläge, produktion samt personal och organisation var de äm-

nen som stod på dagordningen vid
årets Bolagsnämnd.
Radiokommunikations ekonomidirektör Sten Fornell inledde
sin genomgång med att informera
om resultatet för årets första kvartal. (På sidan 2 i den här tidningen
finns en redogörelse för första
halvårets bokslut.)
Kurt Hellström, chef för affärsområde Radiokommunikation,
gick igenom marknadsläget för
affärsområdets olika produkter.
Mobiltelefonsystem står
för
drygt 65 procent av Radiokom-

e>

Traceability
För att möta och förekomma
kundkrav utvecklas i Traceability
-projektet ett system för att spåra
hårdvara. Databasen "Tracy"
kommer att innehålla information
om den hårdvara som finns hos
kunderna. Ett proaktivt användningsområde för 'Tracy" blir att
spåra artiklar som drabbats av
epidemiska fel, så att de kan korrigeras innan kunden märker av
några besvär.
- Projektet är avslutat nu i halvårsskiftet och arbetet med implementering av systemet på marknaden är påbörjat, säger projektledaren Jan Hansson.

Kerstin Blom *

Foto: Carl SommerhoK

Care 2000 är det övergripande namnet för de olika delprojekt
enheter Inom Customer Services driver för ett förbättrat kundstöd.
På bilden ses fr v Karin Stephansson, Göran Kördel, Ingvar
Andersson, Sören Ahlstedt, Gabriel Anderbjörk, Jan Hansson, Kaj
Snellman, Johan Almlöf, Lars Bergman, Kjell S Andersson, Urban
Styf och Kerstin Blom. Alla med någon roll Inom Care 2000.

Positiva tongångar på Bolagsnämnden
Fin orderingång, bra
fakturering, mycket
goda affärsmöjligheter
och en tuff höst. Det
var budskapen då årets
Bolagsnämnd sammanträdde den 14 juni.

Swap & Repair

munikations verksamhet och är
den del som växer snabbast och är
mest lönsam.

Fabrikerna
Under punkten Produktion informerade Björn Boström, produktionsdirektör, om läget för
Radiokommunikations fabriker.
På samtliga produktionsplatser
har man en tuff höst framför sig.
- Idag är vi 17 455 medarbetare
på Radiokommunikation och majoriteten av dessa finns i utlandet.
Det berättade Lars Åkeson,

personaldirektör på Radiokommunikation. I slutet av året räknar
man med att antalet anställda ska
vara ca 18 400. Den största personalökningen sker i Sverige och
Nordamerika. Mobiltelefonsystem Europeisk standard är den
affärsenhet som växer mest.
Lars Åkeson visade också en
ålderskurva över Radiokommunikations personal. Det är en
kurva med en mycket markant
topp vid 28-29 år.

GT

Kerstin Blom är informationsansvarig för Care 2000 och arbetar
dessutom med utbildning inom
CSIS-projektet.
Kerstin kan nås för vidare information på avd. KI/ERA/LZ/RM,
memoid: ERAKEBL, tel4042307.

Stora pengar
till Egon
Det kan löna sig att lämna in
förslag till förslagskommittén,
det kan Egon Lindberg, Gävlefabriken intyga. Strax innan
sommaren fick han 50 000 kronor för sitt förslag för förbättrade packpallar för transceivermoduler. Det är en av de
högsta belöningar som delats ut
i Gävlefabriken.
Egons förbättringsförslag spar
200 000 kronor per år åt Gävlefabriken.
Detta berättade ERA GävleNyheter i sitt sommarnummer.
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Erik siktar pä Ericsson
Under sommaren har högskolepraktikanten
Erik Frisk jobbat på Ericsson Radio i Kista som
programmerare för GSM, System Verification.
Han är 2 3 år, med bakgrund som elektroingenjör
på KTH och läser nu sitt fjärde år i Linköping på
datateknisk linje.
-Det har varit naturligt för mig att
söka till Ericsson eftersom jag är
tekniskt intresserad och dessutom
har en förälder som arbetar här.
Det känns positivt att jag blev väl
mottagen på avdelningen.

Akademisk utbildning
-Teknik är mitt största intresse.
Efter tre år på gymnasiet, teknisk
linje, har jag inriktat mig på datateknik. Jag har alltid velat satsa
på en akademisk utbildning.
Erik studerade först 80 poäng
på KTH i Stockholm sedan flyttade han till Linköping för att
kunna fortsätta på sin civilingenjörsexamen.
-Det här året skall jag göra mitt
examensarbete. Examensarbetet
knyts till olika företag. Den 17
respektiva 20 veckor långa praktiken och examensarbetet skall
eventuellt leda till fast arbete. Jag
hoppas på att få jobb här.

Högskolekontakter

Erik prövar sina slag och siktar på Ericsson. Efter högskoleutbildningen hoppas han få arbeta med signalbehandling inom telekommunikation.

- Som högskolestuderande fick
jag kontakt med Ericsson genom
KTH. På högskolan har de exjobbskataloger
där Ericsson
fanns med bland andra företag.
Jag sökte hos ett flertal företag.
Ericsson svarade och var intresserade.
Eriks arbetsuppgifter
har
främst varit att skapa hjälpmedel
och verktyg för att testa växlarna i
GSM.
Han arbetar inom LT/SV- sektionen och ingår i gruppen Metod
och Utveckling. Erik använder
sig av en statistisk modell, SUT
(Statistic Useage Testing), som
test metod.

Han är också med och utvecklar
nya program.

Framtidsjobbet
-Mitt framtidsjobb är att få hålla
på med signalbehandling inom
telekommunikation och att få
spela golf. Det är mitt största fritidsintresse. Det är en dyr sport
för en student. Men jag hoppas att
få fortsätta med det.
Vad kan Ericsson locka med?
-Det viktigaste är att få chansen
att utvecklas inom ett företag, genom vidareutbildning, kurser och
seminarier.
-Något som också lockar är att
man får möjligheter att jobba utomlands, eftersom Ericsson är ett
globalt företag. Jag skulle kunna
tänka mig att ha Europa som arbetsfält. Jag ser positivt på EU och
Europasamarbetet.
-Det kommer att öppnas nya
möjligheter för de som vill jobba
och få utbildning utomlands. Jag
tycker EU är bra, det känns rätt.

Rätt satsning
-Den största oron jag kan tänka
mig är arbetslösheten. Det finns
många unga och äldre som har det
svårt. Jag är medveten om att jag
har rätt utbildning och satsar på en
framtida yrkesinriktning. Jag ser
ljust och positivt på framtiden.

Lyonel Abainza
Högskolepraktikant
från Mitthögskolan i Sundsvall
därjag studerar Medie och Kommunikation på JMK, Journalist,
Media och Kommunikationsinstitutionen.

Nyman & Schultz
I nya lokaler

Andra nyheter är ett Ericsson-anpassat nyhetsblad "Affärsresenytt", som kommer att ges fyra
gånger per år med aktuella tips på
billiga biljetter och andra matnyttiga erbjudanden.
Affärsresenytt går till Kistas
interna resebeställare för vidare
spridning internt.
En av medarbetarna, Sune Andersson, har utpekats som biljettspecialist, med ansvar att för säljarnas räkning hålla sig uppdaterad om var man kan hitta de
billigaste biljettprisalternativen.
Senare i höst kommer Nyman

Att förstå
varandra
Ericsdotter har bjudit in Lena
Wennberg som höstens första föreläsare den 15 september.
LenaWennberg,fdVD,konsult
i ledarskapsfrågor och debattör,
menar att vi måste lära oss förstå
varandra bättre.
Män och kvinnor talar olika
språk. Hon fokuserar på arbetslivet och beskriver hur kulturkrockar uppstår.
Hennes mål är att män och kvinnor ska förstå skillnaderna sinsemellan utan att värdera dem eller
känna sig hotade.
Lena Wennberg har skrivit boken "Förstå mig rätt".

Tappat något?
Har du förlagt dina glasögon, tappat bilnyckeln eller kanske tappat ett par handskar? Kontakta
huvudreceptionen på Ericsson
Radio, tfn 701 31.
Vi har ett flertal borttappade saker, som ligger och väntar på sina
rätta ägare.

Från Rissne till
Gullfossgatan
Alla på Ericsson Mobile
Communications har nu lämnat
lokalerna i Rissne. Nyligen flyttade ECS/CF till Gullfossgatan 4,
plan 5. ECS/CF arbetar med försäljning av mobiltelfoner i
Sverige.
Övriga ECS i Kista är samlat i
Mobilen dvs f d Independenthuset, Torshamnsgatan 27.

att den som bokar biljetter lättare
ska kunna hitta till en och samma
person, förklarar Carl-Magnus.

Biljettspecialist

Helena Andersson, som tillsammans med mig producerar ERA
Nyheter, ska vara tjänstledig för
studier.
Nu letar jag efter en ersättare och
kanske finns det någon här på
Radiokommunikation som har
journalisterfarenhet och just nu
arbetar med annat men vill byta
jobb. I arbetsuppgifterna ingår
även att "förse" vår "interna TV"
med nyheter.
Ring mig så berättar jag mer.
Gunilla
Tfn 08-757 20 38

F/R Receptionsservice

I början av juni gick flyttlasset för Nyman &
Schultz, från huvudbyggnaden i Kista - tvärs över
gatan - till nya lokaler i Ahlénshuset.
- Trots det korta avståndet var det ett stort steg
för oss, som länge varit trångbodda, säger CarlMagnus Gustavson, chef för Nyman & Schultz i
Kista.
Resebyråns växande verksamhet
hänger naturligtvis samman med
den kraftig expansionen för affärsområde Radio.
Resebyrån har första halvåret i
år haft en ungefärlig ökning av
omsättningen på 34 procent jämfört med samma period förra året.
För att möta efterfrågan har
man ytterligare förstärkt personalresurserna och kommer från
och med september att vara 16 anställda på kontoret i Kista. I de
nya, luftiga lokalerna på närmare
300 kvmfinnsockså utrymme för
ytterligare expansion.
I samband med flytten har man
delat in personalen i två säljgrupper, Grupp 1 och Grupp 2,
med varsitt telefonnummer.
- Det är en utökad service för

Journalist till
ERA Nyheter

Nyman & Schultz nya lokaler i
Åhlénshuset har adress
Torshamnsgatan 33 alternativt
Kistagången 12. Härfinnsidag
16 medarbetare som ger
reseservice till Ericssons
personal.

& Schultz dessutom att ordna
utbildningskvällar för aktuella
resebeställare i Kista.
- Vi vill även passa på att välkomna de som har kontakter med
oss att slinka intilloss på nya stället, hälsar alla resesäljarna.

Helena Andersson

I nya lokaler
Nyman & Schultz nya adress
är: Torshamnsgatan 33 alternativt Kistagången 12
Öppettider Måndag - Fredag
kl 08.00-17.00
Telefonnummer Säljgrupp
1: 758 50 (ansvarig Mario
Vella) Telefonnummer Säljgrupp 2: 758 60 (ansvarig Lilian Sjöblom)
Telefon under icke kontorstid: 020-79 00 25
PS: Skyltar är på väg att sättas
upp som ska visa vägen till de
nya lokalerna i Åhlénshuset

Instrumentunderhåll i Kista
(ETX/TX/IK), finns sedan 1 augusti påÖsterögatan 3,2 tr i Kista.
Nytt telefaxnummer är7194636.

Mobila fakta
Antalet mobiltelefonabonnenter i
Sverigeuppgickdenljuli
till
998 003, en ökning med 35 procent sedan samma tid förra året.
Penetreringen i Sverige ligger nu
på 11.66 procent - den högsta i
världen.
Källa: Mobile Communications/
Finacial Times

WHETER
Sirpa, VD-sekreterare på Ericsson Radiopuhelin

Finskansomcvklariskogen
- Som sekreterare på Ericsson
Radiopuhelin har jag ett varierande arbete och täta kontakter
med andra Ericssonbolag - inte
minst med Sverige. Det säger
Sirpa Teras om sitt jobb som VDoch enhetssekretarare i Finland.

Hur tar du
dig till arbetet?
Lille Mor Enroth,
Ericsson Radio, Kista
-Jag bor på ön
Tranholmen i
Lilla Värtan
och jag ror
över sundet till
Svanholmen i
Stockholmen
med en liten
roddbåt. Väl
påfastlandettarjagbussen tilljobbet. Alternativet är att få lift av
barnen med aktersnurran eller ta
färjan in. Jag tar sällan färjan för
att den har så oregelbundna tider.
Jag föredrar min eka.

På Ericsson Radiopuhelin i utkanten av Helsingfors marknadsförs mobiltelefoner och mobila
datasystem för i huvudsak den finska marknaden - men även för de baltiska länderna och
Ryssland. Här jobbar ett litet och väl sammansvetsat gäng på 25 anställda som lyckats väl med
att göra Ericsson till ett välrenommerat namn på
den finska telekomkartan.
Sirpa Teras kom till bolaget 1989 och jobbar
som sekreterare till Robert Seren, VD på Ericsson Radiopuhelin. Sedan en större omorganisation av Ericssonbolagen i Finland ifjol
är Robert även enhetsschef på det finska huvudbolaget Oy LM Ericsson AB.
- Roberts nya roll har lett till nya arbetsuppgifter också för mig.

Erik Blom, Ericsson
Radio Access, Kista

På cykel i skogen
Sirpa ger intryck av att vara en aktiv person,
vilket snabbt visar sig stämma när vi kommer in
på ämnet fritid.
- Jag älskar att cykla terräng på min

"

-Då jag är väldigt morgontrött så varken
cyklar jag eller åker bil till
jobbet. Dessutom har jag
inget körkort.
Jagtar511:an
från Brommaplan. Hemvägen
åker jag bil. Min kära fru hämtar
mig. Det är bra med privat chaufför.

Kontakter med Lund
På Ericsson Radiopuhelin AB tillämpar man
flextidochförSirpa brukar dagenbörjaruntåtta.
Hon följer kontinuerligt upp och gör grafiska
sammanställningar av marknadsanalyser och
andra rapporter. Utöver marknadsrapporterna
skriver hon mötesprotokoll, bokar möten, resor
och organiserar diverse evenemang.
- Som en följd av Roberts nya roll har jag idag
mer kontakt med både de anställda och med
verksamheten på det finska huvudbolaget, vilket känns positivt, säger Sirpa.
Sirpa har också mycket memo- och telefonkontakter med andra Ericssonbolag, såsom Ericsson Mobile Communications i Lund. Ännu
har det inte blivit något besök där, men hon hoppas att det blir aktuellt framöver.
- Jag ser också fram emot ett besök på huvudkontoret i Kista.

mmm
FRÅGAR

Leif Karlsson,
Linköpingsfabriken
Sirpa Teras arbetar som sekreterare på Ericsson Radiopuhelin i Helsingfors, Finland. På
fritiden cyklar hon gärna på sin mountalnbike i skogen eller syr kläder till barnen.
Foto: Promedla/Matias Uuslkylä

mountainbike om sommaren. Det går undan,
doftar gott i skogen och ger bra motion, anser
hon.
När det inte är cykel som gäller tränar hon
gärna aerobics, spelar tennis och åker slalom.
Men det är inte bara sportaktiviteter som lockar
på fritiden. Hon berättar att hon gärna syr klä

der till sin dotter på elva och son på drygt ett år
hemma. Sedan nio månader hör också en hundvalp till familjen.
- Jovisst, är det är full fart, ofta både på jobbet
ochhemma.Mendetärsåjagtrivsbäst.avslutar
Sirpa.

Helena Andersson

En ny era för ERA

Hederspris till Kistas samurajer
I årets upplaga av Vattenfestivalens drakbåtsrodd deltog inte mindre än
95 Ericssonlag med över 2 000 deltagare. Kvällen då Ericsson tävlade
deltog 223 lag med närmare ca 20 000 åskådare.
Ericsson Radar Electronics placerade sig på sjätteplats totalt i tävlingen. På Ericssons interna placeringslista kom bästa BR-lag på sjätte
plats, med Asia Team och skippern Tommy Dahlgren.
I år gick det även att vinna pris för bästa show. Ericsson Radio Systems
japangäng - Kistas Samurajer - fick ett hedersomnämnande för sina
stiliga samurajer och geishor.
- Vårt gäng paddlade för andra året i rad. Det var tuffare motstånd denna
gång, tyvärr gick vi inte vidare, berättar Anna Wikman, skipper för
laget.
En teatersminkös, Buttericks och Japans interna "PR-avdelning"
hjälpte till med de nödvändiga attributen.

Under 70-talet lades grundstena
Genombrotssåret och den mest
rna för dagens mobiltelefon- betydelsefulla inbrytningen gjorframgångar. Hybridfilmstekni- des 1981 då det Nordiska Mobilken med tunnfilmskretsar och telefonsystemet NMT-450 intromikrokretsar, vilka kom fram ducerades.
under detta decennium, utgör en
SRA blev Ericsson
ny epok förSRA, Svenska Radioaktiebolaget.
År 1983 blev så SRA, ett till 100
Trots att en upphöjd person inom procent helägt LME-bolag, då
teleindustrin en gång lärhay ttrat:
Marconis avyttrade alla sina in- Vem skulle vilja
tressen i bolaget,
sitta i sin bil och
efter en period av
6 2 m c k e t bet
telefonera? VilO H^R
y
y~
ken befängd idé!,
delsefulla
år
för
fortsatte både TeSRAs utveckling.
leverket och SR A
att ihärdigt utveckla mobilte- Det andra Nordiska Mobiltelefonsystemet, NMT-900 och den
lefonin.
År 1976 blev Alströmergatan 12 första ficktelefonen introducerapå Kungsholmen för trång och des 1986 och därefter har utveckSR A flyttade på sommaren in i de lingen eskalerat med en rasande
nya lokalerna på Torshamns- fart.
I juli 1991 introducerades det helt
gatan i Kista.
nya digitala mobiltelefonsys1978 ändrades bolagsnamnet till
temetGSM,vilketsnabbtbliviten
SRA Communications AB efter
stor försäljningsframgång, både
köpet av Sonab Communicainom och utom Europa.
tions AB, varvid SRA fick tillIngvar Bevenius
gång till Gävlefabriken.

-Jag cyklar på
vår, sommar
och höst. Om
det är dåligt
väder är bussen ett bra alternativ. Om
det är mycket te
snöpa vintern tarjag bilen. Jag har
en mils färd till och från jobbet.

Sonia Strömbäck,
j
Ericsson Mobile
Communications, Kista
-Jag tar cykeln
till och från
jobbet. De tre
till fyra kilometrarna från
Tegelbacken i
Sollentuna till
Kista aren härlig och uppfriskande cykeltur. Bil
är bekvämt men jag tycker att cykeln är det enklaste transportmedlet.

Ron Gallahan, Lynchburgfabriken, USA
Jag bilar närmare nio mil i
vardera riktning varje dag.
För att fördriva
tiden
brukar jag lyssna på bokkassetter. Det
har väl blivit ett tiotal det senaste
året. Helst "läser" jag klassiker,
t ex Huckleberry Finn.

M

