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Vad tittar de på i Visbyfabriken ?
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Uppdrag i Indien
Indien aren ny marknad för Ericssons mobiltelefonsystem och den 27september invigdes huvudstadens
första GSM-system. Nu i dagarna har ytterligare två
mobiltelefonsystem med utrustning från Ericsson ta-
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Invigt nät i Holland
Ericsson har levererat och installerat ett nät för mobiltelefoni enligt GSM-standard
till den holländska operatören Libertel. Det första officiella samtalet ringdes nyligen
i Den Haag i Holland. Nätet består av ungefär 200 basstationer som täcker området
kring Amsterdam, Rotterdam och Utrecht.

Stabil marknadsandel
Över hela världen finns nu 68 miljoner abonnenter på mobiltelefoni. Av dessa är 28
miljoner anslutna till något av Ericssons system. Det betyder att Ericssons marknadsandel ligger kvar på 41 procent. Källa: "Reference List Wireless Systems".

gits eller håller på att tas i kommersiell drift i landet.
För Ericsson Radio Systems personal i Indien betyder
det bråda dagar. ERA Nyheter har träffat två _
medarbetare, som berättar om sitt arbetet.
3? O

Mobiltelefoner bygger nytt hus i Lund
Ett gemensamt spadtag för ett nytt hus i
Lund togs förra måndagen. Vid spaden
fanns kommunalstyrelsens ordförande
Lennart Prytz, Per Malmberg, VD för
Ericsson Fastighet och Kaj Nielsen, direktör för den svenska verksamheten vid
Ericsson mobiltelefoner.
Den nya byggnaden omfattar 25 000
kvadratmeter och ligger invid vattentornet, på Lunds högsta punkt. Tomten ger
möjlighet till ytterligare expansion.
Under andra kvartalet 1997 ska huset stå
klart.
Vid inflyttningen kommer 600 personer att arbeta på Ericsson mobiltelefoner.
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"PROPS - bra plattform för
högre projektivitet"

PROPS-konsulterna från affärsområde Radiokommunikation som ingår I det globala nätverk som varje
år samlas till ett seminarium.

PROPS-konsulter

Ger lokalt stöd
Inom affärsområde Radiokommunikation finns idag
e t t 30-tal PROPS-konsulter över hela världen med
uppgift a t t ge lokalt stöd i projektarbetet.
I början av oktober var e t t 20-tal av dessa samlade på e t t internationellt PROPS-konsultseminarium
som hölls i Skåne.
Att arbeta i projekt blir allt vanligare inom Ericsson - och allt viktigare för att uppnå kortare ledtider, högre effektivitet och bättre
kvalitet.
Därför har Ericsson en egen
metod för projektstyrning PROPS - som gett koncernen ett
gemensamt språk (t ex Tollgates
och Milestones) och arbetssätt för
att driva projekt.
Ericsson Infocom Consultants
AB har det övergripande
koncernansvaret för verksamheten kring PROPS.
Genom sin nya avdelning
Projectivity bedriver företaget en
omfattande konsult- och utbildningsverksamhet kring projektstyrningsmetoden. Så t ex kommer bara i år närmare 4 000

Ericsson-anställda över hela världen att delta i någon av företagets
PROPS-kurser.
Och givetvis pågår en kontinuerlig produktutveckling av
PROPS för att anpassa den till dagens, och morgondagens, behov
av stöd för att ytterst uppnå högre
projektivitet i organisationen.
Globalt nätverk
För att sprida kunskapen om
PROPS inom koncernen har ett
nätverk av lokala PROPS-konsulter byggts upp sedan 1989.
Idag består nätverket av mer än
100 PROPS-konsulter på nästan
lika många enheter inom
Ericsson i 21 länder. Inom affärsområde
Radiokommunikation
finns idag ett 30-tal PROPS-

konsulter.
Dessa konsulters uppgift är att
inom sina enheter informera, motivera, stödja och initiera aktiviteter som är relaterade till PROPS.
Det kan t ex innebära att informera om PROPS i samband med
en projektstart, att motivera en
projektgrupp om vikten av verksamhetssystem, att stödja projektledningen i metodfrågor och
att initiera förbättringar etc.
Utbyter erfarenheter
För PROPS-konsulterna själva
ger nätverket stöd och möjlighet
att utbyta erfarenheter med varandra - och därigenom få tips
och idéer till förbättringar i den
egna organisationen.
Samtidigt får de ta del av nyheter inom området projektledning
som de i sin tur kan vidareförmedla inom sina egna enheter.
För att stärka nätverket hålls
varje år - sedan 1989 - ett
PROPS-konsultseminarium. I år
hölls det på Örenäs slott utanför
Landskrona med ett 60-tal delta-

-PROPS är ett bra och viktigt
stöd för projekverksamheten,
hävdar Rolf Andersson (BR/X)
som är sammanhållande länk
för PROPS-konsulterna inom
affärsområde Radiokommunikation.
Han arbetar med övergripande verksamhetsutveckling inom
affärsområdet och ser det som
mycket angeläget att höja projektiviteten i organisationen.
Med projektivitet menas "en
organisations förmåga att med
hjälp av projektarbetsformen
lyckas nå sina mål".
-Ytterst handlar det om mognaden i projektverksamheten,
förklarar Rolf.
Genom att lyfta upp frågan till
en högre management-nivå sätts
fokus på helheten, dvs att många
olika projekt ska kunna samverka samtidigt i en organisation,
att fördelningen av resurser för
dessa sker på rätt sätt, att processer finns som stödjer projekten etc.
Bra plattform
Vi har med PROPS en bra
plattform att bygga vidare på,
menar Rolf.
Här finns en inarbetad metod
som är väl dokumenterad, har en
bra utbildning och ett väl utbyggt nätverk av PROPS-konsulter för lokal support.
-Men likväl måste PROPS
gare från 15 länder.
Förutom att delge varandra
kunskaper och erfarenheter om
projektledning och PROPS gavs
tillfällen att skapa nya kontakter
över gränserna - såväl geografiska som över affärsområdena.
Värdefull återkoppling
För Ericsson Infocom Consultants, som ordnade seminariet,
gav det också värdefull återkoppling av PROPS-konsulternas erfarenheter av metoden och
behov av förbättring.
- PROPS-konsulterna är våra

vidareutvecklas för att uppfylla
sponsorernas, linjens och pro
jektledarnas kommande behov.
Enligt Rolf är PROPS idag ett
väl använt och etablerat stöd för
projektledning Radiokommunikation, men det finns fortfarande mycket kvar att göra.
-PROPS är ett känt begrepp
för de flesta. Men kunskap om
metoden behöver spridas mer.
-Här har våra PROPS-konsulter en stor och viktig uppgift,
menar han.
Men de behöver stöd i sitt
"missionerande", internt genon§
uppbackning från ledningen och
externt genom kontakterna med
andra PROPS-konsulter via det
globala nätverket.

Rolf Andersson (BR/X) är
sammanhållande länk för
PROPS-konsulterna Inom
Radiokommunikation.

"ambassadörer" ute i verksamheten och det är de som vet bäst hur
metoden fungerar i praktiken och
vad som behöver förbättras, förklarar Catarina Meland som är
chef för avdelningen Projectivity.
Och med PROPS-konsulternas
synpunkter som grund fortsätter
nu arbetet med att vidareutveckla
PROPS för att få ett ännu effektivare verktyg för att höja projektiviteten inom Ericsson.
Text och foto:
Sven Carlsson

Ny ytmonteringshall i Visby
Produktionsdirektör Björn Boström förrättade den officiella invigningen av den
nya ytmonteringshallen den 13 oktober.
Under överinseende av Visbyfabrikens
chef Tormod Kristiansen och personalen
klippte Björn Boström av det blågula bandet. Tidigare på dagen skedde också invigningen av den nyuppförda kontorspaviljongen.
Investeringar för 40 miljoner kronor i
produktionsutrustningar för ytmontering
har gjorts i den moderna ytmonteringshallen på 1 700 kvm. Ombyggnaden av
hallen har kostat 12 miljoner kronor.
Femtio personer arbetar i treskift och tillverkar kretskort till transceivers (sändare
och mottagare).
Göran Svahn, som är produktenhetschef
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nämner också att en klimatanläggning är
installerad. Den håller temperaturen på 22
grader plus-minus två grader och luftfuktigheten på 45 procent plus-minus tio procent.
I Visbyfabriken började man med ytmontering 1991 och hade då en monteringsmaskin.
Idag har fabriken fyra liner med tio
monteringsmaskiner med en kapacitet på
drygt 100 000 komponenter i timmen.
Under eftermiddagen var det "öppet
hus" i den nya hallen och alla i fabriken
fick möjlighet att se på produktionen under sakkunnig ledning. Dagen till ära
bjöds det på tårta.
Text och foto: Björn Boström klipper bandet vid Invigningen av ytmonteringshallen. Visbyfabrikens chef
Bertil Olsson Tormod Kristlansen och personalen tittar på.
Redaktör: Gunilla Tamm,
tel: 08-757 20 38, Memo: ERAGT
Lars Eriksson, tel: 08-757 05 2 1 , Memo: ERALARE
Adress: Ericsson Radio Systems AB,
KI/BR/KN, 164 80 Stockholm
Fax: 08-752 08 09

Ansvarig utgivare: Nils Ingvar Lundin, tel: 08-719 95 86
Tryck: Adargo Press, Göteborg 1995
Nästa nummer: 23 november 1995
ERA Nyheter är tidningen för alla medarbetare på
affärsområde Radiokommunikation.
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Platt och flexibel organisation

Ska öka kundtillfredsställelsen
För att skapa möjligheter för ännu bättre
kundtillfredsställelse
har affärsenheten
Mobiltelefonsystem europeisk standarad omorganiserats. Genom att
inrätta två nya produktenheter vidareutvecklas
den organisation som
bildades för två år sedan då MO-enheterna
(Market Operations) bildades.

Lars-Erik Wihlborg

I den nya organisationsplanen
står kunden följdriktigt överst
och detta anger att det är kundens
behov och önskemål som ska styra utvecklingen av produkterna.
- Nöjda kunder är den grund vi
ska stå på och det är nödvändigt
Upp mot 1 3 0 0 personer var med på informationsträffen med
att vi förstår kundernas behov
anledning av den nya organisationen för affärsenheten
idag men också kommande beMobiltelefonsystem europeisk standard.
hov. Allt fler av våra kunder är
nya inom telekombranschen och Andersson. För att klara detta te någon dramatisk förändärför är det viktigt att vi hjälper måste vi arbeta i en flexibel orga- dring men i det praktiska ardem att utveckla sina system på nisation, som klarar vår snabba betet kommer den att ge stor
rätt sätt. Det betonade Kjell S tillväxt.
effekt. En fördel är att det blir
Andersson, chef för affärsenheAffärsenheten hade i slutet av betydligt färre överlämnanten Mobiltelefonsysförra året 7 000 den, "hand overs", vilket gör
tem europeisk stananställda i hela det lättare att korta leveransdard, då en stor del av
världen, när - 95 tiderna till kunderna. Man
enhetens medarbetare
går mot sitt slut skapar nu en plattare organii Kista, ca 1 300 perkommer antalet sation.
soner, samlades till inatt ha ökat till
formation i Electrum
13 000. Det är Strategifrågor
den 13 oktober.
siffror som talar En viktig förändring i den
för sig själva. I nya organisationen är ökade
MO-enheterna begenomsnitt får möjligheter för affärsenhedriver det dagliga araffärsenheten ett tens ledning att ägna sig åt
betet som självständistrategifrågor.
nytt GSM-kon- långsiktiga
ga företag och på samtrakti månaden! Den snabba tillväxten har Ett specialnummer av tidningen Celluma sätt kommer nu
Den omorga- gjort att fram till nu har lar Express delades ut. Christer
också produktenheternisation som nu mycket tid gått till beslut i Erlandsson och Karin Darlöf studerar
na att arbeta. Det betysker innebär in- frågor för den dagliga verk- den nya organisationen.
der mer ansvar för in- Kjell S Andersson
samheten. Ett holm, chef för affärsenhetens
dividen och större
mer delegerat verksamhetsutveckling
(Opemöjligheter att påverka beslut.
beslutsförfa- rational Development) och proFörutom de två nya produktenherande kom- jektledare för omorganisationen,
terna, Base Stations Systems
mer också att om de förändringar som nu sker.
(LV) och Digital Switching sysge större ut- Flera av cheferna för de olika
tems and Applications (LK), som
nu skapas, bildades tidigare i år
rymme
för produktenheterna, som
tex
de
två
produktenheterna
entreprenör- Stig Rune Johansson, LV och Per
Customer Services (LY) och
skåp på de Nordlöf, LK, redogjorde för sina
Analogue Systems (LA).
olika enheter- mål.
na.
Stefan Öfverholm avslutade
Förutom informationsträffen med att beFlexibel organisation
Kjell S An- rätta att den nya organisationen
- Ökade krav från kunderna och
dersson
in- träder i kraft den 16 oktober och
hårdare konkurrens från konkurf o r m e r a d e inte omedelbart eftersom det rårenterna ställer allt större krav på
oss och vår kompetens, sa Kjell S En kopp kaffe Innan informationen. Fr v Yngve Zetter Stefan Öfver- kade vara fredagen den 13.
ström, Mia Brusdal, Staffan Hult och Britta Ahlberg.

Text: Gunilla Tamm

Storkund pa besök

Julio Cepeda, VD för den argentinska operatören Movlstar tillsammans med Kurt Hellström, chef för affärsområde
Radiokommunikation.
Foto: Björn Seger

Ericsson Radio Systems i Kista
fick i dagarna besök av representanter för tre mobiltelefonoperatörer i Argentina.
En av kunderna, Movistar, har
Ericsson samarbetat med sedan
1993. Deras digitala nät enligt
D-AMPS-standard täcker idag
hela Buenos Aires.
De andra två operatörerna heter Telefonica Comunicaciones
Personales (TCP) och Compania
de Comunicaciones Personales
del Interior (CCPI). Ericsson
skrev kontrakt med dem i september om utrustning för ungefär
1,5 miljarder kronor. Deras nät

kommer att täcka södra respektive norra Argentina.
- Vi träffar kunderna varannan
månad och diskuterar teknik, nya
produkter och marknadsfrågor,
säger Magnus Gall som är ansvarig för den argentinska marknaden på affärsenheten Amerikansk standard. Och kunderna
verkar nöjda.
- Med Ericssons produkter kan
vi erbjuda våra abonnenter samma toppmoderna teknologi oavsett var i landet de bor, säger
Daniel Martin Mayorga, VD för
TCP.
LE

ansvarig för operations
på Ericsson Telephone
Corp. India AB, Delhi
- Jo tack det är mycket som händer här. För några veckor sedan
invigde vår kund, Bharti
Cellular Ltd, sitt GSM-system i
Delhi. Det är huvudstadens första mobiltelefonnät som gått i
kommersiell drift.
- När flyttade du till Indien ?
- I december förra året. I april
började
installationsarbetena
och på sex månader har vi fått
35 radiobassiter "i luften".
Totalt ska vi installera och driftsätta 100 siter och våra tidsplaner är pressade. Samtidigt som
vi har stora kundåtaganden håller vi på att bygga upp bolaget
här och vi har mycket stort behov av duktiga medarbetare.
- Du har lång erfarenhet av
utlandsuppdrag, i vilka länder
har du arbetat?
- Förutom sex år i Ryssland i
slutet av 70- och början av -80talet har jag arbetat i Irak och sedan varit med och byggt upp
Ericssons mobiltelefonsystem i
Malaysia, Indonesien, Taiwan,
Pakistan och Kuwait.
- Hur är det att arbeta i Indien
jämfört med dessa länder?
- Det är det tuffaste jag upplevt
hittills. Indien är ju inte ett land
utan en kontinent och den byråkrati, som engelsmännen lämnade efter sig har "förfinats".
Förutom praktiska problem är
det administrativa procedurer
med bl a tullen och polisen i
olika delstater. Det är t ex väldigt viktigt att de leveranser
som vi får hit ned absolut stämmer med "specen" annars blir
de fast i tullen.
- Hur trivs du i Indien?
- Både jag och min fru trivs väldigt bra. Vi bor utanför Delhi i
en verklig oas. Tjusningen i jobbet är just att det är så tufft och
att försöka lösa nya problem.
Det är utmaningarna som jag
gillar och tillfredsställelsen när
man klarar dem. Visst är det fattigt och smutsigt här men det
finns också så mycket positivt i
Indien, som inte uppmärksammas. Intressant kultur, vacker
och annorlunda natur, vänliga
människor. Det går också mycket bra att klara sig med engelska.
QT
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Morgondagen* operatörer vill ha mer hjälp med att driva sina nät för mobiltelefoni. Då räcker Ericsson ut en hjälpande hand.

Illustration: Blm Ericsson

Mer stöd åt operatörerna
Idag finns det ungefär ett par
hundra operatörer inom mobiltelefoni världen över. Vid är 2000
räknar man med att det finns
dubbelt sä mänga. Fler av dem
har liten eller ingen erfarenhet
av mobiltelefoni men har gett sig
in i branschen med syfte att tjäna pengar. Ericsson kan hjälpa
dem med bada delarna.
Det har visat sig att enbart 6 procent av en
operatörs kostnader går till utrustning och
hela 41 procent går till drift av nätet, administration av abonnenterna och fakturering.
Allt enligt en amerikansk undersökning
gjord av FCC (Federal Communications
Commision).
Om Ericsson kan pressa priset på utrustningen blir det alltså en marginell besparing
för operatörerna. Om Ericsson däremot kan
sänka deras kostnader för till exempel drift
och optimering av nätet blir besparingen avsevärt mycket större.
Därför går Radiokommunikation nu in för
att hjälpa operatörerna inom mobiltelefoni
med allt från att planera till att driva hela deras system. Denna nysatsning kallas för
"The Alliance" och är ett samarbete mellan
de tre affärsenheterna för mobiltelefonisystem.

Tre kompetenscenter
På varje affärsenhet har ett kompetenscenter
bildats för att utveckla och förvalta tjänster.
På affärsenheten Amerikansk standard koncentrerar kompetenscentret sig på tjänster

Ericsson går frän att enbart leverera
utrustning till att hjälpa operatörerna
sköta hela mobiltelefonsystemet.
för planering och idriftsättning. På Japansk
standard arbetar de med tjänster för drift och
underhåll och på Europeisk standard tar man
hand om tjänsterna för abonnentregistrering
och fakturering.
De olika tjänsterna gäller sedan för
Ericssons samtliga mobiltelefonsystem.
Den viktigaste delen i arbetet på kompetenscentret består i att ta fram metoder, verktyg och handledningar för de som i slutändan skall utföra tjänsterna. Att det sedan
finns tillräckligt med sådan personal ansvarar respektive affärsenhet för.
En annan del i arbetet på kompetenscentret är att göra marknadsanalyser av vilka
tjänster kunderna vill ha och ta fram underlag åt marknadsförarna.

Söker personal
Gemensamt för alla tre kompetenscentema
är att de söker kompetenta medarbetare.
Främst personer som kan vara med och utveckla tjänsterna. Gärna folk med operatörserfarenhet eller sådana som är systemkunniga- Vi definierar tjänster som de aktiviteter
Ericsson utför åt operatörerna för att möta
deras krav och behov. Dessa aktiviteter får
inte förväxlas med vissa funktioner i mobiltelefonsystemet som ibland också kallas för
tjänster, säger Ulf Uddsten, ansvarig för

kompetenscentret för planering och idriftsättning.

Planerar och tar i drift
- En god planering är en förutsättning för att
ett mobiltelefonnät skall kunna utökas på ett
optimalt och effektivt sätt och ju tidigare
Ericsson får tillfälle att vara med i denna planering desto bättre, anser Ulf.
I första hand handlar det om att ta fram en
övergripande plan för hur nätet skall utvecklas. Bland annat måste man bestämma hur
stor täckning nätet skall ha och hur många
abonnenter systemet skall klara.
- Denna planeringstjänst är av intresse för
såväl nya som redan etablerade operatörer,
säger Ulf.
Nästa steg är att konstruera systemet och
anpassa det till ett önskat nät. Slutligen gäller det att hitta platser för basstationerna, installera all utrustning och ta systemet i drift.
När allt detta är färdigt är det bara för operatören att ta över. Men det är inte alla operatörer som kan eller vill sköta ett mobiltelefonisystem.

Drift och underhäll
- Varför göra det själv när Ericsson kan göra det både billigare och bättre, säger Bo
Carlgren som är ansvarig för tjänster inom
drift och underhåll.

- Vi kan göra det på grund av att vi redan
har kunskaperna och vi kan arbeta effektivare eftersom vi ger samma service till flera
kunder. Dessutom har vi utvecklat egna
stödsystem för till exempel nätövervakning,
säger Bo.
För operatörerna är det viktigt att nätet hela tiden är rätt dimensionerat, har rätt kvalitet och att all utrustning fungerar. Det handlar om att övervaka systemet, hantera reservdelar och byta ut eller reparera delar. Dessa
tjänster erbjuder Ericsson redan idag och det
är flera operatörer som har nappat. Bland annat i Sydamerika.

Fakturerar abonnenterna
Operatörerna har också en stor administrativ
del att sköta om. Bland annat skall alla abonnenter registreras och framför allt faktureras. Att hålla reda på tiotusentals, kanske
hundratusentals, abonnenters samtalsdebitering är en tämligen komplicerad och kostsam uppgift. Här hjälper Ericsson till med att
välja ett lämpligt administrativt stödsystem
från någon ledande leverantör.
- Vill kunderna att vi hjäper dem med arbetsrutiner och processer så gör vi det också,
säger Gunnar Borg, ansvarig för kompetenscentret på affärsenheten Europeisk standard.
- Målet för Ericsson är att gå från att vara
enbart utrustningsleverantör till att leverera
helhetslösningar och bli kundens partner, i
syfte att stärka deras konkurrenskraft.
Samtidigt som det ska vara en lönsam affär
för oss förstås, säger Gunnar Borg.
Lars Eriksson
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Har tillverkas "guldkorten"
På Mönsterkortfabriken i Kumla
lägger de faktiskt på ett tunt
skyddslager av guld på mönsterk o r t e n till mobiltelefonerna.
Bara under det senaste året
har fabriken gått från planer på
reducering till expansion.
På Västra Drottninggatan i Kumla ligger en
av Ericsson Radio Systems fabriker. Här arbetar ungefär 200 personer med att ta fram
mönsterkort för Ericssons basstationer och
Mobiltelefoner. På dessa mönsterkort monterar sedan övriga fabriker komponenter
och kretsar.
. Ungefär en femtedel av alla mönsterkort
produceras i denna fabrik och resten görs av
ett tjugotal underleverantörer runt om i världen.
- Vår egen tillverkning har ökat något
men andelen mönsterkort från underleverantörer har däremot fördubblats det senaste
året, säger fabrikschefen Bengt Strömberg.
Trots att fabriken ansvarar för att hela affärsområde Radiokommunikation får de
mönsterkort som behövs, tycker Bengt att
det inte finns någon anledning att massproducera kort i Kumla.
- Vi koncentrerar oss istället på att göra
de mest avancerade korten och satsar mer på
att gå i spetsen vad gäller ny teknik. I vissa
fall kan vi också vara en kapacitetsbuffert
om leverantörerna inte klarar sina leveransåtaganden eller om det är en order som måste fram snabbt, berättar Bengt.
Bygger ut
Ändå finns det anledning att bygga ut fabriken som nu börjar bli lite trång. Ytan skall
öka från tio tusen till sjutton tusen kvadratmeter. Men det är Kumla kommun som äger
både mark och hus och som står för utbyggnaden. Sedan hyr alltså Ericsson lokalerna.
Bland annat ska det byggas ett nytt teknikhus med kontorsyta för utveckling av
mönsterkort.
En miljöbyggnad finns också på ritningen. Den ska innehålla ett reningsverk för
vätskor och en återvinningscentral för koppar. Dessutom flyttas en befintlig kompostanläggning som renar luftångor från starka
lacker med hjälp av maskar. Ja det är faktiskt sant.
Dessutom skall källsortering införas på
hela fabriken där man separerar bland annat
papper, metall, och kasserade mönsterkort.
- Det knepiga är att samordna all flytt.
Eftersom vi bygger nya hus där de gamla redan står måste vi först flytta ut i tillfälliga
paviljonger och sedan flytta tillbaka när allt
är klart, säger Cathrine Hedman som är ansvarig på Ericsson för utbyggnaden.
Hon räknar med att nybygget blir färdigt
till julen '96.
Anställer fler
Éte ska också anställa mer personal. Både
Hekniker och skiftarbetare.

Klas Andersson, produktionsansvarig på Mönsterkortfabriken I Kumla, pekar pä en panel med 27 mobiltelefonkort. Anette Eriksson kan med
hjälp av en datoriserad kamera syna en sådan panel på mindre än en minut.

- VI försörjer hela Radiokommunikation med
mönsterkort även om vi Inte tillverkar alla
själva, säger fabrikschefen Bengt Strömberg.

Cathrine Hedman ansvarar för utbyggnaden
på sju tusen kvadratmeter.

Av de 200 anställda på Mönsterkortfabriken idag är närmare 50 personer tjänstemän.
- Men gränserna mellan en tjänsteman
och en kollektivanställd håller på att suddas
ut. Vi har högskoleutbildade ingenjörer som
arbetar i en modern processindustri och sköter avancerade maskiner, säger Bengt.

• Kortet består från början av en glasfiberplatta laminerad med tunn kopparfolie. För
att det hela ska vara effektivt görs 27 telefonkort samtidigt, på en så kallad panel.
• Genom en fotokemisk process överförs
själva ledningsmönstret från ritningarna via
film till kortet. Om mönsterkortet är konstruerat i flera lager görs denna process en
gång för varje lager.
• Fyra lager limmas och pressas samman till
ett telefonkort.
• Även flerlagerkortets utsidor kopparbeläggs och mönstras.
• För att förbinda de inre och yttre mönsterlagren borras först 800 hål i varje telefon-

Så går det till
Tillverkningen består av många olika kemiska, fotografiska och mekaniska moment
där renlighet är a och o. Klas Andersson
som är produktionsansvarig berättar i grova
drag hur det går till att göra ett mönsterkort
för till exempel en mobiltelefon:

kort och sedan förbinds hålen med koppar i
en kemisk process. Under ett dygn i fabriken har de stora maskinerna borrat hela fyra
miljoner hål.
• För att skydda kortet från bland annat korrosion läggs ett tunt skyddsskikt med guld
och slutligen en grön skyddslack.
• Alla kort kontrolleras före leverans. En
elektrisk test görs för att kontrollera att det
inte finns något avbrott eller kortslutning på
kortet. Dessutom görs flera optiska avsyningar under tillverkningens gång.
- Ibland kan det hända att några kort blir
buktiga eftersom de utsätts för stora tryckoch temperaturväxlingar vid pressningen.
Därför tittar vi på nya och bättre maskiner
inom det området, berättar Klas.
- Vi arbetar hela tiden med förbättringar
för att få högre kvalitet och för att korta ledtiderna.
Text: Lars Eriksson
Foto: Thomas Magnusson

Fakta om M ö n s t e r k o r t f a b r i k e n
Adress: Ericsson Radio Systems, Kumla
Tillverkar: Mönsterkort för basstationer
och mobiltelefoner
Antal anställda: 200 personer
Fabrikschef: Bengt Strömberg

Kända konstnärer pa telefonen

Ulrica Hydman-Valliens konst passar 1
glas som telefoner.

Under rubriken "The Art of Communication" ska Ericsson få mobiltelefonmarknaden i Norden att lyfta ordentligt. Det är
GSM-telefonen med flip-lock, GF 337 som
har fått nytt utseende med tryckta konstverk
på locket.
- Att sätta konst på telefonerna är ett steg
att göra dem mer personliga, säger Johan
Siberg, VD för Ericsson Mobile Communications.
Kunderna vill ha mer färg på telefonerna
och vill dessutom kunna byta färg emellanåt. Åtminstone fyra av tio vill det, enligt en
undersökning som Ericsson har gjort.

Därför har fem olika kollektioner med utbytbara lock till telefonerna tagits fram.
Glaskonstnären Ulrica Hydman-Vallien
har bland andra bidragit med en kollektion
som innehåller fem olika motiv. Hon är
främst känd för sina färgstarka glas med
kvinno- och ormbilder.
Fem verk av den svenska konstnären
Lennart Rhode finns också tryckta på telefonlocken.
- Bruksföremål och konst hör verkligen
ihop, säger Rhode. Litet men ändå synligt.
Reklamkampanjen startade nyligen med
en presskonferens på Moderna Museet i

Stockholm med dessa båda konstnärer som
dragplåster..
De två andra konstnärerna finns inte längre i livet. Det är den amerikanska popkonstnären Keith Haring och den ungerska
Bauhaus-konstnären Låslö Moholy-Nagy.
Den femte kollektionen heter "Trend" och
har gjorts av reklambyrån Rönnberg McCann som även har tagit fram broschyrer,
förpackningar och annonser till hela kampanjen. I oktober och november kommer
annonserna att synas i både tidningar och på
stora reklamtavlor.
LE
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En månad i Sverige

till Polen...

- En mycket stimulerande och lärorik tid och
många nya kontakter.
Sé summerar Victor
Manoe och Shen Xiao
Un, bada personalchefer, sin månad i Sverige.
För att lära känna Ericsson och
framför allt affärsområde Radiokommunikation erbjuds personalchefer från Radios bolag i utlandet komma till Sverige och
Kista på en månads "Job
Rotation Programme" för personalfolk.
Victor Manoe, som var i
Sverige från mitten av augusti
och en månad framåt, är personalchef på Erindo Utama PT i
Indonesien. Han har arbetat på
Ericsson i fem år.
Under månaden i Sverige har
han hunnit träffa svenska kolleger och bl a besökt Linköpingsfabriken.En månad är så länge
det går att vara borta tycker han
och prisar samtidigt memo. Han
tar med sig många idéer hem som
han nu kommer att modifiera så

Victor Manoe tillsammans med Gunnel Hagner, som är kontaktperson för de utländska personalcheferna.

de passar att genomföra på

Erindo.
Speciellt roligt tycker han det
var att helt apropå stöta ihop med
medarbetare som han tidigare
träffat i Indonesien

Annan kultur
Shen Xiao Lin kommer från
Ericsson (China) Company Ltd,
där han arbetat drygt ett halvt år.
- Under månaden i Sverige har
jag lärt känna Ericssonkoncernen
och affärsområde Radio och den
kultur som finns här. Dessa kun-

skaper ska
jag nu kombinera med
kinesiskt arbetssätt, säger
han.
Under SverigemånaShen Xiao Lin har den
hann
varit I Sverige un- Shen även
der oktober.
med studiebesök i både Gävle, Lund och
Kumla. Han tycker också att det
varit bra att träffa personal från
marknadssidan.
GT

1 600 från Publik Telekom till Radio
Från årets början till oktober är
det drygt 1 600 personer som gått
över från affärsområde Publik
Telekommunikation till Radiokommunikation. De största förändringarna har skett inom produktionen i och med att fabrikerna i Visby och Nynäshamn flyttats över till Radio.
Som framgick av en artikel om
Ericsson Infocom Consultants
AB (EIN) i förra numret av ERA
Nyheter har ett antal enheter från
EIN förts över till Radiokommunikation. Det gäller 110
medarbetare i Linköping som nu

EDACS-system

tillhör Application Center i Mjärdevi, ett 15-tal personer i Mölndal har gått över till Eritel och i
Stockholm är det lika många som
gått över till Japan-enheten på
Ericsson Radio Systems i Kista.
Förutom genomförda resursöverföringar finns det planerade
förändringar som omfattar drygt
600 personer.
- Det är många som på eget
initiativ kommit över från Publik
Telekom. Hittills gäller det drygt
200 personer och vi räknar med
att det blir fler. Det berättar Nils
Enstam, en av medlemmarna i

den projektgrupp på Radio som
arbetar med resursöverföringen.
- Tillsammans med projektgruppen på Publik Telekom försöker vi få fram rutiner som ska
göra det lätt för personal där att
komma över till oss, säger han.
Nils berättar också att det finns
planer på att göra Radiokommunikation mer synligt i södra
Stockholm. Ett alternativ kan vara att ha en representant från personalavdelningen på Radio på
plats på HF några timmar varje
dag.
GT

Ericsson har tecknat
kontrakt med Rikspolisen i Polen för leverans
av privatradiosystemet
EDACS.
Kontraktet är värderat
till 42 miljoner kronor
och omfattar sex system
som skall vara färdiginstallerade i juni nästa år.
Förutom polisen ansluts även ambulans och
brandkår till EDACSsystemen.
Här är det den polske
rikspolischefen Jerzy
Stanczyk, som undertecknar kontraktet tillsammans med Staffan
Svensson, vVD för Privata
Radiosystem, Ericsson
Mobile Communications
AB.

Forsmarks kärnkraftsverk
Forsmarks kärnkraftsverk har beställt ett EDACS-system från
Ericsson. Systemet ska användas både av drifts- och säkerhetspersonal. Kraven på snabb uppkopplingstid och tillförlitlighet hos radiosystemet är av avgörande betydelse för kärnkraftsindustrin. En
annan avgörande faktor är att EDACS systemet kan kopplas samman med det publika nätet.
- Vi har ännu en gång brutit in på ett nytt kundsegment och vi betraktar ordern som strategiskt mycket viktig. EDACS-systemet
har rönt stora framgångar under de senaste åren bland nya kundgrupper utanför den traditionella säkerhetstjänsten såsom polis,
ambulans och brandkår, säger Johan Bergh, marknadschef
Europa, Privata Radio System, Ericsson Mobile Communications

och Saudi Arabien
Kungariket Saudi Arabien har nyligen beställt det digitala trunkade radiosystemet EDACS från Ericsson. Installationerna ute i fält
kommer att ske under mitten av nästa år. I beställningen ingår
också ett utbildningsprogram för användare.
Detta är det tredje EDACS-system som Saudi Arabien köpt sedan 1991 och är en del i det nätverk, som planeras täcka hela landet.

Basstationer och bröllop i Indien
Onsdag 27 september
Efter en lugn flygning landar jag
på morgonen i New Delhi. Under
bilfärden till hotellet spärrar jag
upp ögonen när jag ser korna mitt
i gatan. Jag har hört talas om heliga kor i Indien men så väldigt
många och mitt i körbanan!
Efter någon timmes vila på hotellet är det dags att vara med på
presskonferens och invigning av
Delhis första
GSM-system.
Tillbaka på hotellet somnar jag
tidigt.
Torsdag 28 september
Mat, som jobbar med utomhusinstallationer hämtar mig för att
jag ska få besöka några basstationssiter. Vi står i en bilkö och
jag blir illa berörd när en liten
flicka med en baby i famnen
knackar på rutan, tittar vädjande
på mig och sträcker fram handen.
Vi åker till två olika siter. Visst
är Delhi rörigt och smutsigt men
jag blir förvånad över alla grönområden. Mat berättar om sitt
jobb, han har arbetat mer än tio år

på Ericsson med mobiltelefoni.
På eftermiddagen intervjuar
jag Bo Almlöf, som är VD för
Ericsson
Telecommunications
Pvt Ltd och han informerar bl a
om AXE i Indien.
För att fira att GSM-systemet
nu är i kommersiell drift bjuder
kunden, Bharti Cellular, alla sina
och Ericssons anställda på en stor
fest på kvällen. Den hålls utomhus i den svarta, varma natten.
Fredag 29 september
Idag fungerar memo, så jag passar på att sitta vid en terminal en
stund. Fatima, sekreterare till
Tommy Eriksson, VD för Radios
bolag Ericsson Telephone Corp.
India, går med mig till en affär i

närheten och hjälper mig att köpa
en shalvar, som är en indisk
kvinnodräkt. Under helgen ska
jag tillsammans med familjerna
Tommy Eriksson och Lars- Erik
Wihlborg vara med på ett traditionellt sikh-bröllop i Chandigarh
och då är det lämpligt att var traditionellt klädd.
Innan vi åker är jag hemma hos
familjen Joshi. De har flyttat från
Linköping till Delhi, för att arbe-

ta och bo här några år.
Efter sju timmars bilfärd (27
mil norrut) är vi i Chandigarh i
delstaten Punjab och det är på
darriga ben jag kliver ur bilen. I
Indien skulle trafiksäkerhetsverket ha mycket att göra! Tur att
man inte kör fort här.

och Ericsson-folket har också ledigt. Många samlas vid hotellpoolen. Jag intervjuar Pia och
Michael, som nu ska flytta in i sin
lägenhet. De är båda mycket entusiastiska över att bo i Indien
och längtar inte hem.
I kväll flyger jag till Madras.

Lördag 30 september
Bröllopet äger rum ute på landet
och det börjar tidigt på förmiddagen. Vi är de enda utländska gästerna. Otroligt spännande att vara
med på ett så annorlunda bröllop.
Det är över 50 gr varmt i det stora
tält där ceremonierna äger rum.
Jag dricker säkert tio Pepsi Cola.

Tisdag 2 oktober
En intensiv dag. Jag intervjuar
Mr Rangarajan, chef för Ericssons regionkontor här i Madras.
Träffar projektledaren Rezaul
Karim och hans familj och intervjuar dem. Innan jag flyger tillbaka till Delhi hinner jag också följa med Rezaul till den byggnad
där mobiltelefonväxeln finns. Vi
stöter ihop med Mr Krishnan, VD
för operatören RPG Cellular.
Varför går en vecka så fort? I
morgon flyger jag hem igen.
Hade jag haft plats hade dagboken blivit längre för det finns så
mycket spännande och annorlunda att berätta om Indien.
Jag åker gärna tillbaka hit!

Söndag 31 september
Sightseeing i Chandigarh, en stad
ritad av franske arkitekten Le
Corbusier. Det är vackert här uppe i Punjab och man anar bergen
långt borta. Bilfärden tillbaka till
Delhi sker i dagsljus - skönt.
Redaktören klädd I shalvar för
bröllopet I Punjab. Foto: Kajsa
Wihlborg.

Måndag 1 oktober
Det är nationell helgdag i Indien

Gunilla
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Allt fler vill se Kumlafabriken
Guidegrupp nytt grepp för
att klara
studiebesöken
Intresset för Ericsson är
stort. Det märks bland
annat på mobiltelefonfabriken i Kumla där allt
fler vill göra studiebesök.
För att kunna ta emot
så många som möjligt
finns en speciell guidegrupp på fabriken. Men
trycket är hårt och man
tvingas säga nej till
många grupper.
Ericsson Mobile Communications fabrik i Kumla har blivit ett
populärt mål för studiebesök av
såväl interna Ericsson-grupper
som av externa besökare i form
av kunder, föreningar och skolelever.
Här kan besökarna följa tillverkningen av mobiltelefoner
från första kretskort till färdig telefon.
- Det stora intresset för vår fabrik är givetvis glädjande men
det innebär också en påfrestning
för verksamheten, berättar Ivar
Magnusson som ansvarig för fabrikens interninformation och besöksverksamhet.

"Lånade" personal
För att klara studiebesöken var
man tidigare tvungen att "låna"
personal ur produktionen som
tillfälliga guider.
- De som arbetar i produktionen har den bästa kunskapen om
vad vi gör och är därmed bäst
skickade att ta emot studiebesök,
förklarar Ivar.
Men även om alla var positiva
och ställde upp helhjärtat var det
en provisorisk lösning som inte
skulle hålla i längden när antalet
besökande ökade snabbt.
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varit delaktiga i utvecklingen. De
har varit med och tagit fram representativa kläder som de bär
under besöken. Och de har fått utbildning i såväl presentationsteknik som hur olika kulturer fungerar.

Ett föredöme
Efter ett år är erfarenheterna enbart positiva och börjar nu tjäna
som föredöme för guideverksamheten vid andra Ericsson-fabriker.
- Idag har vi 14 aktiva och duktiga guider som ger ett mycket
professionellt intryck och klarar
alla typer av studiebesök.
Bland guiderna finns nämligen
maskinskötare, felsökare, reparatörer, instruktörer och tekniker -

Bhanumatl Dodia är en av de
mer språkkunniga guiderna på
Kumlafabriken. Förutom svenska och engelska kan hon guida på hlndi, gujratl, swahlll och
urdu.

alla med myckert goda kunskaper
om produktionen.
Med guider som arbetar i olika
skiftlag kan man ta emot studiebesök dygnet runt under veckans
alla dagar.
Och med breda språkkunskaper bland guiderna klarar man av
visningar på en rad olika språk
förutom svenska och engelska.

Positivt för alla
- Den nya guideverksamheten är
positivt för alla parter, summerar
Ivar.
Besökarna får ett kunnigt och
professionellt mottagande. Och
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det gäller studiebesök på alla nivåer - från koncenledningen,
som nyligen höll styrelsemöte i
Kumla, till skolelever från orten.
Fabriken får bättre möjligheter
att "styra upp" besöksverksamheten och planera den mer långsiktigt. Och guiderna får själva en
utvecklande stimulans i sina ordinarie arbetsuppgifter.
- Enda nackdelen är att vi inte
kan ta emot alla som vill komma,
konstaterar Ivar.

Kjell Andersson från Ericsson i
Linköping pinnar på I
Lidingöstafetten.
Foto: Gunnar Strandgren.

I
årets
upplaga
av
Lidingöstafetten samlade vi ihop

26
fyramannalag
från
Application Center YF på
Ericsson i Linköping, vilket var
rekord för vår del.
Vi var närmare 100 personer
som förväntansfullt steg in i bussen tidigt på lördagsmorgonen.
När vi strax norr om Norrköping
fick erfara säsongens första snöstorm (!) tror jag många längtade
hem till TV-soffan och en kopp
varm choklad. Men lagom till vi
rullade över Lidingöbron sprack
himlen upp och höstsolen börja-

Alla som arbetar för Radiokommunikation i utlandet på
långtidskontrakt ska få ERA
Nyheter. Det är vår ambition
eftersom vi vet att nyheter
hemifrån uppskattas när man
arbetar ute i världen.
Namn på ny utlandspersonal
får vi från LME/U och med det
som grund skapar vi vår
adresslista.
Att få reda på när någon
flyttar från ett land till ett annat kan vara lite svårare och
det gäller också de som arbetar
på något av Ericssons regionalkontor i utlandet.
Hör alltså gärna av dig om
du byter land eller får tidningen till fel adress men i rätt
land. Adress och memoid
finns i redaktionsrutan på sidan 2.
Redaktionen

- Men vi kan och vill bli ännu
bättre, förklarar de.
Därför har de - på eget initiativ - bildat ett eget guide-råd.
- Rådet är ett forum där vi kan
träffas regelbundet för att diskutera förbättringar, berättar de.
Genom rådet kan de också lära
känna varandra bättre och samordna aktiviteter, till exempel
när det gäller vidareutbildning.
Som ett led i denna kompetensutveckling hoppas de bland annat på inbjudningar från andra
fabriker på Ericsson.
- Vi är nyfikna på hur andra
har det och så vill vi gärna själva
bli guidade, hälsar de.

Full fart i Lidingöstafetten
I samband med
Lidingöloppet, sista helgen i september, ordnas
varje år även en företagsstafett. Bland andra
deltog traditionsenligt
Ericsson Radio Systems
i Linköping. En av deltagarna, Håkan Axelsson,
berättar hur det var.

I mitten av oktober fick ca 8 000
Ericsson-anställda i Stockholm
norr en enkät om en ev SASexpress-check-in i Ericsson
Radio Systems lokaler i Kista.
Senast den 31 ktober ska svaren
vara inne.
Den som ännu inte besvarat och
skickat tillbaka enkäten har alltså några dagar på sig.
Bland de inkomna svaren
kommer priser att lottas ut.

Text och foto:
Sven Carlsson

"Unik möjlighet att lära
känna företaget"
Guiderna på Ericsson Mobile
Communications i Kumla är
överens:
- Besöksverksamheten ger
omväxling och stimulans i våra
ordinarie arbetsuppgifter.
Samtidigt ser de guidningen
som en viktig del i deras kompeteasutveckling:
- Vi måste hålla oss å jour
med vad som händer på alla avdelningar inom fabriken - och
det ger oss en unik möjlighet att
lära
känna
företaget.
Guidegruppen har idag hunnit
skaffa sig en hel del kunskaper
om och erfarenheter av besöksarbetet.

i Kista?

Jobb i utlandet?

- Välkommen till Ericssons mobiltelefonfabrik i Kumla, hälsar den guidegrupp som numera svarar för
studiebesöken.

Tog nytt grepp
Därför togs för drygt ett år sedan
ett nytt grepp för att förbättra besöksverksamheten.
I en internannons efterlyste
man intresserade som ville ingå i
en guidegrupp vid sidan av sina
ordinarie arbetsuppgifter.
Guiderna har sedan dess själva

MNHRMMMMMaasmn

Incheckning

de lysa över oss tappra själar.
Stafetten genomsyrades som
vanligt av en familjär stämning
där alla hejade på alla och jag tror
att vi lyckades bra med att både
synas och höras. Det var röda
Ericsson-kepsar och tröjor överallt.
Jag hoppas att vi nästa år kan
bli ännu fler lag som ställer upp
på "årets personalfest" på
Lidingö.
Håkan Axelsson

I Argentina jobbar Anna
Granqvist och Anders Ivarsson.
Håkan Monfors finns nu i Österrike.
Håkan Kastlander har flyttat
till Belgien.
Håkan Eriksson och Per-Erik
Henriksson är stationerade i
Kanada.
I Kina arbetar Ulla-Britt
Jansson, Mikael
Eliasson,
Christina Jansson, Jan Moen,
Inger Nyström, Henrik Tholsby,
Göran Tillqvist, Jonas Åkerman, Andreas Öhrn, Anders
Östh, Örjan Magnusson och
Björn Fredriksson.
Till Tyskland har Erik
Lycken,
Carola
Faronius,
Anders Nordzell och Göran
Söderholm flyttat,
Anders
Forsberg,
Lars
Kristoffersson, Jan Le Grand
och Lars Lindell jobbar i
Storbritannien.
I Hong Kong finns nu Dan
Dia-Tsi-Tay.
Mikael Kauffmann har flyttat
till Indien.
Anders
Engstrand
och
Christer Jansson är stationerade
i Malaysia.
I Spanien arbetar nu Maryam
Farbodi, Peter Möller, Mats
Ahlbom,
Johan
Asplund,
Staffan Henriksson och Anna
Karlsson.
Martin
Nilsson,
Edwin
Sandberg, Neji Kouka, Börje
Nilsson och Mats Åsberg finns i
USA.

Hur far du veta
att du gör ett
bra jobb?
Ulla-Britt Brunzell,
Nynäshamnsfabriken
- Vid de årliga planeringssamtalen
har
chefen berättat
för
mig om han
är nöjd. De
mer synliga
och konkreta bevisen
är höjd lön,,
blommor och tack för bra arbetsinsats vid jul och "krya-pådig-hälsning, när jagvarit sjuk.

Det är mycket varmt på taket vid site 33 och det gäller att försöka hålla sig I skuggan så mycket som möjligt, när man Jobbar.

- Vi åker till site 3 3 , som ligger pä vägen till flygplatsen. Dit hittar chauffören och det går att köra
ända fram, förklarar M a t Nazali. ERA Nyheters utsända ska f å se några av de basstationssiter som
just nu håller på att installeras i Delhi och guide är
Mat Nazali, som är ansvarig för alla utomhusinstallationer.
Mat Nazali kommer
från site 33. Det här är en site som de
Ericsson
Telecommunications flesta av de chaufförer, som
Sdn Bhd, Malaysia, där han arbe- Ericsson anlitar, hittar till. Att
komma till rätt site kan ibland bli
tat sedan 1984.
- Jag var med och byggde upp nog så bekymmersamt, Delhi är
NMT 450-systemet i Malaysia mycket stort och svårt att hitta i.
Att behöva åka runt
och sedan har det
och leta i timmar är
blivit många moinget ovanligt. Till
biltelefonnät.
vissa av siterna är det
Senast var jag i
så smal väg att all utPakistan
och
rustning måste bäras
Kuwait, berättar
de sista hundratalet
han. Till Delhi
metrarna.
kom han för
Genom en bakdörr
drygt fem månagår vi in i ett stort hus,
der sedan. Han
en fabrik, går upp nåhar tagit med sig
gra våningar, förbi en
flera medarbetare Mat Nazali har arbetat
kontorsvåning och ut
från Malaysia hit. med moblltelefonl I
på taket. Här är det full
- Vi är ett team många år.
aktivitet, lådor packas
som jobbar bra
tillsammans och alla vet vad de upp, kabelstegar bärs in i contaiska göra. Det är nödvändigt- för nern och fästen monteras.
att jobbet ska flyta, förklarar
Mast på t a k e t
Mat.
Bilen väjer för några kor som - Det här är en bra och stabil
står mitt i körbanan, svänger in mast, säger Mat och pekar stolt
på en gård och vi är framme vid på den röda, höga masten en bit
bort på taket. Högst upp
håller antenner på att sättas
upp. Här ska det också
monteras upp Minilinkar så
småningom.
Mat visar hur containern
ser ut inuti. "Kraften" finns
redan på plats. Just när vi
står där bärs basstationen
RBS 200 från Gävlefabriken in. Det betyder att
snart kan inomhusinstallationerna ta vid.
- Här är vår starka viking,
skrattar Mat och går fram
Alla vet vad de ska göra så Jobbet går till Magnus Duphorn, som
smidigt.

varit med och burit in basstationen.
Magnus berättar att han arbetat
på Ericsson i två månader och att
han trivs bra. Han fanns redan på

- Bra, luftkonditioneringen är
installerad, nu kan vi börja vårt
jobb här, konstaterar han.
Samtidigt ringer han i sin mobiltelefon till kontoret och meddelar

Vattenflaskan är lika nödvändig som alla verktyg. Här är det
Magnus Duphorn, som svalkar sig.
plats i Indien, när Ericsson började etablera verksamheten här
nere.
Site 9 5
Från site 33 far vi till site 95, som
ligger i södra delen av Delhis
centrum, inte så långt från
Ericsson Telephone Corp. India
AB.
Det är kundens, dvs Bharti
Cellulars uppgift att ordna siter
dvs den plats där basstationen
och övrig utrustning ska installeras. Site 95 finns på taket till
Bharti-koncernens fina kontor.
Mat låser upp dörren och inne i
siten är det svalt och skönt men
ganska så tomt.

Mer om Indien
blir det i nästa nummer
av Kontakten som
utkommer den 9 november. Reportage om bl a
Ericssons bolag och
mobiltelefoni.

att site 95 är klar för jobb.
- Installationsarbetet underlätttas och går att styra betydligt
bättre nu när systemet är i drift
och vi kan använda mobiltelefonen som ett arbetsredskap, säger
han.
På vägen tillbaka till kontoret
berättar Mat att just nu är det 37
siter "on air" och att nästa milstolpe är 50 siter. Det ska man ha
klarat av till november och bland
dessa finns site 33 och 95 med.
Totalt kommer det att bli 100 siter i detta GSM-system, som blev
Delhis första mobiltelefonsystem, när det togs i kommersiell
drift 27 september.
Gunilla Tamm

Niklas Tillman, Gävlefabriken
- Beröm för
bra utfört
arbete utdelas alltför
sällan. Men
så länge jag
inte
hör
motsatsen
utgår jag 'från att jag sköter mitt jobb bra.
Vi i receptionen/växeln måste
uppträda korrekt eftersom vi är
Ericssons ansikte utåt.
Jan Chrlstensen, Ericsson
Radio Access, Kista
- Jag får re-1
da på det
genom uppmuntran
från mina
medarbetare och genom att det
projekt jag
är med i håller tidplanen.
Därmed inte sagt att jag gör ett
dåligt jobb om tidplanen spricker.
Åsa Rehnberg, Ericsson
Mobile Communications,
Kista
Mina
chefer och
projektledare brukar
säga att de
är
nöjda
med
mig
och övriga
arbetskamrater kommer med uppmuntrande kommentarer. Men någon direkt belöning har jag aldrig fått.
Johan Moe, Ericsson
Application Center,
Linköping
- Jag ser det
på att börskursen går
upp. Nej,
det är arbetskamraterna som
ser bäst vad
jag gör men
ett väl utfört arbete definieras
alltför ofta av mig själv. Tyvärr.

