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När "Best improvement
within Ericsson" utsågs
fanns två projekt från
Ericsson Radio Systems med
bland andrapristagarna.
ERICSSON
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• Det är både roligt och hedrande att Ericsson Radio Systems fått det
fina EMM A-priset, säger en glad Thomas Hancock, (i mitten på bilden)
som är ansvarig för central transport och spedition. T h står Anna
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Johansson och Kicki Långström och t v Mats Wahlstedt och Henrik
Gustavsson. EMMA-priset delas ut varje år av Bilspedition för framträdande insatser inom logistikområdet. Läs mer om priset på sidan 3.

Glada åt EMMA-priset
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Katrineholmsfabriken till Radio
Den 1 januari -96 går Ericssons fabrik i Katrineholm över från
affärsområde Publik Telekom till Radiokommunikation. Ca 450
personer berörs.

Nytt kontor i Mellanöstern

Privatradio till fraktbolaget TNT

Ericsson Mobile Communications ökar sin närvaro i
Mellanöstern och Afrika genom att öppna ett nytt kontor för privatradio i Jebel Ali utanför Dubai i Förenade Arabemiraten.
Meningen är att öka försäljningen av den digitala privatradion
EDACS och ge kunderna bättre stöd i området. Kontoret öppnar
i mitten på oktober med Bo Stenqvist som chef.

Det italienska fraktbolaget TNT har beställt privatradiosystemet
EDACS Lite, till sitt kontor i Turin. De kommer att använda privatradion för att hålla reda på godset och för att snabbt kunna kontakta förarna i sina bilar.
TNT utvärderar EDACS för att eventuellt använda det på alla
sina kontor i både Italien och i övriga Europa.
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De sätter
säkerheten
framför allt
En enda dags avbrott i e t t datorsystem eller på en
produktionslina kan i vissa fall medföra förluster
pa miljontals kronor. Stölder av känslig information och värdefull utrustning kan också drabba
Ericsson. Hur gör Radiokommunikation för att
skydda sig?
Ju större Ericsson blir desto högre
krav ställs på säkerheten. Både
från kunder och samarbetspartners och inte minst från internt
håll. På Radiokommunikation
finns en enhet som arbetar med
säkerhet.
- Vi hanterar många typer av
säkerhetsfrågor och vår uppgift är
att stödja verksamhetsansvariga
med allt från riskbedömning och
informationsklassificering
till
larmsystem och säkerhetsutbildning, säger Stellan Svensson som
är säkerhetschef på Radio.
- Det finns en utbredd missuppfattning om att vi är interna
poliser, men det vi sysslar med är
stödjande och förebyggande åtgärder, säger Imran Bukhari som
arbetar tillsammans med Stellan
på säkerhetsenheten. Där arbetar
också Thomas Petersson och
Christel Ågren.
Bedömer risker
Hittills har de säkerhetsklassificerat alla Ericssonbolag, större
enheter och fabriker på Radio i
Sverige. Nästa steg är att stödja
Ericssonbolagen i utlandet med
klassificeringen.
Det går till så att tillsammans
med någon ansvarig går de

igenom alla tänkbara skador som
skulle kunna uppstå i verksamheten.
Vad händer till exempel på en
produktionslina om en leverantör
går i konkurs och inte kan leverera nödvändiga komponenter?
Eller vad händer om det läcker
ut konfidentiell information från
ett viktigt utvecklingsprojekt?
Sedan värderar man hur pass
stor skadan kan bli, inte bara på
den lokala verksamheten utan för
hela Ericsson. Först då kan man
avgöra vilken typ av skydd som
behövs och hur mycket det ska få
kosta. Det finns en förnuftig regel
som säger att skyddet inte ska
kosta mer än den eventuella skadan.
Samarbetar
En annan stor del i säkerhetsarbetet är att etablera lokala säkerhetskoordinatörer och bygga upp
kompetens på många ställen i organisationen. Totalt finns idag ett
trettiotal koordinatörer på Radio i
Sverige. De utgör en central säkerhetskommitté och
träffas
minst sex gånger om året. Det
finns också en kommitté på koncernnivå som leds av säkerhetsdirektören Ingrid Udén-Mogensen.

Proffs på säkerhet. Säkerhetschefen Stellan Svensson och hans medarbetare Thomas Petersson,
Christel Ågren och Imran Bukhari.

För att undvika att folk gör
onödiga fel och i syfte att öka det
allmänna säkerhetsmedvetandet
satsar säkerhetsenheten också på
utbildning.
- Vi ger en heldagskurs där vi
bland annat går igenom de säkerhetsregler som finns inom
Ericsson och pratar om både hantering av konfidentiell information och behörigheter i datorsystem, säger Imran Bukhari som är
kursledare.

I och med att Ericsson hela tiden växer är det viktigt att
successivt bygga in säkerhetsfunktioner på alla platser. Men
ändå är Stellan Svensson lite orolig över de säkerhetskonsulter
som går ut och erbjuder sina tjänster.
"Ta hjälp av oss"
- Det är klart att vi ska utnyttja alla resurser som finns men innan
man anlitar konsulter måste man

ha vissa grundkunskaper för att
dels kunna göra en vettig beställning men också för att kritiskt
kunna granska och bedöma resultatet av konsultens arbete, säger
Stellan.
Därför uppmanar han alla att
först vända sig till säkerhetsenheten för att få professionell hjälp,
tips och råd:
- Gör rätt från början, för
säkerhets skull.
Lars Eriksson

ERA/ECS i Kista

Nu är nya löneavtalen klara
Löneavtal har nu träffats mellan företaget och SIF
respektive CF avseende perioden 1 april -95 till
och med 3 1 mars -96.

Så här ser omslaget till presentchecken ut.

I juninumret av ERA Nyheter fanns en artikeln om den nya modell
som skapats för förslagsverksamheten vid Ericsson Radio Systems
och Ericsson Mobile Communications i Kista. Modellen bygger på
att alla förslag till förbättringar ska handläggas decentraliserat och så
nära förslagställaren som möjligt.
Alla förslag ska lämnas in skriftligen till närmaste chef och om han
eller hon betraktar förslaget som en förbättring belönas förslagsställaren omgående med en presentcheck. Förslag som chefen beslutar
ska genomföras kan belönas inom intervallet 500 -1 000 kronor. Vid
mycket stora förbättringar kan även högre belopp komma i fråga.
Bra förslag kommer också att uppmärksammas här i ERA
Nyheter.

WHETER

Avtalen innebär lönejusteringar
fr o m 1 juni -95 baserade på
prestation. Lönejusteringarna är
individuella samt bygger på en på
medarbetaren gjord prestationsbedömning.
Oktoberlönen
Ny lön utbetalas med oktoberlönen med retroaktivitet fr o m 1 juni -95 efter att chef personligen
informerat medarbetaren om motiven för lönesättningen.

Vidare tillkommer under avtalsperioden, bl a på grund av vår
starka tillväxt, lönejusteringar för
ett begränsat antal medarbetare,
som bedöms, uppfylla kriterierna
för befordran, kompetensförändring och/eller marknadskrav.
Större ansvar
Som befordran räknas förutom
chefs- och specialistutnämning
också utnämning till en uppenbart mer kvalificerad arbetsupp-

gift det vill säga med ett större
ansvar och/eller högre svårighetsgrad.
Kvinnors löner
En gemensam punkt i de båda avtalen är att parterna är överens
om att en översyn av kvinnors löner skall göras och påvisbara
skillnader som finns med hänsyn
till ansvar och svårighetsgrad
skall rättas till.
De båda avtalen kommer enligt
vår bedömning att tillhöra de
bättre på svensk arbetsmarknad.
Lars Gunnarsson
Löner och villkor

Låt era nyheter bli våra nyheter. Tipsa redaktionen!
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For god logistik
Logistlsk helhetssyn gav årets
hedervärda EMMA-pris
Sandvik, SKF, Atlas
Copco, Volvo Transport
och nu i år Ericsson
Radio Systems - alla har
fått EMMA-priset. Detta
pris instiftades 1982 av
Bilspedition och delas
varje år ut till den "person eller det företag
som under året gjort
framträdande insatser
inom logistikområdet."

EMMA-priset är en glasstatyett

I juryns motivering sägs bl a "att
expansionsökningen på Ericsson
Radio Systems har få motsvarigheter i svensk industri och har
kunnat förverkligas med bibehållen lönsamhet. Den kraftiga expansionstakten och produktlivscyklar på 1 -2 år har krävt en stark
fokusering på en logistisk helhetssyn. Standardisering av produkter och moduler samt konfi-

gurering mot kundorder har varit
en av lösningarna för att möta
marknadens krav. Ericsson Radio Systems AB har visat att en
logistisk helhetssyn är en förutsättning för att klara en extrem
expansion med bibehållen lönsamhet." I juryn ingår representanter från Industriförbundet,
Grossistförbundet
Svensk
Handel, Sveriges Materialadministrativa Förening, Institutet för
Transportforskning och Bilspedition.
- Det är både roligt och hedrande att Ericsson Radio System fått
årets EMMA, som är ett mycket
prestigefullt pris. Visst har vi en
central roll i logistikarbetet men
det är många fler medarbetare
runt om i organisationen som
också bör ta åt sig av äran. Det
säger Thomas Hancock, som är
ansvarig för central transport och
spedition, som har 27 medarbetare och där man arbetar med både
import och export.
Thomas kom till Ericsson
Radio Systems för sex år sedan
och de datasystem som används
idag användes redan då.
- Det kan tyckas lite omodernt
men våra system utvecklas hela
tiden och även våra rutiner är en
del i förbättringsprocessen, förklarar han.
Ett "paket"
Det sätt som transport och spedition arbetar på är lite unikt genom att man gör avrop direkt
från fabrikerna och underleverantörerna.
Främst gäller detta projektsändningar, som står för ca 35
procent av alla leveranser och

DET

TILL?

Birgitta Danielson
som arbetar med "VIP
logistik" på Telecom -95

Anna Johansson och Kicki Långström, som arbetar med exportspedition trivs i "Det nya kontoret". Foton: Björn Seger

också är mest arbetskrävande.
att träffa mottagarna dvs kunder
- Vi "syr ihop" alla leveranser och dotterbolag. För att följa upp
till ett enda "paket", oavsett var i att allt går som det ska sker denna
världen de kommer ifrån. Det be- typ av resor också under projektyder att kunden får en leverans tens gång.
som innehåller t ex kraft, transci- I vårt arbete handlar det
evrar, kabel och installationsut- mycket om koordinering, något
rustning istället för många
olika leveranser från olika
håll. Rutinerna
runt detta arbetssätt är fintrimmade och
tidsschemat
mycket exakt
för att alla "bitar" ska anlän- Mats Wahistedt ansvarar för exportspeditlon Nord
da samtidigt Central-och Sydamerika.
och kunna bli
"ett paket".
som är absolut nödvändigt i ett
Innan transporterna kommer företag som expanderar så snabbt
igång reser personal från logistik som hos oss, säger Thomas.
Gunilla Tamm
och spedition tillsammans ut för

Infocom omstruktureras och gar
över till Radiokommunikation
Ericsson Infocom Consultants AB i Karlstad har genomgått en omstrukturering. Samtidigt byter företaget affärsområde och blir en del i Radiokommunikation.
• Network Interworking - med
Omstruktureringen innebär att
företaget får en ny inriktning - inriktning på att möjiggöra samfrån en bred konsultverksamhet mankopplingar av olika typer av
till ett mer koncentrerat, men nät genom att erbjuda protokollstörre, produkt- och systeman- produkter (Signalsystem no 7),
protokollkonverterare och liksvar.
-Målsättningen är att bli en in- nande komponenter.
• Radio Base Station Design
tegrerad del i affärsområdet med
ett tydligt och uttalat ansvar inom Center med inriktning på att ta
ett begränsat antal verksamhets- konstruktionsansvar för delsysområden, förklarar Lars Boman tem genom att erbjuda utvecksom är ny VD för Ericsson ling, förvaltning och support av
vissa komponenter.
Infocom.
• Mobile Datacommunication med inriktning på att ta konstrukFem områden
Utifrån företagets
befintliga tionsansvar för nätelement och
kompetens och uttalade kundbe- att vara kompetenscenter för näthov inom Radiokommunikation design och test av nät.
• Manufacturing Systems har fem sådana områden definiemed tydlig inriktning på produkrats:

HlI M A

• Projectivity - med tydlig inriktning på PROPS (där Infocom
har ett utpekat koncernansvar)
och att fungera som kompetenscenter för projektverksamhet.

Lars Boman är ny VD för
Ericsson Infocom sedan 1 september. Han kommer närmast
från affärsområde Företagssystem och nät där han varit affärsenhetschef med globalt ansvar för företagssystem.

tions- och informationssystem
med utveckling, förvaltning, support, installationer och utbildning.

Koncentreras
Omstruktureringen av Ericsson
Infocom innebär att verksamheten koncentreras till Karlstad där
företaget i dag har drygt 350 anställda.
Som en följd av detta har verksamheterna i Linköping, Mölndal
och till vissa delar i Kista - med
totalt omkring 200 medarbetare överförts till andra lokala enheter
inom Radiokommunikation.
Ericsson Infocom behåller den
del av verksamheten på kontoret i
Kista som är inriktad på PROPS
och projektivitet.
Text och foto:
Sven Carlsson

- Tack bra men det är mycket
nu inför Telecom -95 i Geneve.
Mässan håller på 2-11 oktober
man jag kommer att vara där
några dagar både före och efter.
-Vad arbetar du med i vanliga fall och vad innebär ditt arbete på Telecom -95?
- Jag är sekreterare åt Eric
Berthels, som är marknadsdirektör på affärsenheten Europeisk standard. På mässan ska
jag tillsammans med ett flertal
andra personer se till att flödet i
montern fungerar och ansvara
för att bl a Radiokommunikations VIP-kunder får träffa de
högsta cheferna dvs Lars
Ramqvist och Kurt Hellström.
Alla möten kommer att bokas
in via en databank, som bara vi
som arbetar med VIP logistik
har tillgång till.
- Har du arbetat på Telecom mässan tidigare?
- Ja, förra gången, för fyra år
sedan. Då var det mer allmänna
kundkontakter. Nu är ambitionen att ta hand om VIP-kunderna på ett ännu bättre sätt. Alla
som deltar på Telecom har fått
ordentlig träning, sammanlagt
fem dagar. Halva tiden har varit
i Sverige och den andra hälften
sker på plats i Geneve innan
mässan öppnar. Vi har fått
mycket bra träning i att arbeta i
team. Jag känner att alla kommer att hjälpa varandra när det
behövs.
- Vet du vilka VIP-kunder
som kommer?
- Ja, alla våra viktigaste och
största kunder besöker mässan.
Det kommer flera stora grupper
från bl a Kina och Japan men
även telekomministrar och televerkschefer är med bland besökarna.
- Vad är roligast och vad är
jobbigast i mässjobbet?
- Det kan låta glamoröst att
vara med på Telecom men det
är det inte. Det mest tröttsamma
är alla ljud och allt prat.
Fötterna växer också med tre
storlekar. Roligast är att träffa
kunderna men det är också kul
och nyttigt att lära känna medarbetare från olika delar av koncernen och andra produkter.
GT
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Lies mobilradio i Västerås

Första amerikanska
basstationen i Sverige

Alltid trogen Ericsson
- När j a g för t r e år sedan fick möjlighet att köpa dåvarande Ericsson
Radio Systems Sveriges filial här i Västerås, var det en gammal
dröm som gick i uppfyllelse, berättar Rolf Lie. När det på Ericsson
togs beslut om att sälja tio av filialerna till fristående återförsäljare, blev Västerås den filial som såldes först.

Bland träden i en park i Kista
står en stor container. Inuti installeras en komplett basstation
som affärsenheten Amerikansk
standard sålt till sig själva.
Det är den första basstationen enligt den
amerikanska standarden, D-AMPS, som
installeras i Sverige. Den ska användas för
kunddemonstrationer och som övningsstation för personalen.
Hela installationen drivs precis som ett

riktigt kundprojekt där affärsenheten samtidigt utvärderar sina interna processer, installationsmanualer och metoder. I oktober
hoppas man på att basstationen skall vara i
drift.
Containern som kallas för "Swe-site" väger hela 3,7 ton och kommer att rymma de
senaste varianterna på radiobasstationen
RBS 884. För mer information, kontakta
projektledaren John Eklund på telefon 08404 55 81.
LE

T h Rolf Lie tillsammans med Anders och Magnus, två av de fyra sönerna, som alla arbetar i
företaget.

Lies Mobilradio i Västerås är en återförsäljare som varit länge i branschen. Det var
Rolfs far som i slutet på 1920-talet startade
företaget och för ca 25 år sedan tog Rolf
över. Här kan man verkligen tala om familjeföretag. Förutom Rolf och hans hustru
Maj-Lis arbetar nämligen alla fyra sönerna i
företaget.
Lies Mobilradio har
idag 15 anställda och två
av dessa arbetade tidigare på Ericssons Västeråsfilial och följde me
när Lies övertog. Förr
året hade Lies en omsättning på ca 20 miljoner kronor.
Mobiltelefoner
och
mobilradio och en mindre del bilstereo är de
produkter som Lies säljer. Mobiltelefoner är
störst men Rolf Lie har
sitt hjärta hos mobilradio, som innehåller mer
teknikförsäljning än telefonsidan.

tjänsten och bussbolag är några exempel.
Senaste uppdraget var ett MRS 5000-system till Triofrakt i Köping. Enligt Tony,
Ericsson VD på Triofrakt, var just närheten
till service en viktig del när man valde leverantör. I våras installerade Lies utrustning
för MRS 5000-systemet i 75 fordon hos
Triofrakt. Företaget arrangerade också utbildning i handhavande av
systemet för Triofrakts
chaufförer.
Radioreklam
I regionen är Lies stora
återförsäljare av Ericssons mobiltelefoner även
om Rolf Lie tycker att det
priskrig som råder mellan
operatörerna inte inneburit någon sund konkurrens. För att hänga med är
det nödvändigt med aktiv
marknadsföring. Förutom
annonser i lokalpressen är
företaget med i regionens
reklamradio. I början av
sommaren gällde det
Skattjakten, där det gällde
att först hitta till den plats
där en mobiltelefon fanns

MRS 5 0 0 0
- Vid försäljning av mo Fr v Ola Melin och Kjell Åke Larsson
har båda arbetat länge på företaget
bilradiosystem samarbe
tar vi alltid med Ericsson, det har vi gjort i gömd.
Vare sig det handlar om mobiltelefoner
alla år, säger Rolf Lie. Kunderna finns i
Västmanland med omnejd och det är både eller mobilradio - i Västmanland är det Lies
stora och små företag såväl som statliga och Ericsson som gäller.
Gunilla Tamm
verk och kommuner. Polis, taxi, räddnings-

Standard för affärstransaktioner
Inom handel och transport har
det blivit allt vanligare att använda EDI, Electronic Data
Interchange, för att automatisera informationsflödet mellan
handelspartners. Ericsson använder detta allt mer för elektroniska affärstransaktioner mellan de egna bolagen runt om i
världen.
När Ericsson gör en affär i till exempel
USA startar ett informationsflöde mellan
kontoren i USA och Sverige. Istället för att
skicka bland annat ordrar och fakturor via
fax, modem eller rent av på telefon är det
meningen att all kommunikation skall ske
med hjälp av EDI, Electronic Data
Interchange. Oavsett vilka datorsystem och

programvaror som används på sandar- och
mottagarsidan översätter EDI alla transaktioner till en internationell standard.
Informationsflödet blir effektivare och
snabbare och det leder i slutändan till kortare ledtider.
Flera tusen transaktioner passerar varje
dag en central på Ericsson Data. Det är
Ericsson Data som driver och utvecklar
själva systemet och flera affärsområden,
bland annat Radiokommunikation abonnerar på tjänsten.
- Vi satsar nu på att öka användningen av
EDI, säger Hans Fredstam som arbetar med
inköp på Radiokommmunikation. Han ingår även i koncernens strategigrupp för
EDI.
Källa: Tidningen Access från Ericsson
Data
LE

Två prisvärda projekt

Praktiskt kvalitetsarbete
och nöjdare kunder
När "The best improvement within Ericsson 1 9 9 5 " utsågs i juni fanns två projekt från
Radiokommunikation med bland andrapristagarna. Det ena, i klassen små projekt, kommer från affärsenheten Mobiltelefonsystem PDC och gäller förinstallation av en ny basstation. Det andra, som är i
klassen stora projekt kommer från affärsenheten Mobiltelefonsystem amerikansk standard. Detta proj e k t , TPIP (Total Performance Improvement Program), handlar bl a om bättre kundtillfredsställelse.
-Vårt projekt, som kallas "Preinstallation of tionsleverans gå till Kista i stället för till
RBS 300 Basestation" handlar mycket om Japan, berättar Anders. Alla som på något
praktiskt kvalitetsarbete, berättar Anders sätt var involverade fick själva vara med och
Lindström, chef för logistik och kundprojekt packa upp, kontrollera och installera. Det
på affärsenheten Mobiltelefonsystem PDC. gällde personal inte bara från Ericsson
Att förinstallera innan leverans till kund är Radio Systems utan även från Ericsson
Radio
Access,
Ericsson
Business
inte något nytt.
- Nytt för oss var de japanska kundernas Communications och Ericsson Telecom.
uppfattning om vad som är kvalitet och de- Medarbetare från fabrikerna i Gävle, Visby
ras hårda krav på sin leverantör, förklarar och Söderhamn deltog också. Personal, som
tidigare varken sett basstatioAnders. Att leverera en bas"Om vi inte har nen, testutrustningen eller m."V|
station, som det går att ringa
tid och råd att göra nualerna var med och installe-/
genom, är inte tillräckligt.
I maj -92 fick Ericsson rätt från början hur rade och testade.
- Resultatet blev hundra fel
kontrakt på ett mobiltelefon- ska vi då få tid och
system till Tokyo Digital råd att rätta till fe- eller anmärkningar, som vi an^
närs hade visat för kunden. Nu
Phone. Det gällde ett nytt len?"
fick vi möjlighet att korrigera
system, som skulle tas i komoch rätta till innan leverans. Vi ville inte
mersiell drift första april -94.
Sexton månader efter det att kontraktet vänta på kundklagomål på hög nivå. Vår
skrevs började leveranserna till Japan. Det ambition var att göra rätt från början och nu
var ett uppdrag fyllt av utmaningar. Det kunde vi det, förklarar Anders.
handlade inte bara om ett helt nytt system
utan också om en ny kund, ny marknad, Nyttigt
språksvårigheter (alla dokument på japan- Det blev nyttiga upplevelser för alla som
ska), ett nytt sätt att arbeta (concurrent eng- deltog och visar hur viktigt det är att alla i ett
ineering), ny organisation i Sverige, skapa projekt känner delaktighet och ansvar. Här
en organisation i Japan och så naturligtvis stämmer talesättet att "erfarenhet ger kunskap" mycket bra. Det skapade också bättre
japansk syn på kvalitet.
förståelse för japanernas uppfattning om
kvalitet.
Leveranser till Kista
- Vi lärde oss att kvalitet det är rätt till 100
- Vi beslutade att låta en komplett bassta-

procent, det duger inte med 99,999 procent,
avslutar Anders.
Att arbeta med förinstallation av en ny
basstation på detta sätt, för att se om allt fallit på plats inte bara i teorin, fortsätter man
nu med på Japanenheten.
Även inom affärsenheten Mobiltelefonsystem amerikansk standrad har man
anammat arbetssättet
TPIP gav resultat
"Total Performance Improvement Project TPIP" är namnet på det bidrag som affärsenheten Mobiltelefonsystem Amerikansk
standard (RMOA) ställde upp med i tävlingen "The best improvement within
Ericsson 1995".
Projektet startade i april -93, pågick till
september
förra
året
och
gällde
Nordamerika. Målet var att drastiskt förbättra genomförandet av den övergripande
affärsprocessen för CMS 8800 vilket ju är
Ericssons mobiltelefonsystem för AMPSstandard. Genomgångar (audits) som gjorts
visade att det speciellt gällde att öka kundtillfredsställelsen. Det var runt dessa genomgångar som projektet byggdes upp.
Samarbete
Ett av de viktigaste förbättringrna gällde
samarbetet mellan Ericsson i Stockholm,
Dallas och Montreal. Någon klar ansvars-

Glada för priset. På bilden t v i mitten SvenChrister Nilsson, chef för affärsenheten
Amerikansk standard, t h Tord Larsson, som nu
driver projektet i Latinamerika, Asien och
Oceanian och t h projektledaren Tage Dahlqvist.
På bilden ovan Anders Lindström, ansvarig för
logistik och kundprojekt på Japan-enheten.

fördelning hade inte funnits och det ledde
till missförstånd.
- När projektet startade visste vi vi inte hur
bra eller dåliga vi egentligen var. Det säger
Tage Dahlqvist, Ericsson i Dallas, som varit
projektledare.
- Efter det att TPIP startat har vi möjlighet
att uppskatta hur vi sköter oss och har skött
oss, alltså retroaktivt. Inom vissa områden
kunde vi notera omedelbara förbättringar
medan det inom andra områden blir först i
slutet av det här året som TPIP kommer att
ha full genomslagskraft.
Attitydförändring
TPIP har varit mycket framgångsrikt.
Förutom de stora positiva förändringar som
skett inom ett flertal områden hade det också inneburit en attitydförändring hos medarbetarna.
- Det som tidigare upplevdes som problem
upplevs nu som möjligheter, säger Tage. Vi
arbetar mot ständiga förbättringar och vi har
nu börjat skapa den bas vi ska bygga vidare
från.
Sven-Christer Nilsson, chef för affärsenheten Mobiltelefonsystem amerikansk standrad är mycket nöjd med resultaten för detta
första TPIP-projekt. Det har gett både ökad
effektivitet och bättre kundtillfredsställelse.
Förberedelser pågår nu för att driva liknande
projekt i Latinamerika, Asien och Oceanien.
Projektledare för detta är Tord Larsson från
RMOAs organisation i Montreal.
Gunilla Tamm

Basstationen i trädgården. I denna container utanför restaurang Garden I Kista installeras en basstation enligt den amerikanska standarden D-AMPS. Foto: Michael Engström

Kundtjänst på amerikanska
Affärsenheten Amerikansk standard har nyligen inrättat en intern kundtjänst som svarar på frågor om det mesta som rör verksamheten. Det kan vara allt från teknik- och
marknadsfrågor till vem som ansvarar för
vad. Och kunderna är främst alla som arbetar med amerikansk
standard på
Radiokommunikation världen över.
- RMOA Help Desk, svarar en av telefonisterna, Vivianne Sokoluk, på amerikanska. Kundtjänsten är bemannad från sex på
morgonen till nio på kvällen vilket gör att
den är åtkomlig åtminstone i ett par timmar
från alla håll i världen.
Snabba svar
- Målet är att ge svar inom 24 timmar, säger
Brian Ackles som är ansvarig för kundtjänsten. Han tillager:
- Det är viktigt att vi snabbt ger svar, det
kommer att göra våra kunder nöjdare.

Alla frågor registreras i en databas som
gör det enkelt att skicka en fråga vidare till
någon specialist om det behövs. På så sätt
behöver den som ringer inte ställa sin fråga
flera gånger. Det innebär också att alla frågor följs upp och att svarstiderna mäts.
Registret gör det även möjligt att kontrollera vilka typer av frågor som är vanligast
och eventuellt förebygga dessa genom att
gå ut och informera.
Telefonisterna arbetar i två skift med en
timmes överlappning och det finns alltid två
tekniker tillgängliga som tar hand om faktafrågor.
LE
Så här kontaktar du kundtjänst
Telefon: 08-404 5 1 8 0
Memo: ERATSSUP
Fax: 08-404 44 50

Färsk katalog över broschyrer
I mitten på oktober kommer en uppdaterad
katalog över Ericssons broschyrer om mobiltelefoni. Katalogen heter Sales Prom
och beställs från Centralkopieringen på
memo ERAKOP.
Här är ett axplock av de senaste broschyrerna som redan nu finns att beställa:
• You, and the Ericsson GSM mobile
telephone system
• D-AMPS 1900 - The Dual-Band Personal Communications System
• NMT Systems - Boosting call security
for operators and subscribers
• Digital Cross-Connect in Mobile
Networks
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MDE till

tusen
Ibland händer det att en produkt blir betydligt viktigare än vad nägon kunde ana
när det första exemplaret levererades.
Ett bra exempel på detta är MDE,
Modulator Demodulator Equipment, en
del i basstationen till NTT:s digitala mobiltelefonsystem, som idag täcker hela
Japan. För ett tag sedan levererades den
tusende MDE från Gävlefabriken.
MDE, som är en kontroll- och tern.
kommunikationsenhet för den diI Mölndal fortsätgitala signalen i radiobasstatio- ter utvecklingen av
nen, är utvecklad av Ericsson MDE och det är nu
Microwave Systems i Mölndal. ca 75 personer som
Detta utvecklingsarbete startade arbetar med detta
1990 och i mars tre år senare tog projekt. Med NTT
kunden, japanska NTT, sitt sys- sker ett kontinuerligt
tem i drift. Den första lilla MDE- samarbete som även
ordern har följts av många och gäller andra produkstora beställningar.
ter, något som är
för
hela
- Tillsammans med NEC och viktigt
Mitsubishi levererar vi den Japan-enheten.
MDE-utrustning som täcker
Tokyo, Nagoya och Osaka. När Gävlefabriken
det gäller Hokkaido i norra och I juni i år skedde den
Kyushu i södra Japan är vi ensam första leveransen av
MDE-leverantör, berättar Jan en ny produkt inom
Landberger, som är marknadsan- "MDE-familjen".
svarig mot
Det gäller
NTT. Idag
MDE half Tekniker från NTT på leveranstest (QAT, quality assurance test) i Gävlefabriken inför den första leveransen av MDE
finns det torate,
där half rate. T h Bill Ragnarsson, som är objektledare för testprogrammen. Foto: Barbro Albrektsson
talt, i både
half rate är
analoga och
har en snabb tillväxt.
vara i "japansk klass".
en metod att med hal- de.
digitala sysPå alla leveranser till Japan
När MDE-projektet startade
vering av bandbredden
Idag är det 112 personer som
tem, 6,5 milfå in dubbelt så många arbetar med MDE i fabriken. På ställs det höga kvalitetskrav och för fem år sedan ansågs det
joner abonsamtal
på
samma Ericsson Nippon K.K. finns en det gäller naturligtvis också mycket betydelsefullt, dels ur
nenter
i
frekvensområde.
handfull medarbetare som arbe- MDE, där allt levereras helt fär- teknisk synpunkt men även för
Japan och av
samarbetet med NTT. Att MDE
MDE tillverkas i tar med MDE och har de dagliga digt för installation.
dessa är det
Eftersom installationsarbetet också skulle bli en så viktig proGävlefabriken och i kontakterna med representanter
ungefär
inte sköts av Ericssons personal dukt att den nu levererats i mer än
början av sommaren från kunden.
hälften som
kom kunden på besök i
Trycket på Gävlefabrikens är kravet på kompletta leveranser tusen exemplar, det kunde ingen
har
valt
Jan Landberger är marknads- samband med att den produktionen att öka leveranser- mycket stort. Här handlar det förutspå då.
NTT:s sys- ansvarig mot NTT.
första leveransen sked- na är stort eftersom NTTs system verkligen om att kvaliteten ska
Gunilla Tamm

Produktion i Utmarken
Produktionen av den
nya basstationen RBS
2000 sker i Utmarken!
Det är inte så långt bort
som det låter utan ett
område i Gävle, där alla
som arbetar med tillverkningen av RBS
2000 nu finns samlade.

I april togs beslutet om att flytta
RBS 2000-tillverkningen till
Utmarken. Ungefär samtidigt fick
all berörd personal besöka de nya
lokalerna för att kunna ge tips och
synpunkter.
Sista veckan i april började
byggarbetena och inte mindre än
120 hantverkare jobbade samtidigt under den mest hektiska tiden. Ombyggnaden omfattar to-

tält 10 380 kvm. Själva flytten
skedde i två omgångar och under
andra delen av september var allt
på plats.
- Produktionen har varit igång
hela tiden och leveranserna har
kommit iväg till kunderna trots
alla fysiska hinder, berättar
Christer Söderberg, som arbetar
på Teknik på Gävlefabriken och
varit projektledare.

Nytt arbetssätt

Joaclm Öhm, Jan-Erik Sllfverberg och Christer Söderberg har ingått
i den projektgrupp, som arbetat med flytten till Utmarken.
Foto: Barbro Albrektsson

I samband med flytten infördes
ett nytt arbetssätt vid tillverkningen av RBS 2000. Sättet innebär
produktion på produktionsbanor.
Tidigare monterades stativen
helt färdigt av en montör. Det nya
sättet är att stativet placeras på en
bana med stationer, där montörerna har möjlighet till personlig inställning av arbetshöjden. Testerna finns också efter banan vilket ger möjlighet till omedelbar
"feed back", något som höjer
kvaliteten.
Ur ERA Gävlenyheter 5/95

Svenska mässan 1945. Svenska Radioaktiebolaget, ställde ut den
nya polisradion och de senaste Radiola apparaterna.

På mässan för 50 år sen
Snart startar den internationella
mässan Telecom -95 i Geneve
där Ericsson visar upp sig. Och
det är inte första gången. På
Svenska mässan 1945 deltog
Ericsson, som då hette Svenska
Radioaktiebolaget. På den tiden,
för exakt femtio år sedan, firade
man freden.
Men i och med att kriget upphörde minskade också försvarets
alla beställningar av utrustning
för
kommunikationsradio.
Istället koncentrerade Svenska

Radioaktiebolaget sina utvecklingsresurser för kommunikationsradio på civila produkter.
Bland annat konstruerades en ny
polisradio som byggde på frekvensmodulering.
Arbetet med utveckling av nya
rundradiomottagare kom också
snabbt igång efter kriget och inriktades framför allt på småapparater. Efterfrågan var stor och
rundradiotillverkningen ökade
starkt. Märket var Radiola.
LE
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Vill du veta mer
om patent?
För den som vill veta mer om
patent och övrig imaterialrätt
har flera patentavdelningar på
Ericsson gått samman och startat en hemsida på Internet.
Adressen dit är: http://ceris.
ericsson.se. Välj sedan "Patent
Support".

Nya anslagstavlor
på plats i Kista

Lena Wennberg, konsult och ett förflutet från massmedia, var en I debattpanelen, när Ericssondotter träffades I slutet av augusti. Nästan
hundra kvinnor fanns på plats för att lyssna och diskutera. Foto: Björn Seger

Kvinnor, karriär och ledarskap
Härlig känsla att så många kvinnor, nästan hundra, hade känt sig
manade att söka sig till Electrum
i Kista en torsdagkväll i slutet av
augusti för att ta del av debatten
om "Kvinna - karriär - ledarskap". Nu
skulle det äntligen
bli
av
för
Ericsdotter att arrangera denna paneldebatt
efter
nästan två års förberedelser.
Från Radiokommunikation medverkade personaldirektör Lars Åkeson och från
Ericsson Telecom Pia Bernmark,
personalchef.
I panelen fanns också Lena
Wennberg, konsult och med ett
förflutet från massmedia samt
Lisa Grubb, som arbetar med

organisationsutveckling.
Det blev en livlig och intressant debatt både mellan deltagarna i panelen och mellan panel
och åhörare och det ställdes
många frågor.
Begreppet
"High potential
35" dödförklarades av både
Lars Åkeson
och Pia Bernmark. Pia menade att begreppet inte använts efter den heta debatt som
hölls i Ericsdotter vid ett möte
med personaldirektör Britt Reigo
våren -93. Tyvärr har inga signaler trängt fram till oss vanliga anställda men nu fick vi alltså besked!
Lars Åkeson ville trycka på att

vi inte har råd att inte kvinnor söker chefsskap. Det är viktigt att
synliggöra kvinnor. Pia Bernmark ville verka för ett öppet
förändringsklimat och betonade
att individen har makt.

Förankrar nedåt
Lena Wennberg pekade på hur
män och kvinnor förankrar sina
förslag.
Kvinnor förankrar sina förslag
nedåt medan män oftast går till
chefen först och därefter börjar
arbetet på acceptans.
Det kvinnliga sättet är effektivare eftersom klarsignalen går att
nu ska vi börja enligt detta. Då
vet alla vad som gäller. Så räknat
från beslut till handling är det
kvinnliga sättet både snabbare
och effektivare.
Lisa Grubb talade om kultur

och identitet. Vad är det egentligen vi vill? Varför går vi till jobbet varje dag? Vi borde ta vara på
det naturliga ledarskapet, som
med glädje ser att medarbetarna
växer om en.
Om man fixar ett inre ledarskap så manifesteras det i den yttre världen, menade Lisa Grubb.
Hon uppmanade oss att bejaka
vår kvinnlighet och titta efter vad
som hindrar oss. Hon uppmanade
också att bygga stödjande nätverk.
Hela debatten leddes med fast
hand och humor i blick av Ingvar
Bevenius. Se det var en kväll det!
Debatten spelades in på video
och band kommer att kunna lånas.

Tävlingarna hölls i Linköping
med
idrottsföreningen
vid
Ericsson Application Center som
värd.
- Det är inte bara viktigt att
kämpa väl, utan också att vinna,
sade
ekonomichefen
Peter
Nordin i sitt invigningstal.
Alla som ägnar sig åt någon fysisk aktivitet och därmed mår bra
och presterar bra, måste därför
betrakta sig som, vinnare.

Duggregn och sol
Morgonen började med lite
duggregn som dock ganska snart
övergick till strålande sol. Byig
vind gjorde det ganska tufft för
löparna på upploppet.

Trots det genomförde de tävlande många utmärkta prestationer och flera rekord sattes. Bland
annat Carlos Amado från Kista
SK som sprang 100 meter på
11,57 sekunder och 400 meter på
51,18 sekunder.
Kent Nygren från Borås satte
nytt koncernrekord i längdhopp
med goda 6,76 meter. Hanna
Karmgård
från
Stockholm
Sydväst sprang 3000 meter på

I början av september installerade Ericsson Radio Systems i
Kista en ny bankomat i samarbete med Handelsbanken i
Kista.
Bankomaten är placerad på
Torshamnsgatan 23 i anslutning till matsalen Kistahof.

Mi^P'M
Vill avlyssna GSM
Tyska polisen kräver att få möjlighet att avlyssna GSM-trafiken. Man vill ha ett för myndigheterna centralt abonnemangsregister. Anledningen är att
GSM-telefonen används av
maffian.
GSM-tekniken, som är avlyssningssäker utnyttjas av kriminella element, som kan bygga nät, hålla koll och kontakter.
Visserligen är GSM-operatörerna öppna för statens önskemål
men det finns tekniska problem.
Televärlden 15/95

nya rekordtiden 11.41,99.
Tävlingens mest spännande
lopp svarade damerna på 800 meter för. Inger Andersson från
Linköping vann knappt efter en
tuff duell mot Mölndals Eva
Jönsson. Allt under publikens
stora jubel.
Rafflande slutstrid var det också i poängberäkningen för RIFApokalen där Mölndal tyvärr felaktigt utsågs till vinnare. Efter
poängkontroll visade det sig att
Stockholm Sydväst är rätt vinnare med knappa tre poängs marginal.
Kicki Andersson från Comp IS,
Kista, blev två med detta hopp.

Egen bankomat

Harriet Tholander

Koncernrekord i Linköping
Intresset för friidrott har
ökat märkbart den senaste tiden, möjligtvis
beroende på VM i
Göteborg. På koncernmästerskapet i friidrott
som gick av stapeln i
slutet av augusti deltog
nästan 200 tävlande, varav en femtedel var kvinnor.

Sedan en tid tillbaka finns det en
ny typ av anslagstavlor med olika rubriker på Radio i Kista.
Dessa finns bl a utanför
Kistahofs matsal, Helgafjäll 3,
Electrum och i Isafjord. Tanken
med de nya anslagstavlorna är
att hålla dessa aktuella på ett
"städat" sätt. Det finns personer
utsedda som är ansvariga för
uppsättning och nedtagning av
information.
Anslagstavlan för "allmänheten" finns fortfarande kvar utanför Kistahof och ska användas
för privata annonser och liknande.

Utökning i Estland
Estlands GSM-system, som nu
är tillgängligt i tio städer och regioner i landet, fortsätter att
växa. I slutet av året kommer tre
nya områden att vara täckta.
Aripaev 15 sept

Resultaten på Internet
Samtliga resultat kommer att presenteras på Ericssons World
Wide Web på följande adress:
http://www.ericsson.se. Läs under rubrikerna Interest Groups /
EACIF / Sektioner / Friidrott.
Om två år hålls nästa koncernmästerskap, men platsen är ännu
inte bestämd. Två år av nyttig träning.
Text och foto:
Sture M Berg

Flyttar ut i skogen

Tomas Johansson från Mölndal
springer I mål efter 5000 meter
på koncernrekordtiden 15.40.
Strax bakom kommer Kumlas
Kjell-Arne Sjögren.

AssiDomän, som är ett av
Europas största skogsbolag och
Sveriges största skogsägare,
använder Mobitex och Oracle
Mobile Agents för effektivisera produktionskedjan från skogen till sågverk och massabruk.
I ett pilotprojekt kommer man
nu att pröva att låta skogsarbetaren utbyta information om
bl a kundorder med kontoret.
Mobile Data News 3/95

WHETER
WHVTEW

FRÄGAR
När flyttade
du senast på
jobbet?
Peter Viklund, Ericsson
Radio Systems, Kista
- Jag började på Ericsson i februari och
redan
i
april flyttade jag första gången.
Nu ska vi
flytta igen om två veckor, till
korridoren intill.
Kenth Knutas, Visbyfabriken

SMOKAK Lars Melln försöker nå så långt som möjligt på höga frekvenser här tillsammans med SMOVDV Ramln Fardl. Foton: Björn Seger

Proffs och amatörer på radio
Cirka 180 medarbetare pä Ericsson Radio Systems
i Kista går hem från sina jobb som proffs på radiokommunikation och blir amatörer. Det handlar om
medlemmarna i amatörradioklubben, som har en
hobby med inslag av både teknik och romantik.
-Vad gäller teknik ligger vi i
framkant på nuvarande teknologi. De flesta i klubben besitter
både djupa och breda tekniska
kunskaper, berättar klubbens
ordförande Lars Nordgren.
Lars har nyligen tagit över ordförandeklubban från Lars Melin,
som kan berätta om både spänning och romantik bland radiovågorna:
-Jag hade för en tid sedan kontakt med en svensk radioamatör
bosatt i Belgien. Han berättade
att han hade träffat sin fru "på
7 MHz", dvs i etern.
-En annan kontakt var med en
kuwaitier två dagar efter Iraks
invasion av hans hemland. Han
ville att jag skulle kontakta släktingar i Schweiz och tala om att
han levde och mådde bra, berättar Lars Melin.
Han förklarar att det ofta i
krigstid är så att landets telefonförbindelser med yttervärlden bryts. Då är amatörradio
den enda vägen till kontakter
utanför landets gränser.

meddelanden, berättar Lars
Nordgren och tillägger att detta
inte ligger så långt ifrån Mobitex
som han arbetar med.
-Fast Mobitex handlar ju om
trafik i slutna nät, säger han.

Kräver tillstånd
För att bli radioamatör måste
man ha licens. Klubben på ERA
hjälper till med detta genom att
ordna kurser.
-Vi planerar en kurs i höst och
den leder sedan till ett prov på radioteknik, bestämmelser och regler, säger Lars Nordgren.
Klubben bjuder på provavgiften
för dem som fullföljer kursen,
och även kursen är gratis om
man fullföljer.
Det finns olika nivåer för prov
och licensierine. Enklast är det

-Det senare är ett krav från
ITU (Internationella Teleunionen) och det tycker jag är bra för
att det håller telegrafin vid liv,
säger Lars Nordgren. Han berättar också att han blivit certifierad
för att få förrätta prov, något som
tidigare bara Post- och Telestyrelsen fick göra.
Provavgiften är normalt 200
kronor och licensen kostar 500
kr. Den inkluderar då första årets
tillståndsavgift på 200 kr.
-Det är alltså inte någon särskilt dyr hobby. Endel utrustning
kan man bygga själv och en begagnad radiosändare köper man
för ett par tusen kronor, påpekar
Lars Melin.

Svenska mästare

Det förekommer även tävlingar
inom amatörradio och ERAklubben kan skryta med att de är
svenska mästare. Lars Nordgren
berättar:
-Klubbar från hela Sverige är
med i dessa tävlingar, där det ingår ett 40-tal deltävlingar under
året.
I grenen för
KV ( k o r t v å g )
gäller det att göra så många kontakter som möjligt under det
fyratimmarspass
då tävlingen påVäxande område
går. För UHF/
Amatörradio är ett område
VHF tillkommer
som ständigt utvecklas. Från
avstånd och varforna tiders telegrafi med anje kilometer till
vändande av Morse-alfabetet
den kontaktade
har man idag digital teknik där
man bland annat kan sända text SMOOY Lars Nordgren är ordförande i Radioklubben motstationen ger
vid Ericsson Radio Systems I Kista, SKOCT.
en poäng.
via dator, modem och radio.
-Poängsumman läggs sedan
-Det påminner om Internet, för UHF/VHF, men om man vill
fast via radiotrafik, och det finns sända även på kortvågsbanden ihop och förra året vann vi
UHF/VHF klassen, säger Lars
radiobrevlådor för utbyte av text- krävs prov i telegrafi.

Nordgren stolt.
Den som besökt ERAs huvudkontor i Kista har säkert sett alla
antenner på hustaken. De största
tillhör amatörradioklubben.

Kundbesök
-Ja, de väcker viss uppmärksamhet som ibland gör att vi får besök av radioamatörer som känner
igen dem. En gång kom en hög
chef från McCaw, en av våra
största kunder i USA, och besökte klubblokalen, berättar Lars
Melin och pratar entusiastiskt vidare om sitt specialintresse - att
nå så långt som möjligt på höga
frekvenser (=50 MHz och uppåt).
-Vi använder stora antenner
som vi riktar mot månen, som
därmed blir en "passiv satellit"
varifrån radiovågorna kan studsa.
-En "höjdare" var när jag fick
kontakt med en radioamatör i
Alice Springs i Australien på 50
MHz.
Lars Nordgren är orienterare
och då blev det ganska givet att
kombinera denna sport och amatörradiohobbyn till radiopejlorientering.
När Sverige förra året arrangerade VM i denna sport var Lars
banläggare för tävlingen som
samlade 200 deltagare från 25
länder.
-Det finns mycket roligt att berätta om amatörradiohobbyn.
Min ambition som ny ordförande
i ERA klubben är att vi ska öka
medlemsantalet till minst 200.
Alla intresserade är välkomna att
höra av sig till oss, avslutar Lars
Nordgren.

Alf Öst

- Jag flyttade för ungefär ett år
sedan. Det
var sjätte
gängen jag
flyttade under mina
tio år på
Ericsson. Oftast flyttar jag i
samband med byte av arbetsuppgifter.

Roland Edlund,
Nynäshamnsfabriken
- Rent fysiskt har jag
flyttat runt
på företaget
så många
gånger att
jag tappat
räkningen,
men jag har
hela tiden arbetat med planering.
Marie Holm,
Mönsterkortfabriken, Kumla

Under
mina sexton år i
Ericssonkoncernen
har jag flyttat många
gånger.
Senast var
det i maj. Eftersom fabriken
bygger ut kommer jag snart att
flytta till tillfälliga paviljonger
och sedan till de nya lokalerna.
Anne-Marie Canohn,
Ericsson Radio Messaging,
Älvsjö

H

I maj
1994. Det
var
nog
femte eller
sjätte gången som jag
bytte arbete
under mina
32 år på
Ericsson. 1989 flyttade jag hit
till Älvsjö.

