Receptionens viktiga roll
Receptionistema i Ericssons alla receptioner är företagets ansikte utåt. Hur stressigt det än blir med många besökare som
ska skrivas in och telefoner som ringer måste receptionistema

ERA

SENASTE
NYHETER

Världens minsta radiomodem
Ericsson Mobile Communications lanserar nu världens minsta radiomodem som
kan användas i Mobitexnäten i USA och
Kanada. Modemet, som inte är större än ett
kreditkort, kan överföra data och elektronisk post från bärbara datorterminaler till
Mobitexnätet. Modemet M2190 betraktas
som ett avgörande genombrott för mobil
datakommunikation.

vara vänliga och ge ett professionellt bemötande - ett tufft jobb
ibland. Bilden är från huvudreceptionen på Ericsson Radio
Systems i Kista.
7

Visbyfabriken till Radiokommunikation
Den första januari nästa år går Ericsson Telecoms fabrik i Visby över till Ericsson Radio
Systems.
-1 Visbyfabriken har det successivt skett en svängning från komponenter och system för
publik telekommunikation till system för mobiltelefoni. Redan idag utgör mobilprodukterna ungefär 80 procent av den totala
verksamheten och siffran kommer att öka. Därför är det helt naturligt att fabriken flyttas över
till oss, säger Björn Boström, produktionsdirektör på Radiokommunikation.
Radiobasstationer, antennära produkter och
kraft för mobiltelefoni är idag viktiga produkter
i Visbyfabriken. Under nästa år kommer en rejäl
satsning på utbildning att ske. Dels inom området
radiokommunikation men även allmän kompetenshöjing ska ske för att fabriken själv ska
kunna ta över vissa funktioner som t ex inköp.
Visbyfabriken har 750 anställda.
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I samband med ett internationellt seminarium om mjukvarukvalitet besökte representanter från stora Japanska företag Ericsson Radio Systems I Kista. Värd var kvalitetschefen på affärsenheten Mobiltelefonsystem PDC, Christer Elmqvlst, som sitter längst t h på bilden. Bredvid honom MInoru Itakura, Fujitsu Ltd, som var gruppens
ledare. Stående t h de svenska deltagarna i studiebesöket, Jan Knuters, Ann-Christin Jäderholm, Leena Saimela, Mats Norin, Lennart Conning och Bernt Magnusson. Foto:
Karl Evert Eklund

Kvalitet i högsätet
Att svenskar åker till Japan för att studera kvalitet
är vanligt men att japaner kommer hit för att
diskutera kvalitet är nog ovanligare. Det var precis vad som hände för några veckor sedan då en
grupp japaner besökte affärsenheten Mobiltelefonsystem PDC.
- Det var i samband med en internationell konferens för mjukvarukvalité, som hölls i Schweiz,
som tio deltagare hade uttryckt
önskemål om att få besöka oss,
berättar
Christer
Elmqvist,
kvalitetschef på affärsenheten
Mobiltelefonsystem PDC. Konferensen behandlade mjukvarukvalitet och deltagarna är med-

lemmar i en förening som heter
JUSE. Det står för Union of
Japanese Scientists and Engineers. JUSE är den förening som
administrerar det mycket prestigefyllda kvalitetspriset Deming.
Deltagarna i studiebesöket i
Kista kom från stora japanska fö-

retag som Fujitsu, Hitachi, NEC,
NTT och Toshiba. Från Ericsson
deltog sju medarbetare, som representerade olika delar av verksamheten inom affärsenheten
Mobiltelefonsystem PDC samt
programvaruutveckling
i
Mjärdevi. Även en medarbetare
från Forskning och Utveckling på
Ericsson i Finland var med.
-Vi berättade om våra projekt
och utvecklingsmodeller, en del
verktyg, reduktion av ledtid,
teamarbete, inspektioner, mätningar och mjuka faktorer.
- Gästerna gav tre presentationer. Det handlade bl a om att

mänskliga faktorer har störst betydelse för mjukvarukvaliteten.
Vidare presenterades ett arbetssätt, som tar tillvara den kreativitet och vilja att förbättra, som
finns i en organisation. En
revisionsmodell, som lyfter fram
kommunikationen mellan chef,
projektteam och kvalitetsexpert,
beskrevs.

Hedrande besök
Det blev givande erfarenhetsutbyte av metoder, angreppssätt och verktyg.
- Vi var hedrade av besöket och
förhoppningsvis kan vi fortsätta

Tankar på shinkansen
ATT ÅKA TÅG är trevligt. När
man sitter och tittar ut hinner man
antingen läsa eller också låter
man tankarna fara som de vill. När
jag för ett tag sedan var i Japan för
att göra reportage åkte jag ca
hundra mil på en enda dag. Det är
ingen omöjlighet när man åker
med shinkansen. På samma dag
hann jag dessutom med att besöka
Ericsson Toshibas kontor i Osaka
och därefter intervjua kunden
KDP på deras kontor i samma
stad. Ätt åka med shinkansen går
inte bara snabbt man kommer
fram punktligt också, exakt på
minuten.
Jag hörde berättas, att om tåget
blir mer än några minuter försenat måste järnvägens högsta chef
framföra en offentlig ursäkt i bl a
TV. Vartiondeminutavgårdeten
shinkansen och på varje tåg finns
upp mot tusen passagerare,

många av dem affärsmän, på väg
till olika möten Med tanke på hur
många som skulle beröras av en
försening förstår man punktligheten. Ordning, reda och punktlighet möter man överallt i det japanska samhället. Här ligger kanske
en del av grunden till japansk kvalitet.
UNDER DE MÅNGA milen
med shinkansen tittar jag ut genom fönstren. På ena sidan ser jag
de typiska japanska smala tvåvåningshusen, som står så otroligt
tätt. (Många av husen har vackra
tak med tegel i fina färger.) På andra sidan ser jag risfält och skogsklädda höjder och berg. Japan är
ett fascinerande land så olikt
Sverige. Så kommer jag att tänka
på de Ericssonsvenskor som jag
träffat tidigare i veckan. Jag har
intervjuat dem om hur det är att
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flytta till Japan, hur det känns att
bli "hemmafru" och leva utomlands. Samtidigt tänker jag på andra Ericssonsvenskor som jag
träffat i andra länder. Kvinnor,
som tar tjänstledigt eller slutar arbeta och bryter upp från det
trygga vardagslivet hemma för
att följa med sin män på
utlandsstationeringar och speciellt då till länder dit det knappast
går några turistresor. Dessa kvinnor är en tillgång för Ericsson och
de är värda en eloge.
STRAX INNAN shinkansen kommer fram till
slutstationen, Fukuoka,
där Ericsson Toshiba
också har ett kontor, tarj ag
upp mitt reportageblock.
Jag tittar igenom anteckningar som jag gjort under
intervjuerna. Jag tänkerpå
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Kumlafabriken: Ivar Magnusson, tfn 019-842 59,
Linköpingsfabriken: Gunilla Långö, tfn 013-28 72 15,
Linköping, Mjärdevi: Lars Wallin, tfn 013-28 73 11,

och vidareutveckla de kontakter
som vi fått inom JUSE, fortsätter
Christer.
4
Kaizen, det kända japanska"
kvalitetstänkandet med stegvisa
förbättringar, var något som återkom i samtalen under det japanska studiebesöket.
- Vi har mycket att lära av japanerna när det gäller ständiga förbättringar. Japanerna själva är intresserade av att lära sig förstå hur
vi genererar produktidéer, slutar
Christer.
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att närjag nästa gång tittar igenom
samma anteckningar är jag förmodligen hemma. Det är också
precis vad jag är nu. Jag är hemma
igen och nu börjar min andra resa
till Japan. När jag skriver mina intervjuer och reportage gör jag resan på nytt och det gäller inte bara
resor långt bort utan även en dagstripp till Gävle. Att på det här sättet resa en andra gång är ibland
lika roligt som den första resan.

Gunilla

Nokia i Indien
Nokia, som är världens näst{
största tillverkare av mobiltelefoner,
planerar
ett
samarbetsbolag i Indien. Bolaget
som ska starta i början av nästa år
ska arbeta med installation och
driftsättning av mobiltelefonsystem .
Enligt Parikshit B hasin, som är
Nokias marknadsansvarige för
mobiltelefoner i Indien och Sydasien, kommer det att finnas en
stor marknad för mobiltelefoner
när de operatörer som fått licens
lanserar sina tjänser i april nästa
år.
Hittills är det åtta privata företag som fått licens för att bygga
mobiltelefonnät i Indien.
Financial Express 25 okt

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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QSP- kvalitetsuppföljningssystem förproduktionen

God hjälp för fabriker och konstruktörer
QSP är ett nytt system
för kvalitetsuppföljning
i produktionen. Med
QSP går det både att
följa kvaliteten i produktionen dag för dag
och se trender under
längre tid. Systemet
kommer även att ge
återmatning till designavdelningarna för att
skapa robustare konstruktioner.

«+

Behovet av ett nytt system har
framför allt funnits i Linköpingsfabriken eftersom det gamla systemet där inte gick att konvertera
till VAX-miljö. Samtidigt var det
också önskvärt att få en samordning
av systemen
inom
Radiokommunikations fabriker
enligt Modellfabriken.
Det har också funnits behov av
att få ett on-line-system. Det ger
en enklare inmatning och snabbare återmatning från all kontroll
och provning, som sker inom produktionen. QSP kommer att vara
ett viktigt verktyg för oss i det fortsatta förbättringsarbetet, som
idag pågår genom bl a vardagliga
förbättringar och förbättringsgrupper.
QSP är framtaget i samarbete
med Ericsson Infocom AB i Karlstad, Radiokommunikations produktionssamordning,
Gävlefabriken och Linköpingsfabriken.

DET

TILL?

Tomas Hillås
ny chef för
Ericsson Toshiba
Telecommunication
Systems K.K.
- Tack det är bra. En av mina första
uppgifter som chef var att åka till
Osaka för att skriva under den
stora utökningsbeställningen vi
just fått från Kansai Digital
Phone. Det kändes naturligtvis
roligt.

Moona Cakar i Linköpingsfabriken arbetar med det nya kvalitetsuppföljningssystemet. Foto: Helen
Ohlsson

lighet att i ett tidigt skede rätta till
saker som kan orsaka problem i
tillverkningen. Med det här systemet kan konstruktörerna få återkommande information från fabrikerna om kvaliteten på sina
produkter.

Pilotfabrik
Linköpingsfabriken
har varit pilotfabrik
och drivande av projektet. Fabrikens kvalitetschef Leif Karlsson har varit projektledare och övriga i
projektgruppen har
varit Göran Seth från
Core Unit Production, Per-Olov Olsson, som arbetar med
kvalitetsservice
i
Gävlefabriken, Torbjörn Lundin från
Infocom i Karlstad
och Hans-Erik Holmberg, som är ansvarig
för kvalitetssystem i
Linköpingsfabriken.
Projektet har geLeif Karlsson, kvalitetschef i Linköpingsnomförts på rekordfabriken, har varit projektledare för QSP.
Foto: Helen Ohlsson
tid, ungefär åtta månader från specificeSystemet ger möjligheter till ringsfasen till godkänd "accepåtermatning från fabrikernas pro- tance test" av systemet.
cesserdagfördag, vecka förvecka
eller månad för månad. Det ger Utbildning
också trender på hur kvaliteten Installation och driftsättning av
systemet och trettio dithörande
förändras under längre perioder.
- Systemet är ett nödvändigt operatörsterminaler genomförverktyg för att återmata informa- des i Linköpingsfabriken på ett
tion till konstruktörerna inom mycket bra sätt, vilket bådar gott
Radiokommunikation, betonar för framtiden. Gävlefabriken
Tage Nordin, som arbetar med följde efter med installation i auinformationssystem på Core Unit gusti och avsikten är att systemet
Production. Med hjälp av QSP ska installeras i flera fabriker.
kan konstruktörerna ta del av pro- Närmast på tur står Lynchburg i
dukternaskvalitetochde har möj- USA.

En omfattande utbildning har genomförts både i Linköping och
Gävle av operatörer och systemadministratörer. Systemet har
därefter anpassats till respektive
fabriks produktsortiment. Det
sker bl a genom att använda aktuella strukturer, som finns inlagda
i PRIM, Ericssons register för
produkter och dokument.
Målsättningen med systemet
har varit att alla, som har behov av
aktuell kvalitetsuppföljning, exempelvis arbetsledare, projektledare, teamledare, produktionstekniker, konstruktörer m fl ska
kunna hämta aktuell information
via QSP-systemet direkt till sin
egen dataskärm.
Vi i projektgruppen är övertygade om att QSP kommer att vara
ett bra system och verktyg för vårt
fortsatta förbättringsarbete.
Leif Karlsson

Modellfabrik
Modellfabriken finns inte i
verkligheten utan är egentligen
processer och system som är
gemensamma för Radiokommunikations fabriker för
att dels få flexibilitet dels återanvända kunskap. Utvecklingen styrs centralt med olika
grupper med deltagare även
från fabrikerna.
Grunden till modellfabriken
finns i produktionens strategi,
som baseras på affärsstrategier, produkter samt inre
och yttre faktorer som bl a teknisk utveckling och arbetsmarknad. Av detta skapas sedan konceptet för en modellfabrik.

- För konstruktörerna är det nödvändigt att kunna hämta
återkommande Information om kvaliteten på de produkter de
konstruerat. Det säger Tage Nordin, t h här tillsammans med
Torbjörn Lundin, Ericsson Infocom.

Låt era nyheter bli våra nyheter - tipsa redaktionen

- Du efterträder Lars Edvardsson, som nu blir chef i Nanjing.
Vad har du gjort tidigare ?
- Jag kom till Ericsson Telecom
1980 och -92 började jag på Ericsson Radio Systems och flyttade
till Japan. Under den här tiden var
jag borta några år från Ericsson,
då jag arbetade på Comvik i bl a
Pakistan och Sri Lanka. Att ha arbetat hos en operatör är en bra
erfarenhet. Min första tjänst på
Ericsson Radio var som chef för
Ericsson Toshibas kontor i Osaka.
- Hur många anställda har
Ericsson Toshiba ?
- Idag är vi 179 personer och förutom huvudkontoret här i Shin
Yokohama finns det regionkontor i Osaka, Nagoy a och Fukuoka.
- Hur viktigt är detför Ericsson
att ha Toshiba som samarbetspartner?
- Det är nödvändigt för oss att
lära oss mer om Japan och hur
man gör affärer här och det gör vi
genom vårt joint venture med
Toshiba. Japan är speciellt när det
gäller affärer och kundkontakter.
Det är stora kulturella skillnader
som t ex att här bör man förankra
och i viss mån förhandla individuellt eller i smågrupper innan slutgiltiga beslutsmöten kan hållas. Vi har också olika arbetssätt
när det gäller att t ex lösa problem. Vi tar tag i problemet och
kommer tillbaka till kunden först
när vi kan presentera en lösning.
Japanerna vill ha en kontinuerlig
dialog hela tiden.
- Hur klarar Ericsson att leva
upp till de japanska kvalitetskraven?
- Det går ganska bra. När det
gäller programvara tycker jag att
vi klarar ossriktigtbra.
- Vad gör du på fritiden ?
- Tillsammans med familjen gör
jag en del utflykter i landet. För att
hålla mig i trim spelar jag lite tennis och squash. Så småningom
blir det nog golf - det är nästan ett
måste här i Japan.
GT
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Verktygslåda för projektledare och chefer

Spar tid, möda och pengar
En diskett och tio sidor
med bilder kan göra
arbetet för projektledare lite smidigare.
Björn Erixson, själv
projektledare på affärsenheten Mobiltelefonsystem PDC, har tagit
fram en "verktygslåda"
för projektledare. Den
bygger på Access och
Project från Microsoft,
är lätt att använda och
kräver ingen installation.
- Kraven på en projektledare är
stora. Han eller hon ska kunna
administrera, vara tekniskt kunnig, känna till företagets organisation och även ha viss beteendevetenskaplig utbildning. Mycket
av detta kan man lära sig genom
intern utbildning och arbetsrotation, sägerBjörn.Dethan hittills saknat när det gäller det ad-

stallation.
- Jag har arbetat
med de senaste
hjälpmedlen från
Microsoft
som
Word,
Excel,
Project och Access,
berättar
Björn. Det jag saknat hos Ericsson är
en applikation dvs
en plattform, som
talar om hur dessa
program kan användas av våra
chefer och projektledare. Den
plattform som jag
- Tio sidor med bilder och en diskett är det enda arbetat fram är
som behövs för verktygslådan, säger BJöm
tänkt att användas
Erixson.
som utgångläge
och ska sen anpasministrativa arbetet är en enkel sas efter respektive användare
plattform att arbeta utifrån. Vid si- och behov.
dan av sitt eget projektarbete har
Idag är det många projektledare
han nu tagit fram en "verktygs- som går kurs i Access och sedan
låda", som kan användas av pro- själva bygger upp en plattform att
arbeta utifrån. Björn menar att det
jektledare och chefer. Den är enkel
att använda och det krävs ingen in- är onödigt arbete. Genom att an-

vända en redan färdig plattform
går det både att spara tid genom att
gå en kortare kurs och man slipper också arbetet med att bygga
upp en egen plattform.

Ericsson-anpassad
Genom att utgå från den Ericssonanpassade plattformen kan både
chefer och projektledare bli effektivare i sitt administrativa arbete.
Alla siffror läggs in i en databas.
Det finns olika rapportutskrifter
som innehåller den totala budgetöversikten, uppdragen eller projektets BTA (Beställning av Tekniskt Arbete). Allt manuellt räknande när det gäller BTA går lätt
och blir också rätt.
- Man får dock inte glömma att
stoppar man in fel data så blir det
fel data som kommer ut, säger
Björn. Det krävs fortfarande att
man gör en bra planering men
man slipper allt räknande.
Det finns många praktiska fördelar med den verktygslåda eller
plattform som Björn tagit fram.
Förutom att den spar tid, pengar

och är lätt att arbeta med kan en ny
projektledare enkelt ta över. Det
går också lätt för någon annan än
projektledaren t ex en sekreterare
att mata in data i databasen och förvalta den.

Parallellt arbete
Concurrent engineering, dvs att
allt utvecklingsarbete ska ske parallellt är vägledande för de stora
projekten inom CME 30. Det betyder att data ändras betydligt oftare
än tidigare och omplaneringarna
kommer tätt. Det ställer krav på ati
snabbt och enkelt kunna ändra data1
vilket går smidigt med Björns
verktygslåda.
Kortare ledtider och ständiga
förbättringar är viktigt för att
Ericsson ska kunna hänga med i|
konkurrensen och behålla positionen inom mobiltelefoni. Projektledarnas nya verktygslåda ska ses
som ett av många hjälpmedel när
nu "concurrent engineering" blir
allt nödvändigare.

Gunilla Tamm

Distansutbildning med Japan testas
Att kunna använda de bästa lärarna, spara respengar och skapa
engagemang och vi-känsla. Det
var tanken bakom det försök
med
undervisning
via
videosänding som testades med
Japan för ett tag sedan.
Iniativtagare till utbildningen är
Örjan Sahlin och eleverna kom
från Ericsson Nippon i Tokyo,
där de arbetar med produkten
MDE.
Sex "lärare" deltog och på
schemat fanns allmän Ericssonkunskap med tonvikt på historia
med Ingvar Bevenius som lärare.
Erik Löwenadler från Ericsson
Radar i Mölndal berättade om
produktutveckling. Övriga lä-

rare kom från affärsenheten
Mobiltelefonsystem PDC.
Kursen höll på ca fyra timmar.
Anders Frizell och Bernt Lendrell
svarade för kursens praktiska genomförande.
På plats i Shin Yokohama, där
eleverna var samlade, fanns Lars
Dahlgren. Att det fanns en lärare i
Japan hjälpte till att skapa en "riktig lektionskänsla".

Tre kurspärmar
Tre kurspärmar hade tagits fram.
Det är viktigt att kursdokumentationen finns tillgänglig
i förväg så att den kan användas
under lektionerna eftersom det
ställs extra stora krav på kurs-

litteraturen vid utbidlning via video.
- Den här pilotkursen är första
steget att använda den nya tekniken i en serie lektioner. Jag ser fördelar med den för att på ett enkelt
sätt informera och motivera personalen i Japan, säger Anders Frizell.
Lite längre fram blir det en fortsättning med ytterligare kurser för
japanska medarbetare via video.
- Det här är ett bra sätt att engagera föredragshållare och presentera folk, som annars inte så lätt
skulle kunna åka till andra sidan
jordklotet för att hålla kurs. Det är
också ett bra sätt kunna visa upp
ansvariga i olika projekt, tycker
Jan Landberger, ansvarig för

Här I Kista finns lärarna och på andra sidan jorden, i Japan, finns
eleverna. Runt bordet fr h Christer Svensson, Örjan Sahlin, Jan
Landberger, Anders Frizell och Lars Lundgren.

marknad och produktledning
MDE.
Intresset bland de japanska del-

• » *

tagarna var stort och de var också
imponerade av själva videotekniken.
GT
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ASG satsar på
Samarbetet mellan ASG och Ericsson startade 1990. Idag är
det ett tjugotal åkerier med drygt 300 bilar som använder
Mobitex. Före årsskiftet ska siffran stiga till 600-700 bilar.
När samarbetet mellan Ericsson och ASG
startade var det primära målet att med
Mobitex skicka ut information till bilarna
för att hämta in nödvändig, färsk statistik. I
ett andra steg införs nu även återrapportering via streckkodsläsare.
Det internationella samarbetet med
transportföretaget Danzas ställer också
krav på en bred kommunikationslösning
och man ser mycket positivt på den nya
Mobitextjänsten internationell roaming.
Danzas, med huvudkontor i Basel, representeras i Norden och Baltikum av ASG.
ASGs koncernchef Gunnar Malm kan
berätta om hur villkoren för transportbranschen hårdnat under lågkonjunkturen.
- Branschens lönsamhet har minskat och
kundernas krav på pressade priser har ökat
samtidigt som fordonsflottan minskats under lågkonjunkturen. I detta läge är bl a
tekniken någon som vi kan ändra på. När nu
konjunkturen vänt uppåt måste varje bil
fyllas maximalt. Vår kunder har också
1
blivit mer kvalitetsmedvetna. De ställer
krav på "proof of delivery "dvs att få veta
att godset kommit fram och vem som tar
emot det. Mobitex ger dem svar, säger
Gunnar Malm.

Missar inga hämtningar
Första steget i ASGs Mobitexsystem var
en dispatch applikation, som anslöts till det
centrala bokningssystemet TIPS, Transport Informations Planerings System, som
finns på alla ASG-kontor. Dispatch är ett
trafikdirigeringssystem.
- Vi missar inga hämtningar med
Mobitex. Om en chaufför inte accepterat en
order slår programmet larm 30 minuter efter att uppdraget sänts ut till bilen. Om
sändningen inte har hämtats upp klockan
15.00 skickas en ny bil ut, säger Ingvar
Öhrn, säkerhetsansvarig på ASG centralt.
Nu är ASG inne på det andra steget och

är i full färd med att utvärdera streckkodsläsare. Proven har slagit väl ut.
- När proven är klara och vi utfört vissa
systemanpassnigar beräknar vi komma
igång fullt ut under 1995. Total återrapportering är ett kundkrav vi ska leva
upp till, säger Ingvar Öhrn.
I ett tredje steg ingår tillämpningar för
logistik och lagerhålling som en föranpassning till EU.

Fjärrtransporter
- Jag startade VWB1967 med en bil som j ag
körde själv. Idag har jag 45 bilar och ett 80tal anställda. Det berättar Willy Börjesson,
styrelseledamot i ASG AB och VD för
VWB Åkeri AB. Sedan våren -94 har hans
åkeri ett dispatch system med Mobitex som
Hogia Communications levererat.
VWB kör långa transporter, mellan Göteborg och Norrland. Först installerades
Mobitex på huvudkontoret i Göteborg.
Från i höstas omfattas även lokalkontoret i
Umeå.

Meddelanden i klartext
Reaktionerna från både transportledare
och förare har varit positiva.
- Att kunna skicka meddelanden i klartext direkt till bilarna är mycket bra och
underlättar arbetet avsevärt mot att behöva
ropa på radion. Jag sköter ca 200 bokningar
per dag, säger Björn Stenbärj, transportledare på VWB och Mobitexanvändare.
- Varje dag har jag 30 personer och 110
fordonsenheter i trafik. Det är bra att jag
kan få tag på alla bilar och förare vare sig
de är här i Göteborgsområdet eller i t ex
Halland. Det har blivit lättare att lägga upp
trafiken och att ändra planeringen. Förarna
tycker också att det är bra att få upp körningar i klartext. Att kunna se vad, vart och
hur mycket de ska köra, avslutar Björn

Stenbärj.

Ewa

Åkerlind

ASG vinner både tid och pengar genom att använda Mobitex. Samtidigt minskar
utsläppen I miljön.

Invigt i Kista och Sundsvall

Kjell S Andersson, chef för affärsenheten
Mobiltelefonsystem europeisk standard
klippte bandet. Foton: Carl Sommerholt

Sol, ballonger, snittar, något gott att dricka
och massor av folk - så ska det vara när det
är invigning. Det var precis så det var när
affärsenheten Mobiltelefonsystem europeisk standard invigde sina nya utbildningslokaler.
- Vi blir allt mer ett kunskapsföretag och
med vår nya utbildningsanläggning kan vi
bli ännu effektivare, sa Kjell S Andersson,
när han klippte bandet i närvaro av drygt
180 personer. Frånklockan tio till klockantvå hann upp mot 400 personer titta på
utbildningslokalerna, som ligger i
Electrum, Isafjordsgatan i Kista.
I utbildningslokalerna ingår även ett
mycket avancerat och professionellt

Andrée Wernlund och Kicki Wikman såg
till att det fanns bubblor I glasen.

demonstrationsrum, dit man kan ta kunder
för att demonstrera olika delar av ett GSMsystem. Växlar för mobiltelefoni, basstatiner och drift- och övervakningssystemet
OSS, finns också i utbildningslokalerna.
Andrée Wernlund, utbildningschef, liknade i sitt invigningstal lokalen vid ett
skepp, som styr mot framtiden. Själv var
han för dagen klädd i kaptensmössa och
medarbetarna i matroshattar.

Den 14 november invigde Ericsson Radio Messaging, som arbetar med landstäckande personsökarsystem, sitt nya Sundsvallskontor. Den första januari i år
gick Teli Telecom över till
Ericssonkoncernen och ett halvår
senare gick pagingpersonalen
från Teli i Sundsvall och Älvsjö
över till Ericsson Radio
Messaging med huvudkontor i
Bromma.
På kontoret i Sundsvall, som
har 24 medarbetare, arbetar man
med utveckling. De nyalokalerna
som nu invigts ligger ett stenkast
från de gamla.Förutom större utrymme har man också fått ett modernt labb.

Ericsson Radio Messagings nya kontor i Sundsvall.
Övre bilden: rundvandring i lokalerna av fr v Ingvar
Gustafsson, chef för kontoret samt Claes Oegeer
och P-0 Sundgren båda från Älvsjö. Bredvid Bertil
Bogren från Radiokommunikation, Kista och Rudi
Omholt, VD för Ericsson Radio Messaging. Foto;
Gunnar Almberg

ERA Nyheter Nov/94

Tekniker och personalfolk svarade på frågor från intresserade besökare.

Många och rätt besökare på jobbmässa • g

över 1 5 0 0 personer
besökte den jobbmässa
som Radiokommunikation i Kista arrangerade den första november på Electrum i
Kista. Mässan lockade
både studenter och
nyutexaminerade men
även yrkesverksamma
civilingenjörer.

Sista dagarna i oktober annonserades jobbmässan i bl a Dagens
Nyheter, Svenska Dagbladet, Ny
Teknik och Arbetsförmedlingens
tidning Nytt Jobb.
- Annonserna lockade folk och
jobbmässan blev mycket välbesökt. Det kom över 1 500 personer och det gick åt drygt 1 300 ex
av Radiokommunikations platstidning"Lediga jobb". Det berättar Carina Wallmark på General
Services, som varit ansvarig för
arrangemanget.
På jobbmässan deltog Ericsson
Radios tre affärsenheter för
mohiltelefonsvstem.
ErJCSSQn

DAG

IMMA
Lars Eriksson är nyanställd skribent på ERA
Nyheter. Han kommer
från Ericsson Telecom
där han jobbat som
teknikinformatör i
nästan tre år.
Måndag
Limousinen stannar utanför huvudentrén vid Torshamnsgatan
23. Jag kliver ur och möts av
både Lars Ramqvist och Kurt
Hellström som välkomnar mig till
min första dag på Ericsson Radio
Systems. Sedan vaknar jag av att
tunnelbanevagnen kränger till
och högtalaren knastrar fram ett
"Kista nästa".

Radio Access och Ericsson Radio
Messaging. Förutom personalfolk var tekniker ochen del chefer
på plats. Totalt var det upp mot

inrett sitt utrymme i japansk stil.
Hittills i år har Radiokommunikation i Kista nyanställt
ca 1 100 personer och ytterligare
ca 500 ska rekryteras innan året

Tv Martin Heath och Karl Zotterman visade en basstation.

hundra personer, som arbetade i
skift på mässan.
Förutom ett nytt skärmmaterial, som presenterade Ericssonkoncernen, fanns bl a en basstation på plats för demonstration. Affärsenheten Mobiltelefonsystem PDC hade som sig bör

är slut. Jobbmässan var ett sätt att
rekrytera medarbetare.
- Vi fick kontakt med rätt personer, både nyutexaminerade civilingenjörer, högskoleingenjörer
och teknologer som söker x-jobb.
Dessutom var det stort intresse
från civilingjörer som arbetat

några år men inte varit arbetssökande just nu men är mycket intresserade av Ericsson och
radiokommunikation. Det är en
grupp som vi inte skulle nått utan
jobbmässan. De ville känna sig
för om möjligheterna till arbete
hos oss, säger Carina.
Att Ericsson är ett av
Sveriges allra populäraste företag för tekniker,
var intresset på jobbmässan ett talande bevis
för.
Om några månader kan
man se resultatet av mässan. Carina betonar att någon massrekrytering är
det dock inte tal om. Varje
rekrytering måste ske på
rätt sätt och är unik.

annonser omfattar mer än en enda
ledig befattning. På jobbmässan
fick "Lediga jobb" fin spridning
utanför Ericsson.
- Vår platstidning är ett sätt att|^
komma i kontakt med eventuella^
platssökande. Därför är det bra
om vi alla hjälps åt att sprida tid-

"Lediga jobb"
"Lediga jobb", som utkommer tva ganger i månåden, är en platstidning för
Radiokommunikation. I det senaste numret finns över 300 annonser vilket betyder många fler
lediga tjänster eftersom åtskilliga

^t-""
ningen bland vänner, släktingar
och gamla kurskompisar, uppmanar Carina.

Gunilla Tamm

En blivande redaktör gör entré
I verkligheten är det Gunilla
Tamm, chefredaktören på denna
tidning, som hälsar mig välkommen och sätter mig på plats (!) i
redaktionen.
Allt är nytt. Nya ansikten, nya
namn och ny a lokaler. När kvällen
kommer är jag så yr i bollen att jag
knappt hittar hem till Enskede.

Tisdag
Nu känner jag i alla fall igen mina
närmaste här på informationsenheten. Det är Per, Ulla, Ingvar,
Lasse, Helena och Gunilla som
håller verksamheten igång.
Träffar min löneadministratör
som genast tar död på ryktet att
Ericsson Radio betalar ut
månadslönen två gånger i månaden. Vilken besvikelse.
Jag försäkrar på företagshälsovården att jag är fullt frisk.
De går på det.
Fotografen Björn tar många
vackra kort. På mig.

Onsdag
Kommer aldrig att lära mig att
stiga ur sängen så länge det är
mörkt och kallt utanför täcket.
Inte nog med att jag kommer försent, där sitter alla innanför dörren
och likar. Ulla fyller visst 29 år igen.
Ingvar, som har hand om alla
besök, berättar Ericssons historia.
En riktigt rolig historia faktiskt.
Han leder även en rundvandring
och visar allt från kretskortsmonteringen till pentryt på
direktionsvåningen. Dessutom
känner karln praktiskt tagetallapå
företaget. Fantastiskt.

Torsdag
Mina gamla arbetskamrater på Ericsson Telecom, Anna och Jerry,
hör av sig och tycker att jag ska
sluta med de här dumheterna och
komma tillbaka. De undrar även
om jag sköter mig för en gångs

skull. Jo, jag saknar dem också
förstås.
Men det lättar när jag äntligen
accepteras av mitt nya företag och
får både passerkort och nyckel.
Yippe! Nu fattas bara firmabil,
mobiltelefon och ett fett representationskonto.
Roffe från Datahjälpen kommer för att bota min tröga dator
men han konstaterar kallt att den
är senil och har tappat minnet.
Helt plötsligt känns inte allt så
nytt längre.

Fredag
Världens bästa tjej, min sambo
Anette, skjutsar mig till kontoret
redan klockan sju. Får revansch
för onsdagens fadäs, jag är nämligen först på plan.
Görmin förs taintervju, tar mina
första bilder och går på min första
invigning. Champis, snittar och
glamour. Senare på eftermiddagen börjar jag skrivapå min första

artikel. Kramp, vånda och ångest.
Skriver ungefär ett ord i minuten.
Helgen börjar och mina föräldrar kommer på besök ända från
Ludvika. Vi avnjuter en av undertecknad synnerligen vällagad och
delikat middag. Det sista jag
minns är att att jag och papsen tar
oss en rejäl whisky.

Lars Eriksson
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Ett yrke med många ansikten

Receptionist - javisst
Flera hundra besökare
passerar varje dag
huvudreceptionen i
Kista. De tas om hand
av duktiga receptionister som även hjälper
till att ordna konferenser.

Nytt hjälpmedel

Många säkerhetsregler
Det ställs vissa krav på säkerhet
som en reception måste uppfylla.
Dels finns det hårda skyddet i
form av glasväggar och snurror
och dels det mjuka skyddet i form
av receptionisterna själva. Alla
receptionister har utbildning i
både säkerhet och Första hjälpen.
Det finns flera saker som vi anställda kan göra för att underlätta
för receptionisterna.
Man ska förstås alltid ha med
sig sitt passerkort. Men om man
nu råkar glömma det, går det
snabbare om man direkt visar upp
annan legitimation och talar om

Personalbutiken på
Ericsson Radio Systems i Kista ska heta
ERISHOP.
Det är resultatet av den namntävling som utlysts tidigare i höst.
Vinnare är Per-Ola Björn, AU.
Eftersom flera lämnat in samma
namnförslag blev det lotten som
avgjorde vem som skulle vinna.
Grattis Per-Ola!
Bland de inlämnade namnförslagen delades också pris ut till
följande personer:
Ann-Louise Andersson, RSA/
PFA, Lars Berglund, E/EFK,
Nina Dahlberg, JR/DP, Lynn
Dahlström E/ES, Stefan Ericsson,
F/DK, Elisabeth Ernow-Patay,
AX, Sture Gissberg, T/RP, Reine
Guldbrandsen, LZ/RH, Kitty
Gustavsson, G/MLRC, Susanne
Henriksson, E/EGR, Håkan
Ingelman, AM/OPF, Lennart
Karlsson, RSA/PFA, Magnus
Lindström, F/MP, Lena Moberg,
LER, Per-Anders Nilsson, AE/I,
Britt-Marie Norgren, ECS/RMS,
Leif Norgren, JR/VT, Ingemar
Persson, RKE, Ewa Pietrik, RSA/
PNB, Anneli Strand, RSA/PNA,
Göran Söderholm LF/MN, Mats
Thuresson, LR/EC, Gunilla
Vesterlund, E/ES och Kerstin
Öhman, ES.

Charlotte Almberg är sedan april
ansvarig för tre av de tio
receptionerna
som
Radiokommunikation har i Kista.
- Det är ett tufft jobb att vara
receptionist! Det gäller hela tiden
att hålla en hög säkerhetsnivå och
ändå vara trevlig, samtidigt som
telefonen ringer och flera personer väntar. Efter ett tag lär man
sig att ge ett proffessionellt bemötande trots att man är trött
eller rentav fnittrig.
Det hjälpmedel som receptionisten har idag är ett telefonistödsystem somheter TEAM. Det
är ett sökregister över bland annat
alla anställdas telefonnummer,
memoidentitet och rumsnummer.
Snart är också ett datoriserat
besöksystem i drift. Där registreras besökaren och ett besökskort
med behörighetskod kommer ut
på skrivaren. Charlotte ser flera
fördelar:
- Nu slipper vi alla handskrivna
klisterlappar och besökslistor. På
köpet får vi även en statistikfunktion som ger oss information
om antalet besökare och vilka tidpunkter de kommer och går. Det
ger oss en bra överblick och gör
det lättare att planera arbetet i
receptionen.

ERISHOP
blev namnet

En besökares första kontakt med företaget sker i receptionen. Här hjälper Catarina Knutsson en
förvirrad nyanställd tillrätta.

ERA-Korta
Nyheter

var man jobbar. Även om man
känner igen de som sitter i
receptionen så finns det ingen
möjlighet för dem att känna igen
alla tusentals anställda.
Det är också en fördel om all
Ericssonpersonal använder de
personalingångar som finns.

Ger konferensservice
Receptionen har även hand om
sju allmänna konferensrum i
byggnaden Isafjord. De går att
boka direkt i receptionen eller via
memobrevlådan ERACONFE.
Att vara "budförmedling" ställer de upp på i receptionen så länge
det rör sig om mindre saker som
kuvert och nycklar. Skrymmande
föremål däremot måste gå genom
godsmottagningen.

Krävande yrke
Som receptionist möter man
många nya människor på kort tid
och därför är det första intrycket
man ger mycket viktigt. Det är
dessutom en öppen verksamhet
där man är iakttagen hela dagen.
Charlotte betonar alltså att det
inte bara är glamoröst yrke, utan

- VI är totalt 20 receptionister på Ericsson I Kista, säger Charlotte
Almberg som är samordningsansvarig.

även ofta pressat och ansvarsfullt,
Hon utbrister stolt:
- Här jobbar jätteduktiga tjejer!
Tjejer ja, hur är det egentligen
med jämställdheten frågar man
sig.
- Det är vanligast att kvinnor

Oense i Norge

Estland är det land i Östeuropa,
som har flest antal mobiltelefoner
per invånare. Där finns åtta
mobiltelefoner per tusen invånare.
Detta enligt Marika Kask på företaget Eesti Mobiiltelefon. Antaletmobiltelefonerförväntasöka
i takt med att mobiltelefonnäten
utvecklas i landet.
Idag finns tre system, NMT 450,
NMT900 samt GSM i Estland.
Aripaev9nov

Norska Televerket och Net Com,
de två konkurrenter på det norska
GSM-nätet har olika uppfattning
om marknadsandelarna när det
gäller GSM.
Netcom rapporterar att de hade
minst 65 procent av marknaden
och 34 000 abonnenter den sista
september. Enligt Televerket så
ligger marknadsandelen visserligen över 50 procent men under 65
procent.
Aftenposten 31 okt

Lars Eriksson

Filialer har
avvecklats

PRESSKLIPP
Estland leder

jobbar i receptionen men vi välkomnar även män med lika hög
simultankapacitet som kvinnor,
avslutar Charlotte.

Intuition...
handlade Ericsdotters föreläsning i november om. Aina Signal
från Unifiera företagsutveckling
pratade med utgångspunkt från
sin bok "Gränslöst ledarskap".
Höstens sista föreläsning blir den
5 december och handlar om
"Giraffspråket", ett redskap för
effektiv kommunikation. Egentligen är det mer en kurs än
föreläsning.

Inom
Ericsson
Mobile
Communications S-division
har följande filialer avyttrats
under hösten. Det gäller Uppsala (nuvarande namn Radiosystem Bertil Åhs AB), Falun
(nuvarande
namn
Eric
Wermelin Communication
AB), Karlstad (nuvarande
namn Radiosystem i Värmland AB), Hudiksvall (nuvarande namn Elektronik &
Communications i Hudiksvall AB) samt Skellefteå (nuvarande namn Car Com AB),
På alla platserna är det tidigare anställda som tagit över.

Tomas Aronsson har flyttat till
Kanada
Peter Holmertz, Nils-Erik Johansson, Alf Bergenstråle, Dan
Dia Tsi Tay, Paul Dietrich, Ken Q
Zhang, Inger K Nyström, Martin
Sjöberg, Christer Strömgren, BoErik Dahlström är alla stationerade i Kina.
Peder Asplund arbetar i
Comombia.
Olle Lundstedt är stationerad i
Costa Rica.
Jan Hultkranz har flyttat till
Frankrike.
Roland Edholm arbetar nu i
Storbritannien.
Henrik Tholsby är stationerad i
Hong Kong.
Ulf Eklund arbetar i Japan.
Mats Ahnfors har flyttat till
Kuwait.
Peter Hansson och Anders B
Lindberg är båda stationerade i
Malaysia.
Håkan KastlanderarbetariHolland.
Jan Nordquist är stationerad i
Norge.
Robert Larsson och Tommy
Lingren är stationerade i Thailand.
Jan-Anders Dalenstam och
Patrik Lundqvist har flyttat till
USA.

Gästparkeringen
är för våra gäster
Det har kommit en vädjan till
personalen från receptionerna i
Kista:
- Använd inte gästparkeringsplatserna för eget bruk. Det händer dagligen att gäster drabbas
av att inte kunna ställa ifrån sig
bilen.

MHETCR

FRÅGAR

Hur märker du
att Radiokommunikation
expanderar?
Joakim Widström,
Ericsson Toshiba,
Fukuoka,Japan
Under snart
två år har jag
varit med och
skrivit många
nya kontrakt.
Det är både
nya kunder
och
utökningsaffärer i Kina och här i Japan. Kapaciteten och utrustningen i näten fördubblas nästan
varje år.

Anky Planstedt,
Ericsson Radio Access,
Kista
-1 Manatee County I Florida är vi 43 stycken användare som delar på ett och samma EDACS mobilradiosystem, berättade Commander
Stephen LItschauer, som följde med Ericssons EDACS tredagars roadshow till mobllradloanvändare I Stockholm, Göteborg och Malmö.

Floridapolis hjälper Ericsson
sälja EDACS mobilradiosystem
Under tre dagar i oktober presenterade Ericsson i en "roadshow"
sitt avancerade mobilradiosystem EDACS för
Sveriges polis, brandkår, räddningstjänst
mfl.
- Systemet kan med
fördel delas mellan
flera användare, försäkrade Commander Stephen Litschauer från
Florida.
Ericssons digitala mobilradiosystem EDACS är ett av världens
mest avancerade och säkra system för krävande användare som
polis, brandkår, ambulans m fl.
Systemet har hög kapacitet, det
kan byggas ut successivt och det
kan med fördel delas mellan flera
användare utan att dessa stör varandra. Tvärtom är det gemensamma nätet en styrka vid större
samlade aktioner där varje delanvändare kan röra sig i nätets
hierarki ochsjälvväljaomhanska

ZWZM

kommunicera inom en liten grupp
eller på högre nivå.

Levande exempel
Att EDACS verkligen kan delas
mellan flera användare kunde
Stephen Litschauer, polischef
från Florida, intyga. I Manatee
County har hela 43 stycken olika
användare delat på ett nät och
erfarenheterna från katastrofaktioneroch brottsbekämpning är
positiva.
Många av fördelarna är uppenbara, man spar t ex pengar och arbetet blir effektivare vid gemensamma aktioner.
Litschauer kunde också lugna
dem som såg framför sig hur de
gamla investeringarna skulle gå
upp i rök. EDACS kan byggas ut
steg för steg i den takt användaren
önskar.

betsgrupper som tar fram olika
standarder och Ericsson arbetar
aktivt i samtliga grupper.

Förberett för framtiden
TETRA har nu valt TDMA som
grundteknologin för det framtida
mobilradiosystemet, dvs samma
teknologi som dagens ledande
digitala mobiltelefonsystem och
det trådlösa "kontorstelefonsystemet" DECT bygger på.

byggdes ut successivt och mot
slutet av 50-talet täckte det nästan
hela Sverige.
1954 kunde SR A erbjuda en så
liten mobilradio att den kunde
monteras i bilens förarutrymme.
Även dessa apparater var väl

Mängden post
har förstås ökat
och antalet hus
har blivit fler.
Vi har hand om
nästan all postutdelning i Kista så det är en |
hel del. Själv får jag en massa nya i
namn att lära mig.

Lars Cederquist

Baracker
på
parkeringen.
Nya ansikten
på jobbet varje
dag.
Mycket
stort intresse
från leverantörer. Storainvestertingar för stora volymer i
Kumlafabriken.

Mobilradions GSM
På seminariet presenterades dessutom läget när det gäller det
framtida alleuropeiska mobilradiosystemet, som nu går under
arbetsnamnet TETRA, motsvarigheten till mobiltelefonins
GSM. TETRA består av flera ar-

Sten Ahnberg,
Postservice, Kista

Anders Svensson,
Ericsson Mobile
Communications,Lund

EDACS-panelen som fick svara på frågor från undrande svenska
användare av mobilradio, fr v försäljningschef Johan Berg,
marknadschef Ulf Borlson, Commander Stephen LItschauer från
Florida samt Jan Melln från EDACS säljavdelnlng.

Så var det då... mobilradio på

I början av 50-talet levererade
SRAett nät av fasta radiostationer till det svenska civilförsvaret.
Det fick även användas av polis
och brandkår. Detta radionät

EDACS-systemet är förberett
för TDMA varför de som nu satsar påEDACS kommer attkunna
integrera sina nät i kommande
TETRA-system.
Mycket återstår dock när det
gäller TETRA, t ex frekvenstilldelningen som tenderar att bli
en omständlig process, så det lär
nog ta några år innan ett all-europeiskt system blir verklighet.

Ja, det säkraste
tecknet för mig
på personalavdelningen är att
vi rekryterar så
mycket personal vi hinner. I
år har vi redan
anställt 250 personer och ytterligare 70 är på gång under resten av
året.

1950-talet

klumpiga och inte förrän 1964, då
elektronrören ersattes med transistorer, blev dimensionerna tillräckligt små. De företag som var
först med att använde mobilradio
var kraftverken. Med radio kunde
de förbättra kontakten mellan

central arbetsledning och lokala
arbetsplatser. Mobilradion medverkade till att driftstörningar
snabbt kunde avhjälpas och visade därmed klart ekonomiska
vinster
med
radiokommunikation.
IB

Runa Claesson,
Gävlefabriken
Främst på det hårda trycket på
rekryteringssidan. Bara under
oktober har vi
tagit in 40 personer till produktionen. Beslutet om nybyggnation här
i Gävle är också
ett tecken på att
man räknar med fortsatt uppgång.

