Vi flyttar till ny fabrik
Under sommaren har Linköpingsfabriken flyttat in i sina nybyggda
lokaler i M jar de vi. Hela flytten har gått utan några produktionsstörningar. Men det är inte bara på Linköpingsfabriken som det
händer saker. I Kumla kommer både mobiltelefonfabriken och
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Grattis till VM-medaljerna
Ericssontjejerna Marlena Jansson och Anna Bogren fick både silver
och bronsmedaljer med sig hem från VM i orientering som nyligen
hölls i Tyskland. I damernas kortdistans på 4550 meter hamnade de
på delad bronsplats och stafetten slutade med ett silver till damlaget.
Marlena arbetar på Ericsson Mobile Communications i Kumla och
Anna hör hemma på Ericsson Radio Access i Kista.
Herrlaget med bland andra Lars Holmqvist från Ericsson Radio
Messaging i Sundsvall tog bronsmedalj i stafetten.

mönsterkortsfabriken att byggas till och i Gävle pågår utbyggnaden av fabriken för fullt. I Nynäshamn har det varit kick-off mod
picknick för fabriken, som den 1 juli gick över till
Radiokommunikation.

4-5

Oracle optimerar mobildata
Ericsson Mobile Communications och programvaruleverantören Oracle har gått samman i ett strategiskt samarbete för att lansera en ny programvara för mobil datakommunikation. Programvaran heter Oracle Mobile Agents och möjliggör enklare och
framförallt snabbare överföringar av data i till exempel det trådlösa Mobitex-nätet.
Detta är en stor förbättring för bland annat servicetekniker och försäljare som rör sig
mycket på fältet och samtidigt har behov av att kommunicera med kontorets datorer
och centrala databaser.

EDACS-system till marinen i Pakistan
Försvarsdepartementet i Pakistan har tecknat kontrakt med Ericsson Mobile Communications om köp av ett EDACS-system. Det ska användas av pakistanska marinen i
Karachi för radiokommunikation. Det gäller kommunikation mellan marinbasen och
marinens fartyg, bilar och motorcyklar. EDACS täcker kundens behov av bland
annat krypterad talöverföring och sammankoppling med det publika telefonnätet.
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Tävling lockar fram idéer
På Japan-enheten, som
arbetar med programvara för de nya basstationerna, är förslagsbrevlådorna för jämnan överfyllda. Detta sedan man i
höstas utlyste en tävling
på ett år där det gäller
att komma in med så
många förbättringsförslag som möjligt.
• Vårt största problem
nu är att hinna behandla
alla förslag på ett bra
sätt, kommenterar en
nöjd Mats Norin, chef för
avdelningen.
Bakgrunden till det intensiva idékläckandet på JR/D, en av programvaruutvecklingsenheterna
på Japandivisionen, är Ericssonkoncernens direktiv att fram till
1997 varje år halvera felprocenten för programvaran i fält (det sk
ESSI-programmet,
Ericsson
System Software Initiative).
- Vi tyckte först att det var svårt
att få riktig fokus på hur vi skulle
gå till väga, förklarar Mats Norin.
Ett sätt blev att vi lånade TQMidéer och konstruerade en tävlingsmodell med ett poängsystem
som skulle stimulera förbättringsförslag.

Bra förslag
Och det verkar fungera bra. JR/D
har fått in cirka 150 förslag, av
vilka de flesta är användbara och
endast ett fåtal är dubletter.
Huvudmålet har varit att höja
kvalitén på programvaran och
cirka 75 procent av de hittills inlämnade förslagen har rört utvecklingsmetodik och hjälpmedel. Men man har inte velat strypa andra förbättringsförslag och
därför varit öppna även för sådant

Tävlingsmodellen stimulerar förslagsverksamheten, konstaterar representanter för ledningsgruppen, fr v Fredrik Carlsson, Göran Akerblad
(ordf PCMT), Mats Norin och Anders Yveborg. I modellen ligger också ett snabbt hanterande av Inkomna förslag, vilka annars lätt hamnat
"underst på chefens skrivbord".

som rör arbetsmiljö, trivsel mm.
Bland annat har det kommit in
en del förslag på hur man skulle
kunna förbättra förslagsverksamheten!

"den stora uppfinningen", säger
Mats Norin.
Detta avspeglas i poängsystemet där varje(!) inlämnat förslag
ger en poäng. Oavsett om det är
bra eller ej. Sedan tilldelas försla-

get bonuspoäng enligt skalan 0 5 beroende på hur pass effektivt
det är och hur lätt det är att genomföra. Bedömningen görs av
cheferna som sitter med i ledningsgruppen, inte den enskilda

Uthållighet premieras
- Vi har premierat enkla och genomförbara förslag och vi har inte varit ute efter att någon gör

Lars Cederquist

Förbättringsarbete TQM

Storfrämmande
i Kumlafabriken
Kumlafabriken var platsen för Ericssons styrelsemöte den
17 augusti. Då tillkännagavs bl a att mobiltelefonfabriken
kommer att byggas ut med 17 000 kvm. (Läs mer på sid 4-5 i
detta nummer.)
I samband med styrelsemötet ordnades också en rundvandring i fabriken, där gästerna bl a fick se de senaste inom automatmontering. Katarina Huntley, en av fabrikens fjorton
egna guider, visade runt.
Fr v Björn Svedberg, Kumlafabrikens guide Katarina
Huntley, Peter Wallenberg, Sven Ove Cederstrand, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande samt Lars
Ramqvist. Foto: Tomas Magnusson
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chefen på respektive enhet.
Den sista november i år summeras tävlingen och den som då
har fått ihop flest poäng kommer
att få disponera 25 000 kronor ur
avdelningens reskassa till valfri
ämneskonferens.

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 019-58 42 59
Linköpingsfabriken: Gunilla Långö, tfn 013-28 72 15
Linköping, Mjärdevi: Lars Wallin, tfn 013-28 73 11

Skänkte telefoner
till VM-aidgalan
Ericsson Mobile Communications skänkte 30 mobiltelefoner
till välgörenhetsgalan "VMaid". Galan hölls i Göteborg och
sändes i TV den 11 augusti med
Ingvar Oldsberg som programledare.
Hela insamlingen gav 13,4
miljoner kronor. Pengarna ska
gå till hjälpprojekt i Kenya,
Guatemala, Bangladesh och forna Jugoslavien. De som står
bakom insamlingen är bland andra Rädda Barnen.

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
Nynäshamnsfabriken: Bert Björkling, tfn 08-5206 39 58
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: ADARGO Press, Göteborg 1995
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Fortsatt god tillväxt men
tilltagande konkurrens
Mobiltelefonerna svararför den snabbaste tillväxten på Radiokommunikation, det visar
Ericssons halvårsrapport, som presenterades för
ett tag sedan. Sten Fornell, affärsområdets ekonomidirektör, kommenterar i denna intervju
halvårsrapporten.
- Det fortsätter att gå mycket bra
för vårt affärsområde och vi står
nu för drygt 60 procent av hela
koncernens orderingång. Mobiltelefonin, dvs system och telefoner, ökade sin orderingång med
74 procent och utgör 90 procent
av Radiokommunikations verksamhet. Från att bara för några år
sedan varit en liten del är telefonerna nu den produkt som har
den snabbaste tillväxten och svarar för en betydande del av
Ericssons omsättning.
Vilka är de största marknaderna för mobiltelefonsystem?
- Våra viktigaste marknader är
USA, Kina, Japan, Storbritannien,
Australien
och
Tyskland. Det är långt ifrån bara
dessa länder som är betydelsefulla. En positiv utveckling uppvisar också Latinamerika. Andra
marknader som uppfattas som
mindre, t ex Sydafrika, Turkiet
och Nya Zeeland, är faktiskt miljardmarknader på årsbasis sett.
- Under första halvåret gjorde
vi också viktiga inbrytningar.
Det gäller t ex USA med PCS

Airtel GSM-system från
oss. Flera tillläggsbeställningar i Japan har förstärkt vårt fotfäste där.
Vilka är de största
marknaderna för Ericssons mobiltelefoner?
Telefonförsäljningen
går hand i hand med systemförsäljningen.
Våra
viktigaste systemmarknader är också våra största
telefonmarknader
med
Japan som enda undantag.
Under de närmaste åren
kommer tillväxten på telefonsidan att vara störst i
Asien men även i Europa
och USA ökar försäljningen.

(Personal Communications Services) där vi nu har order på
sammanlagt 2,5 miljarder från
operatörerna Pacific Bell Mobile
Service och APC. I Malaysia tog
vi hem en stor beställning på
PCN-systemet DCS 1800 och i
Spanien valde andreoperatören

VD för Beijing
Ericsson Mobile
Communications
Company Ltd, Kina
- Tack det är bra. Bolaget startade den 10 juli, så det finns en
hel del att göra.

Hur går det för övriga
produkter inom Radio?
- Av de tio procent som
inte är mobiltelefoni svarar privata radiosystem
för fem procent och övriga, dvs mobildata och per- Vid produkten, som har koncernens snabbaste tillväxt står fr v Anders
sonsökning för resten. För Grynge, Carl-Anders Sjöberg och Joe Cobbs. De arbetar i Lund och är proalla gäller att de arbetar duktansvarlga för tillbehören till mobiltelefonerna. Foto: Lars Åström

under förhållanden, som
är marknadsmässigt svårare än
för mobiltelefoni. Tillväxten är
inte lika snabb och lönsamheten
inte lika god som för mobiltelefonin.

Sten Fornell

Bernt Hult

Hur går det för Nokia och
Motorola och klarar vi konkurrensen?
- Nokia har en tillväxt som är
snabbare än Ericssons. Det beror
på att telefonsidan, som växer
mycket fort, är en större andel av
Nokias verksamhet än vad den är
hos oss. Även Motorola fortsätter
att öka sin lönsamhet. Det är alltså mycket duktiga konkurrenter
vi tävlar mot.
- Att AT&T nu satsar på
Q-CDMA i, främst USA, är ett
påtagligt bevis på att konkurrensen tilltar i vår bransch. Kon-

sekvensen av detta blir att det är
mycket viktigt för oss att klara de
stora åtaganden, som vi har, när
det gäller GSM/DCS, D-AMPS
och PCS 1900 både i USA och
övriga världen. Vi måste visa att
vår teknik håller. Ett annat tecken på att konkurrensen har blivit
tuffare är att vi också förlorat
viktiga affärer. Ett exempel är en
stor RLL (Radio i fasta nätet)-beställning till Ungern, som
Motorola tog hem. En annan viktig missad order gällde ett PDCsystem till en ny region i Japan.
Där var det NEC, som slog ut
oss. I båda fallen har det handlat
om priskonkurrens.
- Ett tydligt fenomen i branschen är kundernas ökade krav
på finansieringshjälp, längre kredittider och garantier av olika

slag. Med detta som bakgrund är
Ericssons planerade nyemission
mycket positiv. De aktieägare
som nu skjuter till pengar vill naturligtvis ha en bra avkastning på
sin investering. Därmed ökar
kraven på att vi kan bedriva verksamheten med god lönsamhet.
Vad blir det viktigaste i höst?
- Att befästa vår starka position
även nu när konkurrensen tilltar.
Andra halvåret innebär att volymerna kommer att fördubblas
med råge. Att klara detta är en
stor och stimulerande utmaning i
sig. Att vi också lanserar produkter med ny mjukvara gör höstens
uppgifter till vår största utmaning hittills.
Gunilla Tamm

Med kunden
i centrum
Den amerikanska operatören
McCaw besökte Ericsson Radio
Systems i Kista i somras.
Affärsenheten Mobiltelefonsystem
amerikansk
standard
(RMOA) bjuder årligen in representanter från de viktigaste
kunderna
i
Nordamerika.
Meningen är att presentera
Ericssons verksamhet och visa
upp den tekniska utvecklingen.
Doug Carter, vice VD för
McCaw står mellan Kent
Sander från Ericsson i Dallas
och Jan Wäreby, marknadsdirektör på RMOA.

- Vad ska ni arbeta med?
- Beijing Ericsson Mobile
Communications Company är
ett samarbetsbolag mellan
Ericsson och några företag inom MPT, dvs Ministry of Post
and Telecommunications i
Kina. Vi ska tillverka och marknadsföra radioutrustning och
terminaler, dvs telefoner för
mobiltelefonsystemen
GSM
och TACS. Vi kommer också
att producera kraftutrustning
för radiobasstationer.
- Hur många är ni idag och hur
många ska ni vara i slutet av
året?
- Just nu är vi sju anställda
och innan -95 är slut ska vi vara
ca 75. Enligt planerna ska bolaget om tre år ha ca 300 medarbetare och av dessa kommer ca
70 procent att arbeta inom produktionen. Nu i slutet av augusti flyttar vi in i provisoriska lokaler. I mars nästa år blir det
flytt till det nya kontoret och
fabriken, som ligger mitt i
Beijing.
- Du har tidigare arbetat för
Ericsson i Kina?
- Ja, under fyra och halvt år.
Under mina 15 år på koncernen
har jag mest arbetat utomlands
förutom i Kina även i bl a
Japan, Malaysia och Saudi.
- Vad är mest fascinerande
med att arbeta i Kina ?
- Det är ett fantastiskt land
med en intressant kultur och fina, mjuka människor. Man
måste ha tålamod och lära sig
förstå hur kineserna tänker.
- Vad blir höstens viktigaste
uppgifter?
- Att snabbt etablera företaget och rekrytera personal och
naturligtvis att börja tjäna pengar. Vi måste redan från början
skapa en organisation med fungerande rutiner. Målet är att vi
under nästa år ska bli ISO-certifierade.
GT
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Mycket nytt på fabriksfronten
Radio fortsätter att växa och det händer mycket inom hela
affärsområdet inte minst gäller det på fabrikerna, där det
nu byggs till på flera orter. Under sommaren tillkom också
en fabrik, då Ericsson Telecoms produktionsenhet i
Nynäshamn bytte affärsområde från Publik Telekom till
Radiokommunikation. Här berättas lite om vad som händer
på några av fabrikerna.
heter i Kumla, mobiltelefonfabriken och
mönsterkortsfabriken.
- Mobiltelefonfabriken, som idag är 19 000
kvm kommer att byggas till med 17 000
kvm, berättar Göran Wallenius, fastighetschef på Ericsson
Mobile Communications i Kumla. På den
nuvarande
parkeringsplatsen, blir det
en ny huskropp med
produktionslokaler
och kontor. Till det
byggs en packhall, ny
matsal och en motionshall med tennisbana. Hela bygget går
på nästan 200 miljoner kronor och beräknas vara klart under
första kvartalet 1997.
Även MönsterkortsFlyttlasset går för fr v Jimmy Adding, Fredrik Persson och Eric
fabriken, som idag har
Rynestad. Foto: Helén Olsson
10 000 kvm, växer. Göran Wallenius, som
oktober förra året och nu i dagarna är hela
är
ansvarig även för dessa fastigheter, berätflytten avklarad. Det berättar Jan-Erik
tar
att fabriken kommer att öka med 5 000
Mård, projektledare och "flyttgeneral".
kvm.
7 000 kvm ska byggas till men samtiFlytten började i maj och höll på tre månader framåt. Genom att ta en produkt i taget digt rivs 2 000 kvm av den gamla byggnablev det inga produktionsstörningar. den, som är från 1949. Av det nybyggda utFabriken har bara varit stängd två veckor i rymmet utgör en stor del en ny miljöbyggsommar och under den tiden installerades nad.
SMD-linorna. Var och en har packat ned
och upp sina egna grejor.
Visby växer
- Den tidsplan vi gjorde upp i höstas har Den första januari i år gick Ericssons fabrik
hållit. Att allt gått så bra beror på att alla i Visby över från affärsområde Publik
ställt upp. Vi har haft ett fint samarbete med Telekom till Radio. Sedan dess har antalet
byggsidan och byggtiderna har hållits, säger anställda vuxit och är idag uppe i 916 medJan-Erik. Hans råd till den som ska flytta en arbetare. Ytterligare ökningar beräknas unfabrik är att vara ute i god tid och boka re- der detta år.
surser.
Sedan januari pågår ett projekt med syfte att
Längre fram i höst, då det är dags för in- införa Radiokommunikations modellfabvigning av den nya Linköpingsfabriken, rikskoncept med nya verktyg, system och
organisation för att kunna ta ett komplett leåterkommer ERA Nyheter med reportage.
veransansvar för en produkt.
Utbyggnad i Kumla
Inne i fabriken har en modern ytmonteI mitten av oktober sätts spaden i marken i ringshall på 1 700 kvm iordningsställts.
Kumla för tillbyggnad av mobiltelefonfabri- Maskinerna håller nu på att provköras.
ken. Vid Ericssons styrelsemöte 17 augusti Utanför fabriksbyggnaden uppförs en kontogs
beslut
om
tillbyggnad
av torspaviljong för drygt 40 personer.
Radiokommunikations två produktionsen- Inflyttning blir det i oktober.

Större yta och egen väg i Lynchburg

Även Radios fabrik i Lynchburg, Virginia, växer. Fabriken byggs till med totalt 16 000 kvm. En
av tillfartsvägarna har bytt namn och heter nu mycket passande Ericsson Drive. Virginias guvernör, George Allen, 1 mitten, överlämnar vägskylten till fr v Bengt Undén och George Fath.
Foto: Oenise Woernle.

Största ökningen
sker i Japan
- Vid år 2000 räknar vi med att
ha en betydande del av den japanska mobiltelefonimarknaden,
I sade Mats Köhlmark, på informationsdagen för affärsenheten
Mobiltelefonisystem japansk
standard.
Hela enheten samlades en varm eftermiddag
i juni på Electrum i Kista för en informationsdag med efterföljande fest på Cho Wa
Garden Party.
Mats Köhlmark började med att tacka alla
medarbetare för ett bra jobb hittills och berättade om hur affärsenheten Mobiltelefonisystem japansk standard (RMOJ)
uppfattas både inom och utanför Ericsson.
- Vi är kända för vårt effektiva sätt att driva projekt och att hålla tidplanerna och ur finansiell synpunkt håller vi på att bli en "riktig" affärsenhet. Dessutom har vi som representater för Ericsson blivit en respekterad
och välkänd leverantör inom telekomindustrin i Japan, sade Mats.

För Linköpingsfabriken har flytten från
Hackefors till Mjärdevi varit sommarens
händelse. Att flytta en hel fabrik är inte något man gör i en handvänding.
- Nej, verkligen inte. Vi började planera i

Dubbel ökning
Det totala antalet abonnenter i Japan har fördubblats det senaste året. Närmare 500 000
abonnenter är anslutna till Ericssons system
för den japanska mobiltelefonstandarden,
PDC. Det står också för den största procentuella ökningen om man jämför med
Ericssons övriga mobiltelefonisystem.
Eftersom Ericssons PDC-system bara
funnits i Japan sedan 1994 är marknadsandelen fortfarande relativt låg, men på
affärsenheten har man de långsiktiga målen
satta.
- Vid år 2000 räknar vi med att ha en betydande del av den japanska mobiltelfonimarknaden, berättade Mats.
Strategin för att nå dit är bland annat att
specificering och utveckling av nästa generation av systemet måste ske parallellt och
tillsammans med kunderna.
- De vill inte stänga dörren och skriva
specifikationerna själva, de vill ha hjälp och
de vill att Ericsson är på plats i Japan. Det
här är något som vi måste bli bättre på

Förutom information om Radiokommunikation och fabrikens framtid blev det picknick lunch
för fabrikens medarbetare. Foton: Bert Björkllng

Med picknick för Radio i
Nynäshamnsfabriken
"Det ska vara roligt att jobba i i
Nynäshamnsfabriken." - "Någon brist på
arbete kommer ni inte att få men var beredida på att det också
blir
turbulens".
[Det var två budskap som NynäsIhamnsfabrikens
I chef Håkan Sundjqvist och RadioI kommunikations
I produktionsdirektör Björn Boström
1 framförde när det
Björn Boström är pro- v a r kick-off för
duktionsdirektör på
Radios nya fabrik i
Radiokommunikation.
Nynäshamn nyligen. Det var den 1 juli som fabriken bytte
affärsområde från Publik Telekom till
Radiokommunikation.
Björn hälsade de ca 460 medarbetarna
välkomna till Radio och gav samtidigt en
kort historik över affärsområdets mycket
snabba utveckling. När de nya "radiomedarbetarna" fick höra att det 1983 var 4 000
anställda och idag nästan 25 000, var det
fler än en åhörare som drog efter andan.
Högtryck i fabrikerna
I dag är det 9 000 anställda inom affärsområdets produktion och det behövs en ökning
med ca 1 000 personer om året under de
närmaste åren framåt. Det största behovet
av personal kommer att finnas i Sverige.
Alla fabriker inom Radio går för högtryck
och står inför mycket stora volymuppdragningar. Många produkter står också inför en

generationsväxling.
- Fabrikens affärsidé är att arbeta med radiobasstationer och accessprodukter för
Radiokommunikation. Målet är att vi ska bli
nummer ett av Radios fabriker. Det ska vara
naturligt för de olika affärsenheterna inom
Radiokommunikation att vända sig till
Nynäshamn, betonade Håkan och nämnde
samtidigt fabrikens fyra ledord: engagemang, pålitlighet, flexibilitet och lyhördhet.
En viktig förändring i fabriken blir att inKul med nya produkter tycker fr v Andreas Persson, Elisabet Ekstedt, Niklas Grabler och stående Reijo Lindfors.

Gävlefabrikens
oygge i full gång
- Vi ska bli nummer ett av Radios fabriker,
säger Nynäshamnsfabrikens chef Håkan
Sundqvlst.

föra en komplett egen organisation och en
hög självförsörjningsgrad.
Bra för Nynäshamn
- Det känns väldigt positivt att vi kommer
att tillhöra Radio. Det är bra inte bara för fabriken utan för hela Nynäshamn och arbetsmarknaden här, säger Christer Söderström,
som är Metallklubbens ordförande i
Nynäshamnsfabriken.
Gunilla Tamm

»Ben 26 april i år togs det första spadtaget för Gävlefabrikens nybyggnad på
19 000 kvm. Byggarbetena fortskrider
enligt planerna och i början av september ska den prefabricerade betongstommen resas för att vara klar i slutet
av november.
Hela nybyggnaden beräknas färdig i
början av nästa höst. Då kommer förhoppningsvis den verksamhet, som
idag är spridd i Gävle, att kunna samlas
under samma produktionstak. Det
kommer bl a att ge större flexibilitet
vad gäller produktion och även godshanteringen blir enklare.
Gävlefabriken har idag drygt 1 600
anställda.

Världsrekord för
drakbåtspaddling

Så här såg det ut vid Gävlefabriken i mitten av i
gustl. Foto: Tommy Landberg
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Totalt 1200 lag med 27 600 personer deltog
i årets drakbåtspaddling i samband med
vattenfestivalen i Stockholm. Det är nytt
världsrekord och hamnar i Guiness rekordbok. Av dessa bidrog Ericsson med 135 lag.
Snabbaste laget från "Radio" heter
"Birdie Nam Nam" och kommer från
Ericsson Radio Systems i Kista. De gick vidare ända till kvartsfinal och hamnade slutligen på fjärde plats i Ericssons interna tävling där Ericsson Data vann. Hela tävlingen
vanns av företaget Preko Print.
Diplom för bästa utstrålning gick till laget
"Black & White", också från Ericsson
Radio Systems.

annars kan konkurrenterna köra om oss,
erkände Mats.
Fler anställda
Eftersom affärsenheten nu växt ur utvecklingsstadiet och börjat leverera på allvar, leder det till en del förändringar. Från att ha
drivit ett projekt med en produkt kommer
det istället att bli flera projekt med ett antal
olika produkter, beroende på vad kunderna
vill ha.
Hittills har man varit en jämförelsevis liten organisation som nu måste växa för att
klara sina åtaganden. Mats poängterar att
det är viktigt att ändå försöka behålla "litenheten". En annan minst lika viktig förändring är att gå från kostnadsmedvetande till
lönsamhetstänkande.
- Vi står alltså inför en mycket utmanande
framtid där vi alla måste hjälpas åt för att
lyckas, sade Mats Köhlmark och avslutade
föredraget med slagorden "Together we
can!".
Lars Eriksson

Mats Köhlmark, chef för affärsenheten
Mobiltelefonisystem japansk standard, ser
ljust på framtiden.
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Bantad
privatradio
# * t i l l lägre pris
Just nu lanserar Ericsson
Mobile Communications
en bantad lågprisvariant
på det privata mobilradio
systemet EDACS. Det heter EDACS Lite och är
speciellt anpassat för en
ny kategori av kunder.

Kampanjen pågår: "EDACS Lite gör ditt arbete lättare, inte din plånbok.".

Många av Ericssons kunder på
privata mobilradiosystem återfinns inom räddningstjänsten
men det finns andra företag som
har liknande behov. Bland annat
mindre industrier, flygplatser och
hamnar, som inte behöver ett
stort och fullt utbyggt system
med de mest avancerade funktionerna.
Till dem erbjuder man istället
EDACS Lite, en paketlösning av

Italienska kunder
nöjda med EDACS
Tidigare i somras hade
Ericsson Mobile
Communications i Kista
besök av en delegation
italienare, både nuvarande och blivande kunder
på det privata mobilradiosystemet EDACS.
- Italien är det land där vi sålt
flest EDACS-system i Europa,
säger Niels Jensen som är säljansvarig för Italien på Ericsson
Mobile Communications.

Syftet med besöket var dels att
visa upp Ericssons tyngd och
bredd men också att blivande
kunder skulle få höra redan etablerade kunder i Italien berätta
om hur de uppfattar EDACS. Det
ger faktiskt en större trovärdighet
än om någon från Ericsson berättar om sin egen produkt.
En av kunderna är italienska
räddningstjänsten "118" som är
motsvarigheten till Sveriges
90 000, det vill säga SOS alarmering. EDACS-systemet används
traditionellt sett mest för räddningstjänst av typen polis, ambulans och brandkår.

Nya kundgrupper
Men många andra typer av kundgrupper, till exempel inom transport och distribution, har också
behov av säker och snabb radiokommunikation med hög kapacitet. Sådana företag är La Spezia
som driver en hamn för contai-

Marco Simonettl från containerhamnen La Spezia, Giuseppe Moro
från gasbolaget SNAM, Angelo Berghella från elbolaget ACEA och
Mario Costa från räddningstjänsten "118"
Foto: Björn Seger

nerfrakt, ACEA som är det statliga vatten- och elbolaget, och
SNAM som distribuerar gas. De
är alla Ericssons kunder i Italien
och använder EDACS.
Eftersom ERA Nyheters utsända inte kan många ord italienska
framgick det inte riktigt vad som
egentligen sades, men enligt
Niels Jensen fick Ericsson många
lovord.

Snabb uppkopplingstid
Kunderna var särskilt nöjda med
EDACS snabba uppkopplingstid
och automatiska kanalval. De visade också siffror på hur effektiviteten och servicegraden till deras slutkunder hade ökat betydligt efter installerandet av
EDACS-systemet.
I övrigt fick gruppen besöka
den nya anläggningen på

Ericsson Components. Alla var
nöjda med den två dagar långa
vistelsen och imponerade över att
Ericsson verkligen är så stort.
Lars Eriksson

Fler nya kunder
Räddningstjänsten på Sardinien
har köpt EDACS för kommunikation med sina ambulanser.
Flygplatsen i Florens byter till
EDACS för att kunna ge bättre
service till sina resenärer.
EDACS Lite kommer att användas vid EU-projekt i staden
Ariano Irpino i södra Italien.
Invånarna ska alltid kunna komma i kontakt med räddningstjänsten eller få informationsservice
om till exempel teaterbiljetter
eller väderleksprognoser.

ett system för privat mobilradio i
liten skala, men med samma
grundfunktioner
som
hos
EDACS.
Till exempel är uppkopplingstiden densamma, 0,25 sekunder,
och det är möjligt för en grupp
användare att prata på samma kanal. Dataöverföring ingår också.
Den stora skillnaden är färre antal kanaler och framförallt ett lägre pris.

Kundanpassat system
- Kunderna ska inte behöva betala för funktioner som de inte använder, säger Tore Smedman
som är produktansvarig för privata radiosystem på Ericsson
Mobile Communications. Han
fortsätter:
- Dessutom levereras EDACS

Lite startklart med antenner och
allt så det är enkelt att installera
och går snabbt att sätta igång. Det
går också att senare bygga ut systemet med fler kanaler eller uppgradera till ett komplett EDACSsystem om kunderna vill.
- Det är egentligen ett Rolls
Royce-system till Fiat-pris, säger
Birgitta Petterson, ansvarig för
marknadskommunikation
på
Ericsson Mobile Communications.
Kampanjen
med
slogan
"EDACS Lite gör ditt arbete lättare, inte din plånbok" är i full
gång och det har skickats ut
bland annat säljbrev och broschyrer till beslutsfattare inom de
nya kundkategorierna.
Lars Eriksson

Positivt på Bolagsnämnden
Stora affärsmöjligheter, fortsatt kraftig tillväxt
och en tuff höst - speciellt för fabrikerna. Det
var budskapet, då årets Bolagsnämnd sammanträdde i Kista i mitten av juni.
En gång om året hålls
Bolagsnämnden, som är ett
forum för information från företagsledningen till fackklubbarna. Ekonomi, affärsläge,
produktion samt personal och
organisation är de ämnen som
brukar stå på dagordningen
för dessa träffar och så även i
år.
Radiokommunikations ekonomidirektör Sten Fornell gav
en snabb ekonomisk tillbakablick från -83 till -94 innan
han redogjorde för årets första
kvartal. (På sidan två i den här
tidningen finns en redogörelse
för första halvårets bokslut.)
Kurt Hellström, chef för
affärsområde Radiokommunikation, gick igenom marknadsläget för affärsområdets
olika produkter, där mobiltelefoni dvs system och telefoner svarar för över 85 procent.
Stora intressanta marknader
på systemsidan är bl a USA
och Japan. En marknad som
kan bli mycket stor är Indien.
Chefen för affärsenheten
mobiltelefoner Johan Siberg,
redogjorde för marknadsläget
för telefonerna och de stora
möjligheter som finns. Samtidigt betonade han att det gäller en produkt som verkligen
är konkurrensutsatt.
Under punkten Produktion
informerade Radiokommunikations produktionsdirektör
Björn Boström om läget för

affärsområdets fabriker. För
alla gäller att hösten blir tuff.
1992 arbetade ca 4000 personer inom produktionen, idag
är motsvarande siffra cirka
9000.

Nya fabriker
1 januari i år fick Radio en ny
fabrik då Visbyfabriken flyttades
från
affärsområde
Publik telekommunikation till
Radiokommunikation. Den 1
juli skedde samma sak med
fabriken i Nynäshamn.
Lars Åkeson, personaldirektör på Radiokommunikation berättade att affärsområdet den första mars hade
drygt 23 500 anställda. Den
sista december i år ska antalet
ha vuxit till 27 000 och mer än
hälften av medarbetarna finns
utanför Sverige.
Medelåldern på Radios anställda är låg, 40 procent är
runt 30 år och 38 procent av
alla medarbetare har varit anställda mindre än två år.
Kompetensutveckling är ett
viktigt område för Radio.
- Det är nödvändigt att det
kunnande vi har stämmer överens med behovet, betonade
Lars Åkeson. På varje affärsenhet och på varje fabrik
finns personal som driver
kompetensfrågorna. Bra aktiviteter måste spridas inom affärsområdet.
Gunilla Tamm
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Drogpolicy ger riktlinjer
"Bra att känna till
Ericssons policy när det
gäller alkohol och narkotika." "Nyttigt att fä
diskutera dessa frägor
och veta vad man ska
göra som chef."
Det var nägra sammanfattande synpunkter frän deltagarna i en
av värens chefsutbildningar, EC1, där ämnet
Alkohol och psykosociala problem ägnas nägra
timmar.
- Enligt statistiken är tio procent
av Sveriges vuxna befolkning alkoholister. Här på Radiokommunikation i Kista är siffran
mycket lägre. Det berättade
Lennart Jacobsson, som informerade om alkoholism, alkoholmissbruk och narkotika. Lennart
arbetar
som
tekniker
på
Technology
Research
and
Methodology, T/R och är samtidigt sedan många år tillbaka kontaktperson för personal med bl a
drogproblem.
Han redogjorde för Ericssonkoncernens alkoholpolicy och
det behandlingsprogram enligt
Minnesotamodellen, som kom
till Sverige 1985 och sedan dess
använts som behandling. Idag är
det 65 personer som gått igenom
denna behandling och av dessa är
det endast sex - sju som haft
sporadiska återfall. Av de som
behandlats har de flesta haft alkoholproblem flera år. Alla som
genomgår behandlingen är garanterade full anonymitet.
- Hur har dessa alkoholister
upptäckts? På den frågan svarade
Lennart att i de flesta fall har det
varit chefen som gett de första
signalerna. Några har på eget iniativ bett om hjälp och det är ett
agerande som tycks bli vanligare.

Vara observant
Vad finns det för varningssignaler som en chef bör vara observant på? Lennart gav några exempel som många och korta frånvarotillfällen och ofta i början
och slutet av veckan. Allt sämre
arbetsprestationer kan också
bottna i alkoholproblem.
När och hur chefen ska ta upp
problemet med den anställde var
också frågor som Lennart tog
upp. Fokusera på arbetssituationen, dokumentera noggrant och
ställ inte någon diagnos, var tre
enkla råd. Problemet får inte ig-

I juni hölls koncernmästerskapet i orientering på Åland. Totalt
deltog ett hundratal tävlande
varav nio från Ericssons sportklubb
i
Kista
(EKSK).
Tävlingarna var uppdelade i
dels ett individuellt mästerskap
och dels en budkavle (stafett).
I den individuella tävlingen tog
tre herrar från Kista silvermedalj. Det var Per Carlenius i
klass H45, Peter Ramström i
klass H40 och Jan T Andersson i
klass H35.
Nästa
koncernmästerskap
hålls 1997 men arrangör är ännu
inte utsedd.
Tills dess tränar Kistaklubben
varje tisdag. Mer information
finns i Memos öppna brevlåda:
Skogen.

I Sundsvall...

Som på alla företag finns det drogproblem på Radiokommunikation. Alla måste hjälpa till att Identifiera
problemen så tidigt som möjligt för att hjälp ska kunna sättas in.

noreras och det kommer inte att
gå över av sig självt.
- En grundregel är att alltid visa
respekt, betonade Lennart.
Samtidigt presenterade han
den vägledning i alkoholfrågor
som finns för chefer i form av en
broschyr.

Nykter alkoholist
- Alkoholism är en obotlig men
behandlingsbar sjukdom, fastslog en kvinnlig fd Ericssonanställd, som tillsammans med
Lennart deltog som föredragshållare i chefskursen. Anna, (fingerat namn), berättade om hur be-

handlingen med Minnesotamodellen hjälpte henne att bli en
nykter alkoholist. Idag arbetar
hon på Alfagruppen med information och rådgivning. Hon betonade hur viktigt det är att den
som genomgått behandling deltar
i kamratstödsgruppen som finns
på arbetsplatsen i Kista.
Informationen avslutades med
ett rollspel, där Anna spelade
medarbetaren med alkoholmissbruk och en av kursdeltagarna
var chefen. Genom sitt agerande
visade hon hur vanligt det är med
undanflykter och att förneka att
några problem finns. Alkoholism

är en förnekandets sjukdom.
Jobbet är det som alkoholisten
håller fast vid längst, långt efter
det att familjen försvunnit.
Av de diskussioner och frågor
som avslutade eftermiddagen
märktes tydligt att ämnet alkoholfrågor och psykosociala problem engagerade deltagarna.
Det är viktigt att dessa frågor
tas upp så man som chef vet hur
man ska agera. Även för de medarbetare som inte är chefer vore
det bra med information, tyckte
några av deltagarna.

Företagets syn viktig

Lennart fick också frågan varför
det blivit så positivt resultat av
den behandling som erbjudits
medarbetare med alkoholproblem.
- Det beror främst på professionell behandling, kamratgrupper med nyktra alkoholister som
stöttar varandra och företagets
syn i dessa frågor, förklarade
han. Samtidigt som arbetsgivaren ställer upp med behandling
och hjälper till på olika sätt ställs
det krav på medarbeten både under och efter behandlingen. Det
gäller krav i båda riktningarna
och speciellt efter behandlingen
är det viktigt att det inte sker nåFr v Lennart Jacobsson, Radiokommunikations kontaktperson för pergon särbehandling.
sonal med bl a drogproblem I samspråk med två av deltagarna på
chefsutbildningen EC1,

Kerstin Efraimsson och Bengt Stavenow.

Gunilla Tamm

Radiokommunikations drogpolicy
Inom Ericsson finns en gemensam drogpolicy, där koncernens
inställning klart framgår. För
Radiokommunikation finns en
egen drogpolicy, som på några
punkter skiljer sig från koncernens. Grundregeln är dock densamma för hela koncernen: Alla
anställda ska avstå från droger
både på arbetstid och fritid.
Samtliga anställda ska avstå från
alkoholkonsumtion i sådan om-

Koncernmästerskap
i orientering

fattning att det påverkar deras
förmåga att sköta sitt arbete på
bästa sätt.
Företaget agerar alltid när
missbruk föreligger. Det är varje
chefs ansvar att agera och det är
medarbetarnas moraliska ansvar
att stötta och hjälpa. Den broschyr, där Radiokommunikations drogpolicy presenteras
finns att tillgå för alla anställda.
- Av policyn framgår klart att

varken droger eller alkoholmissbruk accepteras av Ericsson. Där
står också att företaget erbjuder
stöd och hjälp som vid andra medicinska, psykiska och sociala
problem, säger Radiokommunikations personaldirektör Lars
Åkeson. På vissa platser finns
kontaktpersoner, som Lennart
Jacobsson här i Kista. På många
ställen bl a i Kista finns Alnagrupper, som arbetar med dessa

frågor. Även inom Företagshälsovården arbetar man aktivt
med detta.
- Som på alla företag finns det
problem också hos oss och det
får ingen blunda för, säger Lars
Åkeson. Alla måste hjälpa till att
identifiera problemen så tidigt
som möjligt för att sätta in hjälp.
Det finns exempel där man
"skyddat" ihjäl arbetskamrater.

på Ericsson Radio Messaging
arbetar elitorienteraren Lars
Holmqvist. I förra numret av
ERA Nyheter berättade vi om
den stora orienteringstävlingen
O-ringen, där Lars deltog och
det råkade då stå att han kom
från en annan stad och ett annat
Ericssonbolag. Rätt ska vara
rätt.
Redaktionen

Language
Services nu
i Kista
Ericsson Language Services
finns nu i Kista, på Torshamnsgatan 39. Där finns 16
personer som förser Ericssonkoncernen med språktjänster,
såsom översättning, terminologi och språkutbildning. Telefonnumret är 719 74 73. Memo:
MERI.EINGARY.

KORTA NYHETER
Per Dahl jobbar i Kanada.
I Kina arbetar nu Anita
Jonzon, Stig Agne, Sedat Anter,
Bo-Erik
Dahlström,
Peter
Holmertz och Håkan Quilisch.
Pär Lange och Magnus
Karlbrink är stationerade i
Japan.
Gunnar Persson finns i
Libanon.
Till Malaysia har Carsten
Jensen, Åke Johansson, Torbjörn Ulrichs, Peter Wihlborg
och Harri Kalliomaa flyttat.
Klas Lundgren jobbar i Polen.
Kurt Forsberg och Håkan
Wrangberg är stationerade i
Sydafrika.
Sami Romani har flyttat till
Turkiet.
Sivash
Farhadi,
Patrik
Hillberg, Mattias Karlberg,
Gunnar K Löfgren och Mikael
Strömberg arbetar i USA.
Per-Arne Nordmark är stationerad i Tyskland.
I Hong Kong jobbar nu Per
Sjöman.
Mats O Björkman finns i
Ungern.

MHETER
Med adress
i Madrid
Bakom en dörr på bottenplanet hos
Ericsson i industriområdet Leganés i
Madrid döljer sig ett helt nytt Ericsson
Support Office.
Kvalitet är ett honnörsord för
Patricia Curutchet, chef för det
nya Ericsson Support Office
(ESO) vid Ericsson Radio SA i
Spanien. Hon flyttade från Kista
till Madrid vid årsskiftet.
Patricia var tidigare ansvarig
för enheten Cellular Network
Support som bl a arbetade med
optimering av radionät. Under
den korta tid som hon varit i
Madrid har mycket hunnit hända.
Kvalitetsarbetet har rivstartat,
bl a med syfte att utveckla kvalitetshandböcker för ESO och för
att etablera samarbetet med Field
Support Centers (FSC).
En marknad, t v å kunder
Idag finns ett 15-tal personer på
ESO i Madrid och Patricia räknar
med att de skall vara omkring 20
vid årsskiftet. En av deras största
utmaningar består av att stödja
två konkurrerande kunder på
samma marknad - Telefonica
Möviles och Airtel i Spanien. De
båda operatörerna kommer att
lansera sina nät i oktober.
Men redan idag stöttar ESO i
Madrid två operatörer med nät i
drift.
- De är Ericssons portugisiska
kund Telecel och en kund i
Gibraltar - Gibtel - som dock bara har två basstationer (BTS:er) i
drift, säger Patricia Curutchet.
Hon tror att hennes organisation skall kunna erbjuda ett gott
stöd för alla kunder.
- Att samarbeta med två konkurrerande operatörer har lyckats
mycket väl bl a i Australien.
Börja frän början
När Patricia kom till Madrid startades ESO-arbetet från grunden.
De första månaderna erbjöd en
hel del pionjärstämning i Leganés. Det gällde att etablera ruti-

ner - och därifrån var det
inte långt till idén att göra mer ambitiösa kvalitetshandböcker.
- ESO och FSC är serviceorganisationer visavi Ericssons kunder. Det
är viktigt att våra tjänster håller hög kvalitet,
vilket i sin tur fordrar
både en god metodik
och väl fungerande rutiner och ett gott samarbete. Kontakt- och beröringspunkter mellan våra organisationer - både
internt och externt mot
kund - måste definieras
och
dokumenteras.
Redan då kvalitetsarbetet startade var det naturligt att utgå från kraven
enligt ISO 9000. Enligt
denna standard står fokus i ett kvalitetssystem
för service till fyra områden:
- Kund och interface
mot kund
-Grundläggande
struktur för att implementera service
- Funktionella ansvarsområden
- Säkerställa och ut- Patricia Curutchet är ansvarig för Ericsson Support Office i Spanien.
veckla servicekvalitet.
I korthet skall handböckerna
Dagarna omfattade också se- med ansvariga och färdigtidbeskriva vad, hur och vem som minarier och diskussioner för att punkter.
utför service vid ESO och FSC.
kartlägga affärsenheten mobilteI Toledo etablerades en orgalefonsystem europeisk standards nisation med förbättringsteam
supportprocesser och identifiera som rapporterar till Patricia
Kick-off i Toledo
Som en viktig start för support- vilka behov som fanns av in- Curutchet.
arbetet med ett helt nytt ESO i struktioner och metodik.
- Nu ser vi fram mot höstens
Spanien arrangerades en kick-off
- Vi formulerade också kon- arbete där vår organisation och
i Toledo i våras. Huvudsyftet var kreta mål för var och en av de metodik särskilt kommer att pröatt samla alla inblandade så att de supportprocesser som diskute- vas av våra spanska kunder.
Text och foto:
fick träffas ansikte mot ansikte. rades.
Carl Sommerholt
Drygt 30 personer från Ericsson i
Arbetet utfördes i sex grupper
Spanien, Portugal, Tyskland, som fokuserade på var sitt område. Resultatet blev en åtgärdslista
Finland och i Kista deltog.

'Tack för 42 år Bengt"
Hela sitt yrkesverksamma liv
har Bengt Ekelund vigt åt
Ericsson. Nu är han nybliven
pensionär men vill ändå inte
klippa banden med arbetet
- Det har varit roligt att jobba
på ett sådant trivsamt företag där
jag tycker att det främsta kännetecknet är den härliga kamratandan, säger Bengt.
I juni avtackades Bengt av arbetskamrater och ledning efter
hela 42 år på Ericsson.
De senaste tretton åren har han
arbetat som ansvarig för passiva
komponenter, till exempel kondensatorer och motstånd, på
Ericsson Radio Systems i Kista.
Arbetet har bestått i att hitta bra
och billiga komponenter från till-

doktorn". Hans stora fritidssysselsättning är nämligen
att reparera TV- och videoBörjade med radiolänkar apparater åt vänner och beBengt startade sin karriär 1953 kanta.
med att experimentera med
- Jag vill inte släppa taget
radiolänkar på Svenska Radio- om lödkolven, säger Bengt
aktiebolaget som då låg på som gärna ser att folk fortAlströmergatan i Stockholm. På sätter att höra av sig om de
den tiden var televisionen det har en trasig TV.
stora samtalsämnet och något
- Jag klipper inte banden
som ännu bara fanns i Amerika med Ericsson utan kommer Med blommor och presenter avtackaoch England. Men Bengts arbets- att assistera min efterträda- des Bengt Ekelund.
kamrater på Radiola utvecklade re i några månader under
den första svenska TV-appara- hösten tills han kommit in i arbe- kommer också hem över sommaten.
tet.
ren och gifter sig i Rättvik.
- Jag har verkligen blivit hylDessutom har Bengt både vilBengt arbetade med radiolänkar i många år och senare speci- lan i Solna och sommarstället att lad och vill tacka för all uppvaktning, säger Bengt.
ta hand om.
ellt militära radiolänkar.
Lars Eriksson
Sonen som är bosatt i Mexico
Bengt är även känd som "TVverkare över hela världen, till både basstationer och telefoner.

L

FRÅGAR
När hade du
planeringssamtal
senast?
Leill Lind, Application
Center, Mjärdevi
- Jag var
på planeringssamtal i januari. Det är
det enda
hittills här
eftersom
jag inte varit på avdelningen så
länge.
Johan Ulander, Ericsson
Radio Systems, Kista
-1 april hade jag det
årliga planeringssamtalet
med min
chef. Men
eftersom
jag själv är
chef för ledningsfunktionen finans och bokslut har jag även
haft planeringssamtal med mina
medarbetare under våren. Vi genomför också sådana så fort behov uppstår.
Bodil Asp Höglund, Gävlefabriken
-Två gånger om året
har jag planeringssamtal med
min chef.
Vi diskuterar bl a utbildningsaktiviteter för min räkning för att uppnå målen, som är
satta för vårt team inom inköp.
Vi kommer överens om vad som
bör åtgärdas i övrigt inom mitt
arbetsområde.
Torsten Jönsson, Ericsson
Mobile Communications,
Lund
- Jag brukar
ha planeringssamtal
en gång om
året
med
min chef.
Senaste
gången var i januari i år
Kent Wahlstedt,
Kumlafabrlken
- Det måste ha varit
drygt ett år
sedan, tidigt under
förra våren. Innan
dess, före
1992, var
jag kollektivanställd och då hade jag något som heter meritvärdering istället.
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