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Det är på Ericsson Mobile Communications I Lund som framtidens mobiltelefon utvecklas.
Katarina Granstedt, produktinformatör, håller i några av alla de olika varianter som finns Idag.

Foto: Lars Åström

Stor skaparkraft i Lund
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NMT till oblasten Tver i Ryssland
Closed Stock company Tver Cellular Communication, Ryssland, har beställt ett NMT
450i- system från Ericsson. Nätet kommer till att börja med att täcka städerna Torzhok,
Rzhev och Bezhevsk i oblasten, regionen, Tver. Kapaciteten blir till att börja med ca
2 500 abonnenter.
En viktig uppgift för detta system är att täcka delar av vägen mellan Moskva och
St Petersburg med möjlighet att använda betaltelefoner på tågen och mobiltelefoner i
bilarna. Systemet är planerat att gå i kommersiell drift i höst.
I november förra året invigde Ericsson ett lokalt bolag i Moskva. Det har idag mer än
100 anställda.

EDACS till Italien och Zambia
Ericsson har tecknat kontrakt med det italienska företaget ACEA. Det gäller ett
EDACS-system för överföring av tal och data. ACEA är ansvarigt för all distribution av
vatten och el i Italien. Företaget ska använda EDACS-systemet för att dirigera de rörliga enheterna t ex fordon inom distributionsnätet.
En annan EDACS-affär gäller Zambia. Där har Ericsson skrivit kontrakt med Office
of the President, Special Division, Säkerhetstjänsten i Zambia. EDACS-nätet kommer
att täcka Lousaka, huvudstaden i Zambia och användas av säkerhetstjänsten för krypterad talöverföring.

Mobitexnätet i Belgien invigt
Den 23 maj invigdes Mobitexnätet i Belgien. Nätet har redan ett par hundra betalande
abonnenter. Som pilotprojekt driver Ericsson Business Communications en "field service" applikation utvecklad av Oracle och Ericsson tillsammans. Applikationen gäller
ett trafikdirigeringssystem för servicetekniker.
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KOMMTAM
Inför sommaren

V

åren har blivit sommar och inför den stundande semestern kan det vara på sin plats att göra en kort sammanfattning av första halvåret 1995. Början av året var lite trög
och vi hade en aning svårt att komma upp till vad vi planerat.
Trots det blev vårt första kvartal mycket bra med en rejäl ökning
vad gäller både fakturering och orderingång jämfört med samma
period förra året. Speciellt roligt är det att våra mobiltelefoner går
bra. Mobiltelefonen har ju blivit en symbol för hela koncernen.

Vårt affärsområde fortsätter att växa och under det här halvåret
har vi fått många nya medarbetare. Det är viktigt att alla nya får
del av de introduktionsprogram som finns och att nya chefer får
utbildning. För oss som är "gamla i gården" gäller det att ta hand
om våra nya arbetskamrater på rätt sätt. Det är viktigt att vi för
vidare den kultur vi har inom Radiokommunikation.
Jag har varit ute och besökt ett flertal kurser för nya och blivande chefer och jag är imponerad över det fina arbete som våra
utbildare och kursansvariga gör. Det gäller inte bara de grundläggande kurserna utan även de avancerade program, som vi har för
högre chefer.
Vår och försommar är en tid då vi får mycket kundbesök och så
har det varit även i år. Förutom att det är stimulerande att träffa
kunder och skapa bra kontakter är allt kundsamarbete ett givande
och tagande. Det är otroligt viktigt att vi lyssnar på kunderna. Ett
bra kundmöte kan kännas som en "kick" och ett dåligt kundmöte
ger signaler att något behöver rättas till.
Det finns inga tecken som tyder på någon
avmattning inom vår bransch, mobil kommunikation. Vi kommer att fortsätta att växa men
samtidigt blir konkurrensen tuffare och ställer 1
större krav på oss. Rätt snabbt är vi på väg in i
konsumentbranschen och en väg dit är via
PCS, Personal Communications Services, persontelefoni. Där har vi nu fått våra första stora affärer i USA och
förhoppningvis kan vi få fler.
Om några dagar är det midsommar och sedan blir det semester
för de flesta. Ta vara på sommardagarna och koppla av. Framför
oss har vi en höst med både nya utmaningar och mycket arbete.
Då behöver vi den kraft vi ska samla i sommar.
Stort tack för mycket fina arbetsinsatser
ter!

och skön semesKurt

Hellström

Förslagsverksamhet en del
i förbättringsarbetet
En ny förslagsmodell för Ericsson Radio Systems
och Ericsson Mobile Communications I Kista har utarbetats. Modellen bygger på att alla förslag till förbättringar ska handlaggas decentraliserat och så
nära förslagsställaren
som möjligt.
- Förslagsverksamheten ska
ses som en naturlig del i vårt
arbete med ständiga förbättringar. Det ligger i Radiokommunikations TQM-filosofi
att stödja och engagera medarbetarna att ta aktiv del i utvecklingen av vårt företag. Det betonar
Mats Tronelius, som är TQMansvarig
på
Radiokommunikation.
Någon speciell organisation
kommer inte att skapas för förslagsverksamheten. Rutinen om
hur förslagsverksamheten ska organiseras är godkänd av fackklubbarna vid ERA och ECS i
Kista.
Vid flera av Radiokommunikations enheter ute i landet
finns redan en förslagsverksamhet, som fungerar bra. Där sker
inte någon förändring.

Positiv tolkning
I det meddelande om förslagsverksamheten som är under distribution till alla chefer står bl a :
"Förbättringsförslagen kan omfatta all verksamhet som bedöms
bidra till höjd kvalitet, förbättrad
produktivitet eller minskade ledtider. Detta innebär att förslag
som utvecklar metodiken för hur
ordinarie arbetsuppgifter utföres
omfattas av förslagsmodellen.
Vid tveksamhet kring detta ska
en positiv tolkning ske vid belöningar upp till 1 000 kronor. "
- Detta är något nytt och fanns
inte i Snilleblixten, den förslags-

verksamhet som tidigare funnits i
Kista, förklarar Mats.
Förslaget ska innehålla en
skriftlig beskrivning av problemet och den lösning eller åtgärd
som medarbeteten kommit på.

Så här går det till
Förslaget lämnas in till närmaste
chef. Bedömer han eller hon att
det inte innebär någon förbättring
gallras det bort och medarbetaren
ska omgående få veta detta.

De förslag, som närmaste chef
bedömer innebär förbättringar,
ska belönas med en "presentcheck" på 100 kronor i kontorsshopen och även uppmärksammas på den egna enheten på
lämpligt sätt.
De förslag som närmaste chef beslutat
att genomföra kan
ge belöning från
500 kronor upp
till 3 000 beroende på om
det innebär
"Förbättring"
eller "Stor förbättring". Det är
alltid närmaste chef
som i samråd med sin närmaste chef (farfars-principen)
avgör belöningens storlek.
Förslag som betraktas som
"Mycket stor förbättring" kan ge
från 3 000 till 10 000 kronor och
ska alltid redovisas för resp ledningsgrupp och den lokalt TQMansvarige.
Vid belöningar över 10 000
kronor ska facklig förhandling
ske. För förslag som kan innehålla patenterbara uppfinningar gäller särskilda regler.
Alla förslag som genomförts
eller ska genomföras kommer att
presenteras här i ERA Nyheter.
Det ska ske kvartalsvis med
namn på förslagsställaren och
kortfattat beskriva vad förbättringen går ut på.
Gunilla Tamm

Namntävling
Vad ska förslagsverksamheten på Ericsson Radio Systems/ Ericsson
Mobile Communications i Kista heta? Hitta på ett passande namn
och skicka in till ERA Nyheters redaktion. Bra förslag belönas med
biocheckar.

Leverantorsdagar i Kumla

Glad sommar

VYHETER

Under några dagar i maj samlades ett 45-tal av Ericsson Mobile
Communications största leverantörer till en träff i Kumlafabriken.
- Det var tredje året i följd som
vi hade detta arrangemang, berättar Lars Lindberg, inköpschef på
fabriken. För Lars själv var det
dock första gången eftersom han
kom till Ericsson Mobile
Communications från Electrolux
första mars i år.
Förutom rundvandring och
guidning i fabriken hölls anföranden av bl a fabriksledningen.

Redaktör: Gunilla Tamm, tfn 08-757 20 38 Memo: ERAGT
Redaktion Kista: Gunilla Tamm,
Lars Eriksson, tfn 08-757 05 21 Memo: ERALARE
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
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Kostnad
och vo1y m e r
var frågor som I
stod i fo-1
kus.
I ärran- L a r s Lindberg, inköpschef i Kumlafabriken. Foto: ivar Magnusson

gemanget ingick också utflykt
med slottsvandring, tågfärd med
ånglok och en mycket uppskattad
" vikingamiddag".
- Att samla våra stora leverantörer och få informera om våra
planer för framtiden och visa de

satsningar som vi
vi gör här i
Kumlafabriken, är mycket bra,
säger Lars. Med våra leverantörsdagar vill vi också visa vår
uppskattning av ett bra arbetet
från leverantörernas sida
GT

Visbyfabriken: Bertil Olsson, tfn 0498-26 03 21
Lund: Anna Thuresson, tfn 046-18 12 59
Ericsson Radio Access AB: Karin Hultman Ronander,
tfn 08-4044773
Ericsson Radio Messaging: Lieselotte Claydon, tfn 08-757 59 65
Mobiltelefoner Norden: Anders Larsson, tfn 08-764 14 95
Lynchburg, USA: Jack Radgowski, tfn 009-1-804-528 74 51
Foto om ej annat anges: Björn Seger
Ansvarig utgivare: Nils Ingvar Lundin
Tryckt hos: Aftonbladet, Göteborg 1995
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"Radio" fortsätter växa
i och utanför Sverige

3

Hl R STAR
DET TILL?

Mats Dahlin
ansvarig för Nordamerika inom affärsenheten Mobiltelefonsystem GSM- standard

Under förra året ökade Radiokommunikation i hela
världen med 5 000 personer. Enligt årets ESP,
Ericsson Strategic Planning förväntas ökningen
fortsätta totalt sett.
ERA Nyheter har frågat affärsområdets personaldirektör Lars Åkeson hur den snabba expansionen
ska klaras.
Förra året ökade antalet anställda mest i Kista. Blir det
så i år också?
- Sannolikt inte och den främsta anledningen är att vi inte i tillräcklig grad kan hitta den kompetens som vi behöver för forskning och utveckling, R&D, i
Stockholm. Det är ett område där
vi har stora rekryteringsbehov. Vi
kommer att fortsätta att växa i
Kista men i en mycket begränsad
omfattning.
- Vi måste också vara ett lättrörligt och flexibelt företag och
därför bör vi inte vara mycket
större på en ort än vi är i Kista
idag.

Var kommer expansionen
att ske?
- Både i och utanför Sverige.
Vi kommer troligtvis att växa i
andra delar av Stockholm och det
kommer då att ske som en del av
det omställningsarbete som på-

går inom andra delar av koncernen.
- Vi växer också i utlandet.
Sedan många år tillbaka har vi
stora R&D-verksamheter i bl a
Montreal i Kanada, RTP i USA
och i Tyskland. Även vid våra fabriker pågår det rekrytering av
personal.
Blir det något nybygge i
Kista?
- Med hänvisning till frågan
om var vår ökning ska ske, så är
vår bedömning att ett nybygge
inte behövs i nuläget.
Vad är det som styr lokaliseringen av
Radiokommunikations verksamhet?
- När vi ser framåt och uppskattar personalbehovet gör vi
naturligtvis våra bedömningar
utifrån vad vi tror kunderna behöver. Det är marknaden och
kunderna, med ett ord, omvärl-

och den är mindre, lättare och
billigare än utomhusvarianterna.
Kabinettet är framtaget i samarbete med Orbitel och har plats
för hela sex sandar- och mottagarenheter (Transceiver Units,
TRU). Det betyder att basstationen har sex "radiokanaler" som
kan hantera upp till åtta samtal
vardera. Leveransen till bland
annat USA beräknas till sista
kvartalet 1995.

- När vi nu skrivit på det stora
PCS 1900-kontraktet med
Pacific Bell Mobile Services,
PBMS, efter mer än sex månaders förhandlingar känns det
väldigt bra. Systemet ska täcka
Kalifornien och Nevada, ett
viktigt område i USA.
Du har tidigare arbetat i
USA, när flyttade du hem?
- Jag har arbetat på Ericsson
i Kanada i fyra och ett halv år
och sedan tre år i Dallas. I augusti förra året kom jag till
Sverige och under ett halvår
pendlade jag mellan USA och
Sverige för att börja bygga upp
en organisation här och i
Dallas.
Hur många är ni i Sverige
som arbetar med PCS 1900 för
USA?
-Idag är vi ca 45 medarbetare
och vi ska bli upp mot 60-70. I
USA kommer man att behöva
rekrytera över 500 personer.
- Vad händer nu när det
gäller uppdraget till PBMS?
- Leveranserna börjar genast
och först gäller det växlar och
hårdvaran till dessa. Redan i
augusti ska vi ha ett litet testsystem på plats. I leveranserna
ingår över 2 000 basstationer
och till att börja med kommer
dessa att tillverkas i Gävlefabriken - ett stort jobb!
- / höstas beställde operatören APC utrustning från
Ericsson för att bygga ett PCS
1900-system i WashingtonBaltimore. Hur går det?
- Fint. APC har just ringt det
första samtalet på den första
RBS 2000 som är levererad till
kund. Det här är ett vikrirt uppdrag eftersom det är Ericssons
första inbrytning i huvudstaden. Vi arbetar också med fältprovet på Kanadas första PCS
1900-system, där MicroCell är
vår kund.
- Hinner du ha semester?
- När jag tog det här jobbet
var det i samförstånd med
familjen, så både min fru och
barnen förstår om det blir en
semester med bärbar fax och
mobiltelefon. Det går förresten
väldigt bra att vara ute i
skogen och bygga kojor och ha
mobiltelefonen med sig.

LE
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den, som påverkar oss. Mycket medarbetarna måste så fort som
av det förbättringsarbete som på- möjligt komma igång med sitt argår runt om i organisationen har bete och känna att han eller hon
lett till att vi blivit effektivare har en uppgift att fylla.
och det finns
- Alla ska känna
mycket kvar
sig
betydelsefulla
att göra där.
och ingen ska behöva
Men det räckuppleva sig som bara
er inte för att
en internbeteckning i
vi ska klara
det stora företaget.
expansionen.
Det är avgörande att
- Förutom
vi alla hjälps åt att
behovet
att
överföra vår kultur
finnas
där
och vad den står för
kompetensen
till våra nya medarär tillgänglig
betare. I den överföså finns det
| a r . ringen ingår också
även
nkrav
av bt—WYånttOwfU-m
att dela med sig av
från kunder
under h e t i s ä g e r L m Åkeson, perso- d e n s t o r a kunskap
som
och markna- naldlrektör på Radio.
finns i n o r n afder att finnas
färsområdet.
där affärerna görs. Eftersom våra
största marknader finns utanför
Vad betyder expansionen
Sveriges gränser är det naturligt förde medarbetare som arbeatt betydande delar av vår expan- tat några år?
sion bör ske i utlandet. Det är nå- Enorma möjligheter att finna
got som vi behöver se över i vår nya arbetsuppgifter och på det
organisation.
sättet utvecklas vidare. Ericsson
blir allt mer ett kunskapsföretag,
Hur ska vi ta hand om alla där kompetensen står i centrum.
Det är alltså utveckling - för oss
nyanställda?
- Först gäller det rekrytering alla, som gäller.
Gunilla Tamm
och när vi hittat rätt personer och
anställt dem är det viktigt med
träning och utbildning. De nya

Basstation för inomhusbruk
Med pompa och ståt avtäcktes nyligen en prototyp av en ny basstation i RBS 2000- familjen.

All Pourtaherl och Catrln Aronsson på Ericsson Radio Systems har
Just låtit täckeisen falla av den nya basstationen RBS 2202.

Det är en variant anpassad för
inomhusbruk men den har samma täckning som en utomhusbasstation. Många kunder föredrar att kunna ha basstationerna
inomhus i till exempel vindsförråd. Beteckningen är RBS 2202

ERA Nyheter Juni 1995

ERA Nyheter Juni 1995

Succételefonen växer vidare i Lund

Pä affärsenheten Mobiltelefoner förändrar man informationskulturen och inför en egen World Wide Web, WWW, över Ericssons eget
nätverk, ECN. Via "Web-en" sker redan viss ADB-utbildning för personal i Lund. IT-handboken finns inne i "Web-en" och arbetsmiljöhandboken kommer snart att läggas in.

Välkommen till Skåne och
Ericsson Mobile Communications
AB I Lund. Här i forskningsbyn
Ideon, som nästan har blivit en
egen stadsdel i Lund, ligger det
svenska utveckllngscentrat för
Ericssons mobiltelefoner. Men
inte sä länge till. Följ med pä en
rundvandring och träffa några av
medarbetarna, innan de flyttar.
Platschefen Bengt Widén, som också är personalchef för affärsenheten Mobiltelefoner,
tar emot och berättar att Ericsson har funnits
här i Lund och Ideon i hela tretton år. Bara
på de senaste två åren har personalen fördubblats och antalet anställda har nu passerat 400. Det knakar i väggarna och trots de
extra paviljonger som satts upp har det blivit
för trångt. Alltså är det dags att bygga eget.

Att bygga nytt är modellen. Pä fältet bakom platschefen Bengt Widen ska det nya huset ligga.

Det nya huset ska ligga ett stenkast bort, på
andra sidan motorvägen från Ideon sett.
Bengt tar mig med ut i det blåsiga men soliga vårvädret och visar tomtmarken. Ett vidsträckt fält med ett vattentorn som med
skånska mått mätt står på en höjd.
Om allt går som det ska drar bygget igång
till hösten och i början av -97 kommer det
finnas plats för ungefär 550 personer.
Frågan är om det verkligen räcker.
- Vi har option på mer mark och kan bygga ut för upp till 1500 personer om det skulle behövas, säger Bengt.
Dessutom är huset ritat just med tanke på
att det skall gå att bygga vidare. Det har en
stjärnliknande form och är fyra våningar
högt. Högre än så får man inte bygga men
det räcker till för att kunna se ända till
Köpenhamn.
- Vi som är i konsumentbranschen måste
ju synas, det är viktigt för Ericsson och det
är viktigt för Lund, tycker Bengt.

I verksamhetens kärna, elektroniklabbet, tar Christina Frelland och Ulrika Persson fram
morgondagens telefon.

Utvecklar telefoner

Unga ingenjörer
Som tur är ligger Lunds tekniska högskola
nästan vägg i vägg och därifrån kommer
många av de unga ingenjörerna som jobbar
här på Ericsson idag. Medelåldern ligger
kring trettio år.
Jag träffar Christina Freiland och Ulrika
Persson, två av utvecklingsingenjörerna
som arbetar med radiodelen i den digitala
GSM-telefonen. Ulrika visar hur hon, ge-

Verksamheten inom affärsenheten Mobiltelefoner har utvecklats ofantligt senaste åren med motsvarande ökade behov att hantera information över hela jorden. Företagsledningen vill också delegera ansvaret
för styrningen av verksamheten ut i organisationen men samtidigt kunna få igenom ändringar snabbt och genomgripande.
Mycket information måste ut i organisationen. Förmågan att kunna hantera kunskap och information är en konkurrensfaktor och strategiskt viktig. Ett väl fungerande informationsnät är vidare ett verktyg och
en av de väsentligaste förutsättningarna för
TQM.

Egen WWW

Bygger nytt

Viktig är också huvudverksamheten här.
Det handlar alltså om utveckling av mobiltelefoner.
- Vi bestämmer idag hur telefonerna ska
se ut om tre år, säger Christer Swärdh som
är teknikchef.
I Christers rum surrar det av aktivitet.
Under den korta stund som jag är där hinner
han prata med arbetssökande som ringer,
hälsa på nyanställd personal och attestera
papper samtidigt som han svarar på mina
frågor.
Nu är koncentrationen störst på hur telefonerna ska kunna bli bättre men samtidigt
också billigare att tillverka. Från första tanken gäller det att tänka i volymproduktion.
- Priserna är stadigt på väg neråt därför
måste vi hela tiden sänka tillverkningskostnaden genom att använda färre komponenter och nya metoder för montering och test,
säger Christer.
Det är många olika teknikområden som
ingår i telefonframställning. Bland annat radioteknik, elektronik, programmering och
inte minst mekanik med materialen plast
och magnesium som bas.

Informationskulturen
förändras med IT
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- Den senaste mobiltelefonen har blivit en
succé och försäljningen går otroligt bra,
berättar Frédéric Hervier på Ericsson i Lund.

WXYZ
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ERICSSON
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Telefonen framför allt. Det är personalen på Ericsson Mobile Communications AB i Lund som utvecklar den. Dessa tre herrar: Anders Grynge,
Carl-Anders Sjöberg och Joe Cobbs ser bland annat till att batteriet kan laddas. De är nämligen produktansvariga för tillbehören.

nom att prova olika lösningar i elektroniklabbet, kan kombinera flera små så kallade
diskreta komponenter till att ersätta en del
större och dyrare kretsar.
- Det roligaste med det här jobbet är när
man lyckas lösa enstaka elektronikproblem
och det verkligen fungerar i praktiken, säger
hon. De har egna labbplatser som ligger i
anslutning till kontoret men instrumenten är
inte personliga så ibland kan det bli lite letande. Både Christina och Ulrika tycker att
det är lätt att utveckla och utvecklas på
Ericsson nu när det växer.

Information behövs
När väl mobiltelefonerna är utvecklade och
klara måste det finnas information om dem.

IT-handbok
IT-handboken har redan lagts in av Einar
Dahlin, som nu är samordnare för den fortsatta utbyggnaden av affärsenhetens Web.
Arbetsmiljöhandboken kommer snart att
vara inlagd och ett par lokala informationsblad kan man också hitta. Man bör ju komma bort från infoblad i post och på anslagstavlor. WWW kanske också kan bli ett komplement till internTVm i bl a Kista.
Vi tror nu på de datatekniska möjligheterna. Vi vill vara med och utforma den moderna informationskulturen!

Einar Dahlin

MNO
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IT-enheten i Lund, en växande mångkunnig
och kompetent skara, har fått allt fler uppdrag rörande informationsstrukturen, bl a att
införa en Web för affärsenheten över ECN,
Ericssons eget nätverk.
Mercedes Vidal, en av medarbetarna på
IT-enheten, har lagt början till en sökstruktur med en s k hemsida mm. Hon berättar:
- Andra är före oss i Ericssons interna
WWW och det finns mycket färdigt att ta
av. Man kan också se många "glada" varianter. Att leka är viktigt - det är då vi är mest
kreativa och utvecklas. Låt oss ta till oss
WWW-tekniken och använda den för våra
egna behov.
Senaste åren har inneburit ett genombrott
för användarna (menyhantering, grafiskt
symbolspråk mm). Det är roligare och enklare också för den som inte har tid att fördjupa sig i tekniska procedurer vid bildskärmen. Egentligen behövs det ingen utbildning alls att klicka sig fram på WWW. Vi
har snart också bättre verktyg för WWW
från programvaruleverantörerna. Det är en
förutsättning. Många människor skall kunna
skapa sin egen informationsvolym.
I Lund planeras alla PC-användare före
semestern ha fått uppgraderat med MS

Office (MS Word är standard), Memo for
Windows och Netscape för WWW.
Allt större insatser krävs för utbildning och
introduktion. Många måste lära sig hantera
information på ett riktigt sätt. Man är alltid i
en ständigt pågående lärprocess. Förutsättningarna och informationen ändras hela tiden och mycket snabbt. Här passar
WWW bra.
- Vi gör allt oftare så att t ex en introduktion ges med en dokumentation, som är giltig den dagen. Därefter får medarbetaren
själv följa upp dagsläget via datorinfo. I
Lund läggs just nu ADB-utbildningen upp
på det sättet i affärsenhetens egen Web.
- Det har under senare år seglat upp en rad
önskemål om att datorlägga information om
våra procedurer och instruktioner. Att göra
detta tillgängligt är viktigt i kvalitetsarbetet,
säger Sven Jiserup, som har flera testprojekt
för att effektivisera informationshanteringen. Han fortsätter:
- Dokument- och pärmhantering är i vissa
fall oerhört jobbigt och ingen stimulerande
sysselsättning. Att lösa distributionsproblemen ser vi som mest prioriterat. WWW är
det mest lovande och vi har redan sett prov
på hur mycket enklare det är att prata med
någon framför en bildskärm än att komma
med en pärm i handen.

Sådant sköter Katarina Granstedt om. Som
produktinformatör tar hon fram presentationsmaterial i form av säljpärmar med
overheadbilder.
- Jag skickar ut över hundra pärmar till
framför allt vår egen säljpersonal på lokala
Ericsson-bolag runt om i världen, säger hon.
Katarina ger även ut två informationsblad.
Det ena heter "Products & Development"
och innehåller nyheter om Ericssons mobiltelefoner. Det andra heter "Competition
Analysis" och innehåller information om
konkurrenternas mobiltelefoner.
Informationen finns inte bara i tryckt
form. Katarina är ofta ute och ger presentationer både för nyanställda och vid produktlanseringar, senast i Beirut när GH 337 in-

troducerades.
Övriga enheten arbetar med bland annat
produktundersökningar och produktadministration. Till exempel översätts användarhandböckerna till 22 olika språk.

Lyckad marknadsföring
Apropå språk, på försäljningssidan träffar
jag Frédéric Hervier. Som namnet antyder
är han fransman men han talar flytande
svenska och har bland annat Frankrike som
sin marknad, där det fortfarande går lite
trögt för mobiltelefoni. Mest beroende på att
det franska nätet, speciellt GSM-nätet, har
dålig täckning. Däremot är Ericssons lilla
GSM-telefon GH 337 den mest sålda i
Frankrike. Och modellen har som bekant

sålts i över en miljon exemplar världen över.
- Vi har lyckats bra med marknadsföringen och Ericssons telefon associeras med
kvalitet, berättar Frédéric.
När det gäller försäljning rent allmänt så
^skrivs alla stora avtal under på Ericsson i
| Lund där också prissättningen görs. Men det
är personalen på de lokala Ericssonbolagen
som har alla dagliga kundkontakter i form
.av marknads- och säljstöd.

Extra utrustning
Men från Lund säljs det mer än bara telefoner. Jag kommer in mitt i ett möte som
handlar om hela den flora av tillbehör som
finns till mobiltelefonerna. Det är allt från
adaptern som gör att telefonen vibrerar istället för ringer, till det "mobila kontoret", det
vill säga ett modem som kopplas mellan en
bärbar persondator och mobiltelefonen.
- Tillbehör har länge varit en underskattad del men det tänker vi ändra på nu, säger
Carl-Anders Sjöberg som tillsammans med
Anders Grynge och Joe Cobbs är produktansvariga för tillbehören. Joe arbetar i vanliga fall på Ericsson i Raleigh,USA, men de
försöker ändå träffas varannan månad och

- VI har redan den bästa produkten och nu
satsar vi pä att sänka tillverkningskostnaderna, säger teknikchefen Christer Swärdh.

varannan vecka har de videokonferens
istället.
De har 567 olika tillbehör att hålla reda
på. Då har de räknat in alla varianter med
olika elkontakter, där många länder har egen
standard, och det finns olika språkvarianter
och utseende på förpackningarna. Ur konsumentperspektiv räknat har varje telefon ett
tjugotal tillbehör.
Det finns många piratföretag i branschen
och till för ett par år sedan var marknaden
helt öppen eftersom Ericsson inte prioriterade tillbehör, det var något som togs fram vid
sidan om telefonen. Nu är tillbehör en egen
enhet med resultatansvar.
- Vi har ju flera miljoner potentiella kunder och med de stora serier vi kan göra räknar vi snart med övertag både vad det gäller
pris och framför allt kvalitet, tror Anders
Grynge.
Själv använder han öronsnäcka och lös
mikrofon till sin egen mobiltelefon. Kan det
vara en Motorola? Nej då, självklart har han
en Ericsson GH 337, utvecklad i Lund.

Text: Lars Eriksson
Foto: Lars Åström

Mercedes Vidal och Einar Dahlin på IT-enheten i Lund. Foto: Jan Norden

Passar för öppen information
Christina Andersson, ansvarig för IS och IT, dvs informationsteknologi på affärsenheten Mobiltelefoner säger så här om möjligheterna med Internet.
- Medarbetarna i Lund har gjort en fin insats. När väl beslutet var fattat, tog det mycket
kort tid innan den egna Web-en var etablerad. Vi började skaffa erfarenheter genom att
göra vår egen IT-handbok tillgänglig på "Web-en". Nu går vi vidare med andra handböcker.
- Internet erbjuder möjligheter som vi definitivt ska ta vara på. Tekniken är lättillgänglig och standardiserad och har därför möjligheter att bli långlivad. Men, betonar Christina,
observera att den ska användas för information som är öppen och avsedd för människor
att tillgodogöra sig. För den stora mängd information som förädlas i vår industriella process krävs helt andra lösningar. Men det vill jag återkomma till vid annat tillfälle.
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Lars Holmquist

Anna Bogren

Mariena Jansson

Gör som vi —
Välj Ericsson
. - Du också !
ERICSSON
ffi|

Annorlunda sätt rekrytera
medarbetare i sommar
Med annonser på tre
Ericssonanställda orienterare i världsklass
och personalfolk från
Ericsson Mobile
Communications i
Lund, prövas i sommar
ett nytt sätt att hitta
nya medarbetare till
Radiokommunikation.
- Som alla känner till har
Radiokommunikation ett mycket
stort behov av att anställa fler
duktiga medarbetare och främst
tekniker. Orientering är en stor
sport och speciellt bland akademiker, säger Lars Åkeson, personaldirektör på Radiokommunikation. Genom att finnas med
på O-Ringen, tror och hoppas vi
att vi kan intressera några av deltagarna i denna stora orienteringstävling. Ett exempel är

Norges Tekskap finns också.
niska
HögDe tre orienterarskola,
som
na,
Mariena
har ett orienJansson,
Lars
teringslag
Holmquist
och
som ligger i
Anna Bogren, alla
toppen.
i svenska landslaget, gör reklam för
MedarbetEricssons mobilare från pertelefoner.
Samsonalenheten
tidigt gör de revid Ericsson
klam för Ericsson
Mobile Comsom
arbetsplats
munications i
Gör som vi - "Välj Ericsson du
Lund komVälj Ericsson också". Alla tre är
mer att finnas
i
Oriente- Du också nämligen anställda på Ericsson.
ringsförbunERICSSON g
Mariena Jansson
dets tält för
att svara på frågor och dela ut arbetar som instruktör i Kumplatskataloger och informations- lafabriken och Anna Bogren,
material om Ericsson.
som ekonom på Ericsson Radio
Orienteringsförbundets
tält Access i Kista. Lars Holmquist
kommer att finnas med på de fem kommer från Ericsson Telecom i
tävlingsplatserna i Skåne.
Söderhamn.
Annonser med dubbelt budGT

Jjjg

Mariena, Lars och Anna arbetar alla på Ericsson.

Detta är O-Ringen
O-Ringen, eller 5-dagars, som man ofta säger, är orienterarnas
stora, populära flaggskepp, vars motsvarighet knappast finns inom
andra sporter.
Premiär 1965 med 156 löpare. Rekordet hittills var i Dalarna för
tio år sedan med 23 000 anmälda. Nu är det ca 14 000 löpare O « ] N G E N Ö ^ < ! - D A G A R S
från 39 länder som är klara för
start i Skåne. Med direktanmälda löpare (orienterare och allmänhet som resp morgon an- 24-28 juli 1995
mäler sig för start ute på själva
etappen) blir det väl ca 15 500 aktiva. Drygt 300 journalister från
Sverige, övriga Norden samt vissa andra länder bevakar tävlingen.
Man tävlar på fem olika ställen i Skåne mellan den 24 till 28 juli.
En ny "idrottsplats" byggs upp dag efter dag; Ljungbyhed, Örkelljunga, Södra Rörum, Norra Rörum och Hörja vid Hässleholm blir
tävlingsplatser (etapper). Ca 12 000 personer bor i tält- och husvagnsstaden söder Hässleholm. Rera tusen bor sedan i hyrda lägenheter, villor och stugor.
Allt från världselit till nybörjare och pensionärer deltar. Bertil
Nordenfelt, drygt 91 år, från Hellas i Stockholm är äldst. Han kommer direkt till O-Ringen från Tredagars i USA och Femdagars i
Kanada.

Slö

Bertil Nilsson

Nyhetsbrev för mobiltelefon!
isk standard. Nyhetsbrevet är på
12 sidor i tabloidformat och i in
tervjuerna och artiklarna finns
kommersiella och tekniska bud
skap.

40 000 ex

Sture Sjöström och Nils Backman tittar i det nya kundbrevet
Wireless NOW!

För några veckor sedan
kom Wireless NOW! ut.
Det är ett nyhetsbrev
som vänder sig till kunder Inom mobiltelefon).
Bakom nyhetsbrevet står de tre
affärsenheterna inom mobiltelefonsystem, europeisk, amerikansk och japansk standard samt

affärsenheten för terminaler.
- Wireless ska komma ut fyra
gånger om året. Den ska ses som
ett komplement till Ericssons
kundtidning Connexion och
komma ut mellan utgivningen av
kundtidningen,
säger
Nils
Backman, ansvarig för marknadskommunikation på affärsenheten mobiltelefonsytem europe-

- Upplagan är på 40 000 och
spridningen av Wireless NOW
ska ske via Ericssons MLC,
Major Local Companies, och lo
kalbolag runt om i världen.
- Meningen är att den ska nå in
te bara kunder och alla medarbetare som har kundkontakter utan
alla med professionellt intresse i
mobiltelefonibranschen,
säger
Sture Sjöström, som är projektle
dare för nyhetsbrevet.
Nästa nummer av Wireless
NOW kommer i anslutning till
den stora mässan Telecom 95 i
Geneve.
Den som vill ha ett ex av
Wireless NOW kan skicka ett
memo till Jenny Olsson, memo
ERA.ERAJNO.
GT

Stående fr v Edel Bergman-Oskarsson, Lynette Benade, Fatlha
Djaouat, Charmalne Harcus, Zahra Selami Banchereau, Eva
Gallwitz och Sabah Dawoud. Sittande fr v Gunn Hachlcha, Eva
Mårtensson och Heike Norberg.

Afrikanskt studiebesök
Under tio dagar deltog sex sekreterare från Ericssons kontor i Afrika
i ett utbildningsprogram på Ericsson Telecom i Stockholm. På programmet stod också ett studiebesök på Ericsson Radio Systems i
Kista.
- Vi vill starta ett nätverk för sekreterare i Afrika. Målet är att på ett
enkelt sätt hålla sekreterarna uppdaterade och informerade om nyheter, nya regler, sekreterarrollens utveckling i Sverige och utomlands
och skapa personliga kontakter, berättar Eva Mårtensson, sekreterare på Ericsson Telecom.
Det var tio intensiva dagar i Sverige med utbildning i bl a Word,
Power Point och Memo.
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Radioklenod upphittad
...och fler sökes
till historisk
utställning

ADIOIA

Per Frölund på Ericsson
Radio Systems har hittat en gammal Radiolaapparat, en riktig klenod från 1939. Han fann
den på vinden bland en
massa bråte.
- Det står Radiola på den och jag
har ett svagt minne av att det hade
med Ericsson att göra, säger Per
som till vardags arbetar på kontorsshopen i Kista. Han tog med
radion till jobbet och till slut hamnade den hos Ingvar Bevenius
som blev eld och lågor.
- De växer inte på träd de här
apparaterna, de är mycket svåra
att få tag på idag, säger Ingvar
Bevenius som förutom att han är
synnerligen historiskt bevandrad
också är besöksansvarig på affärsområde
Radiokommunikation.
Dessutom pågår just nu ett
forskningsarbete med att ta fram
en historisk utställning dels vid
Huvudfabriken på Telefonplan
och dels vid huvudreceptionen på
Ericsson Radio Systems i Kista.

Per Frölund har hittat denna gamla reseradio med ramantenn, den första modellen av 1939 års upplaga.
Fler sådana föremål behövs till de historiska utställningar som är på gång.

- Vi söker med ljus och lykta
efter gamla Radiola-apparater eller andra föremål som belyser
Ericssons utveckling inom Radio
från 1919 och framåt, säger
Ingvar.
Han är tacksam för tips och
hjälp med att hitta historiska föremål och kan nås på telefon
08-757 09 39 eller på memo
ERA.ERAIBS.
I början av trettiotalet fick man

betala 185 kronor för en Radiola
M55 i mahogny, eller ljus björk för det moderna hemmet.
Reklamen löd: "Radiolas underbara kortvåg ger Er oanade möjligheter till kryssning i eterhavet.
En liten vridning på ratten och i
Bandoeng hör Ni anklongens
spröda bambutoner klinga och får
en vision av månljus som glittrar i
en lång dyning borta mot sydost."
Lars Eriksson

Radiola var varumärket på
bland annat rundradioapparater
som
tillverkades
under åren 1919 till 1964 av
Svenska Radioaktiebolaget
(SRA).
Ericsson var delägare av
Svenska Radioaktiebolaget
redan från starten 1919 och
fram till 1983 då Ericsson
Radio
Systems
AB
bildades.

Anne och Håkan

Företagshälsovårdens
nya läkare

I början av juni flyttade växeln i
Kista till nya lokaler. Den finns
nu i Åhlénshuset på bottenplanet, rum K:A0165.

Lunch i sommar

ställda mellan de två nya läkarna
kommer inte att ske när det gäller
sjukvård. Patienten väljer alltså
vilken doktor han eller hon vill
komma till.

Lättakut
En nyhet som kommer att prövas
under några månader är s k lättakut. Mellan kl 9-10 måndagar,
onsdagar och fredagar finns det
möjlighet till fem-minuters besök
hos företagsläkarna. Tidsbeställning behövs inte för lättakuten.
En förändring som planeras att
genomföras gäller personal som
arbetar utomlands. Tidigare har
företagshälsovården vid Ericsson
på Telefonplan, haft hand om

Håkan Mörch och Anne Peterberg är företagshälsovårdens nya läkare I Kista.

medicinsk rådgivning utomlands,
då t ex någon blir sjuk. Detta flyttas nu över till företagshälsovården i Kista, som kommer att kunna följa personalen vare sig man
arbetar här hemma eller är utlandsstationerad.

Att arbeta med förebyggande
åtgärder är en viktig uppgift för
företagshälsovården och här
kommer Anne och Håkan att både informera och utbilda.
GT

Nytt informationsmaterial om två affärsenheter
Radiokommunikations affärs
enheter mobiltelefonsystem amerikansk standard
(RMOA) och europeisk
standard (RMOG) presenterar sin verksamhet
med nya broschyrer och
overheadbilder.
RMOA har under våren
släppt två broschyrer med
information om affärsenheten. Den ena broschyren heter "Basic Facts" är på tju^
go sidor i färg och beskriver

affärsidén och organisationen.
Den andra
THE ART OF
broschyren
RMOA
"The art of
RMOA" är
i fickformat
och innehåller både
strategioch
produktinformation.
B å d a
broschyrerna, som är
ERICSSON $
/aHl

Till Argentina har Bertil
Hellmans, Karin Karlsson,
Anna Schmidt och Kristina
Watkins flyttat.
Claes Gyllencreutz jobbar nu i
Brasilien.
I Kina arbetar Erik Broberg,
Peter Hadås, Hans Horndahl,
Per Thell, Han-Chul Chu och
Chung Ming Lee.
Gunnar Thrysin är stationerad
i Storbritannien.
Farshad Mizani och Liis
Sober finns i Grekland.
Ulf Ewaldson jobbar i Hong
Kong.
I
Indien
finns
Rolf
Hedenström och
Malcolm
Thorén.
Peter Söderman har flyttat till
Japan.
I Malaysia bor nu Gerd
Andersson.
Hamid Reza Ebrahimi är stationerad i Nederländerna.
Till Filippinerna har Peter
Fehrm och Esbjörn Nordsjö
flyttat.
Håkan Thomée jobbar i
Singapore.
I Spanien jobbar nu Peter
Gustafsson.
Dragoslav Avramovic, Lars
Englund, Henrik Fagerlund,
Rose-Marie
Henriksson,
Thomas Nilsson och Max
Spreitz finns i USA.
Till Ryssland har Anders
Lönn, Robert Pajos, Robert
Svensson och Alejandro Rezza
flyttat.

Växeln i Kista
i nya lokaler

Anne Peterberg och Håkan Mörch heter företagshälsovårdens två nya läkare i Kista. Båda började i
maj.
Sedan företagshälsovården vid
Ericsson Radio Systems och
Ericsson Components i Kista
gick ihop har två läkartjänster
varit besatta med olika vikarier.
Håkan och Anne har två fasta
heltidstjänser vilket kommer att
ge bättre kontinuitet.
Kaj Axell, som tidigare var
Ericsson Components läkare, har
gått i pension men kommer att
vara kvar till årsskiftet för att
"lämna över".
Håkan har arbetat inom företagshälsovård i Norrtälje och
Stockholm och Anne kommer
från Grafiska hälsovärdscentralen.
Någon uppdelning av de an-
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på engelska, kan beställas av
Helena Wramberg på memo
EXTR.QRAHEWE.
Overheadbilder
Affärsenheten RMOG ger ut
nytt paket med overheadbilder.
Paketet innehåller nästan 50 bilder och beskriver dels Ericssonkoncernen och affärsområde
Radiokommunikation, och dels
en presentation av RMOG.
Priset ligger på 2000 kronor per
paket och då ingår prenumeration
på de bilder som uppdateras un-

der året. Overheadsatsen kan beställas av Jenny Olsson på memo
ERA.ERAJNO.
..V/iiur.'l'jiiiciofM u-..

Följande lunchrestauranger i
Kista har stängt hela juli:
Kistahof, Ottos, World Class,
Castilla Y Leon, Kista Racket
Center och Kista Lunchhörna.
Öppet som vanligt hela sommaren
har
restaurangerna:
Oasen, Toppen, Garden Party,
Electrum, Nya Meny, Två
Kockar, Arvinge Krog, Assilio
JSS och Nordic Forum.

Mobila kontor
testas av 500
I april inledde Telia Mobitel ett
test av konceptet för mobila
kontor. Meningen var att kvalitetssäkra och förankra kunskapen om GSM Data, Fax och
Text innan konceptet blir tillgängligt för Telia Mobitels
GSM-kunder nu i juni.
De 500 personer som är med i
testet kommer från olika företag
och verksamheter. Gemensamt
för alla är att de är framsynta när
det gäller att använda ny teknik.
Bland de sk testpiloterna
finns personer med rörliga yrken, som säljare, journalister,
mäklare och konsulter.
(Tidningen Calling, maj -95)
.

Matnyttigt för 1 500
Vad har hänt sedan
•1st, vad händer nu
och vad kommer att
hända? Det var runt
dessa t r e frågor som
affärsenheten
Mobiltelefonsystem
europeisk standard
nyligen ordnade en informationsdag för enhetens medarbetare i
Kista.

Vad ska du göra
! på semestern?
Owe Mårdh, Ericsson
Mobile Communications, Norrköping
Jag nar redan haft en
del av semestern
och varit i
Italien. Nu
ska jag vara ledig en
vecka före

Nästan 1 500 personer hade med
abonnerade bussar från Kista tagit sig till Sollentunamässans
stora hall, där det förutom nyttig
information bjöds på musik och
pizza-lunch. En liknande informationsdag arrangerades för något år sedan.
Kjell S Andersson, chef för affärsenheten mobiltelefonsystem
europeisk standard började dagen med att ge en tillbakablick på
det år som gått sedan förra informationsdagen.
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och efter midsommar för att
fixa hemma. I höst kanske det
blir ytterligare en resa.

Karin Hultman Ronander, Ericsson Radio
Access, Kista
I juli åker
jag med familjen till
Ireviken på
Gotland.
I Det är en ö,
I som
har

PCS-ordor
- Ett av de viktiga målen var att få
en första PCS 1900-order i USA
och så skedde också i mars i år,
då operatören APC beställde utrustning från oss till sitt PCS-nät
i Washington-Baltimore, berättade Kjell S. Samtidigt tillade han
att man fortfarande väntade på att
de riktigt stora operatörerna skulle bestämma sig för att satsa på
den TDMA-baserade teknologin.
(Några dagar senare tillkännagavs att Pacific Bell Mobile
Services skrivit ett femårigt avtal
med Ericsson. Det gäller nätutrustning som ska användas för
persontelefonitjänster i Kalifornien och Nevada och Ericsson
kommer att leverera sitt PCS
1900-system.)

färsenhetens ekonomiska mål för
-94 uppnåtts och att fjolåret blev
ett mycket bra år och det gäller
för såväl de analoga som de digitala systemen.
Affärsenhetens största
marknader är idag Kina,
Storbritannien och Malaysia. När det gäller
Kina menade Kjell S att
det inte ska betraktas som
ett land utan mer som en
kontinent, där provinsen
Guangdong är den största
marknaden.

1994 ett fantastiskt år

Ut I världen

mycket att
Pizzaiunch för fr v Björn Tomby, Ounnar Wallandar, Tomas Hallman, MIkaal Karlsson, Christina Parsson,
Ingalill Sjöman, Eva-Marie Nilsson, Ann-Charlotte Wallenberg och Kjell Hansson. Foto: Kurt Johansson

"hetaste" marknaden, Indien.
Nästa område på denna "resa"
var Kina, Hong Kong och
Macau. Jan Malm, som ansvarar
för denna marknad, var förhind-

Kurt Sillen att redogöra för RBS
2000, den nya basstationen för
GSM-baserade system på 900,
1800 och 1900 MHz.

Framtiden
Om framtiden,
ESP dvs Ericsson
Strategic
Planning
och
strategiska mål
för -95, pratade
Eric Bertels, ansvarig för affärsenhetens
proaj d u k t l e d n i n g .
Han visade bl a
kurvor över den
förväntade tillväxten av mobiltelefonabonnenter under de närmaste åren. Det
är kurvor som
pekar
kraftigt
uppåt.

Under rubriken Vad händer nu, fick åhörarna följa med på en resa till de
olika marknaderna. PerArne Sandström, ansvarig för Västeuropa inledde. När det gäller detta
område är det inte många Kurt Sillen, projektledare för RBS 2000 visade upp den nya
länder kvar, som inte har transceivers Foto: Kurt Johansson
valt Ericsson som GSM-leveran- rad att vara med och "stand in"
tör och dessa hoppas var Anders Moberg.
Småskalighet
man snart också kunna
Kjell S avslutade informationsplacera på Ericssons TACS intressant
dagen och sa bl a att den snabba
GSM-karta.
Han berättade bl a att TACS på expansion, som affärsenheten
120 länder och ^ t i d s - intet vis spelat ut sin roll. Flera har, kräver en ny typ av ledarzoner det är den marknad andra operatörer i Kina som haft skap.Tydligt internt ansvar är
som Peter Olson ansva- siktet inställt på ett digitalt sys- viktigt. En ledstjärna för verkrar för. Det innebär Öst- tem har nu börjat intressera sig samheten ska vara småskalighet
i storskaligheten.
europa,
Mellanöstern, för TACS.
Afrika och Latiname"Det har varit en informativ
- Howdy, sa Mats Dahlin och
rika. Här finns de länder, tog på sig Stetson-hatten, när han dag. En del kände man till men
där Ericsson har minst klev upp i talarstolen. Mats är an- annat var nytt. Jobbar man med
dotterbolag vilket gör att svarig för Nordamerika och re- teknik vet man inte alltid så
mycket av arbetet måste dogjorde för Ericssons ställning mycket om de olika marknaderskötas från Kista.
där när det gäller PCS 1900-sys- na och det var roligt att få lära sig
Robert Linnarsson, an- temet. På sidan 3 i den här tid- mer." Så löd en kommentar från
svarig för Fjärran Östern ningen finns en intervju med en av de 1 500 pizza-ätande delKJall S Andarsson, chef för affärsenheten
tagarna.
och Oceanien, hade valt Mats.
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Ett annat mål som förverkligades under fjolåret var att skapa ett
joint venture för GSM-produktion i Kina. Ytterligare ett mål
var att kunna visa upp den nya
RBS 889 TACS-basstationen i
Kina och så skedde också på
höstens mässa i Beijing.
I sin tillbakablick på förra året
konstaterade Kjell S vidare att af-
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trots att jag är där varje sommar.

Per Högström, Gävlefabriken
Eftersom
jag anställdes i oktober har jag
bara 10 dagar semester i sommar. Det
blir en resa
till Skåne och besök hos föräldrarna. I juni åker jag till Kreta
en vecka men då tar jag kompledigt.

Gunilla Långö,
Linköpingsfabriken
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Bollnäs och Västervik. Jag stannar så länge det är roligt, sen byter jag till nästa syster. Helt perfekt!
Marek Burek,
Visbyfabriken
Jag skall
åka till mitt
hemland
Polen och
hälsa
på
min far och
övrig släkt
i Lublin.
Det är en
stad med ca 400 000 invånare
och ligger i östra Polen

