MEMBER 1995

fBM

1

P
ERICSSON

Årgång 12

$

Premiär i Washington DC

3

De gar in i radiovarlden
Radiokommunikation växer snabbt och
har idag över 13 700 anställda i Sverige.
Under det senaste halvåret har över 200
medarbetare från affärsområde Publik
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Privatradio t i l l kraftverk i Polen
Ericsson säljer privatradiosystemet EDACS till Lodz Värmekraftverk och till Lodz
Kraftvärmedistribution i Polen. De två företagen kommer att dela på ett EDACS-nät
som består av fyra basstationer och 390 radioterminaler. Det är främst personal inom övervakning, drift och service som kommer att använda systemet.

Mobildata - polisens nya vapen
Polisen i Sverige installerar Ericssons lösning för mobil datakommunikation, Mobitex, i cirka 850 polisbilar. Många brott kan då klaras upp snabbare genom att poliserna söker information i register och skriver rapporter direkt ute på fältet.

Telekommunikation sökt sig till Radio.
AmirMadani, marknadsförare och
Marianne Bolinder, tekniker, är
två av dem.
4-5
Så många abonnenter
talar japanska
Antalet mobiltelefonabonnenter i Japan passerade nyligen sjumiljonerstrecket och ökar med ungefär en halv miljoner abonnenter i månaden.
Av dessa är totalt 600 000 personer anslutna
till Ericssons digitala system enligt japansk standard, PDC (Pacific Digital Cellular).
Ericssons andel växer med nästan 60 000
abonnenter i månaden i framförallt de stora städerna Tokyo, Osaka och Nagoya.
Ericsson har levererat utrustning till fyra operatörer i Japan och har dessutom kontrakt med
ytterligare tre operatörer som driftsätter nät under 96-97.
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Belönad för flest
Det vackra och bäst förslag
korallrevet
Vårt affärsområde växer oerhört snabbt och tar nya mark
nadsandelar. Detta gäller både på systemsidan och för oss
som arbetar med mobiltelefoner ("terminaler" låter så tek
niskt tråkigt). Lönsamheten utvecklas också mycket positivt
och utsikterna inför 1996 är fortsatt goda.
Men på det vackra korallrevet skall
man simma varsamt och alltid vara
på alerten! Det är
inte de snabbväxande, stora och "duktiga" fiskarna som
tar hem spelet och
överlever - utan de
snabba, magra och
spänstiga, vaksamma och
ständigt
anpassningsbara som klarar sig bäst.
Det finns många
stora och fula rovfiskar, med kända
namn, som lurar på revet. De har också haft framgång på jakten och söker ständigt nya byten.
Låt oss se till att vårt hajstim behåller
vaksamheten och snabbheten. Med lite
hunger ökar jaktinstinkten och viljan att
utöka reviret!
Korallrevet lyser bedrägligt färgglatt
och vänligt i solgasset. När så mörkret
faller blir hoten mer påtagliga. Då gäller det att kunna angripa även stora motståndare genom snabbhet, förmåga att anpassa sig till nya
spelregler och taktiskt utnyttjande av omgivande natur.
I budgettider och inför 1996 är det viktigt att vi kritiskt ser
över hur vi bygger upp stödresurser, bekvämligheter och
kostnadsbelastningar. Vi får inte bli tjocka och långsamma!
Det gäller att behålla smidighet, snabbhet och förmåga att
anpassa sig inför nya hot och möjligheter i den ständigt föränderliga
korallvärlden.
Lycka till på revet!
Johan Siberg

Efter ett år stod Anders Cederlund tv som klar vinnare i förslags-tävlingen. Själv förklarar han segern
med att han helt enkelt "lämnade In ett förslag så fort han kom på en förbättring". Här mottar han
checken på 25 000 kronor av avdelningens chef Mats Norin. Foto: Björn Seger

En check på 25 000 kronor
överlämnades i mitten av oktober till Anders Cederlund, som
vunnit den ettårs-långa förslagstävlingen på den Japanenhet som arbetar med utveckling av programvara för nya
basstationer.
- Pengarna ska gå till en konferensresa, men jag har ännu
inte bestämt mig för vilken, säger Anders Cederlund.
- Vi startade tävlingen för ett år
sen för att stimulera det dagliga
förbättringsarbetet, säger Mats
Norin, chef för avdelningen. Och
det har fungerat över förväntan.
Jag är förvånad över hur många
bra förslag som kommit fram
och vårt stora problem har snarast blivit att ta hand om alla idéerna.
Bakgrunden till tävlingen var
att leva upp till Ericsson-koncernens direktiv att fram till 1997
varje år halvera felprocenten på
programvaran i fält. Detta verkar

emellertid att bli svårt för japanenheten JR/D i fortsättningen.
- Vi har varit felfria ett halvår
och vi har i stället gått över till att
mäta fel som uppstår i funktionsprov, kommenterar Mats Norin.

bättringar belönas med en "presentcheck" på 100 kronor. Med
möjlighet till ytterligare belöning om det visar sig att förslaget
kan leda till "Förbättring", "Stor
förbättring" eller "Mycket stor
förbättring".

Uthålligt
De flesta förslagen rör sk småförbättringar, t ex förbättringar
av arbetsrutiner, processer och
verktyg, men det kom även vissa
förslag på produktförbättringar.
- Vår modell där vi gav poäng
för samtliga förslag, oavsett om
de ledde till åtgärder eller ej, stimulerade. På så sätt fick vi också
chans att ta ställning till hur vi
inte vill ha det, säger Mats
Norin.
Modellen har fungerat bra och
man tänker fortsätta med "Bäst
över året"-tävlingen även om
den nu kopplas ihop med affärsområdets övergripande decentraliserade förslagsverksamhet där
varje förslag som av närmaste
chef bedöms kunna leda till för-

Förbättringsarbete TQM

Behålla nivån

På JR/D har man lyckats bra med
förbättringsarbetet. Med metodiska granskningar har man sökt
upp svagheterna och sen satsat
maximal kraft på att lösa problemen och kontrollerat att inte felen dyker upp igen.
- Vi har fått upp ångan, säger
Mats Norin. Det svåra blir nu att
stanna kvar på den höga nivån
och konsolidera oss. Men där har
förslagsverksamheten också fört
med sig en ökad medvetenhet
om hur viktigt det är att arbeta
med att höja kvaliteten på våra
produkter.
- Vi skäms inte för att säga att
vi har satt upp ett högt mål - att
vara den kvalitetsmässigt bästa
designorganisationen
inom
Ericsson!
Lars Cederquist

Stora planer i Kumla
I slutet av oktober tog
representanter från både Ericsson och Kumla
kommun det första spadtaget för utbyggnad av
mobiltelefonfabriken i
Kumla.
Utbyggnaden på 16 000 kvadratmeter blir nästan en fördubbling
av den befintliga ytan och kommer att bestå av både ny ytmonteringshall och packhall samt kontor med 120 platser. Det byggs
även en ny matsal och motions-

hall med fotbollsplan utanför.
- Vi räknar med att börja flytta
in i de nya lokalerna om ungefär
ett år men till våren 1997 ska allt
vara helt klart, säger Göran
Wallenius som är fastighets- och
säkerhetschef
på
Ericsson
Mobile
Communications
i
Kumla.
Själva bygget leds av Ericsson
Fastighet vars VD Per Palmberg
var en av de som tog det första
spadtaget tillsammans med Kaj
Nielsen, chef för Ericsson Mobiltelefoner i Sverige, och representanter från Kumla kommun.

NHETER

I samband med spadtaget spelade Kumla kommuns musikskola allt från marscher till samba
under ackompanjemang av smällande Pommac- och champagnekorkar.
Lars Eriksson
Första jordbiten grävs upp av Per
Palmberg, VD för Ericsson
Fastighet, Kaj Nielsen, chef för
Ericsson Mobiltelefoner i
Sverige, Gerd Engman, landshövding I Örebro län och Dan-Åke
Moberg, kommunalråd i Kumla.
Foto: Ivar Magnusson
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Började den första oktober
som VD för Ericsson Radio
Messaging.

Foto: USIA/Barry Fitzgerald

Premiär i Washington

USAs första PCS-system invigt
Med ett samtal från USAs vice president Al Gore
till borgmästaren i Baltimore invigdes det första
PCS-systemet i USA den 15 november. För
Ericsson, som levererat utrustningen, blev det en
historisk dag eftersom det inte bara var USAs första persontelefonisystem utan också Ericssons
första mobiltelefonsystem i den amerikanska huvudstaden.
Det var i februari i år som
American Personal Communications, APC, ett av Sprint
Telecommunications delägt operatörsbolag, beställde ett PCSsystem från Ericsson. Detta sk
PCS 1900-system bygger på
GSM och är av stor strategisk betydelse när det gäller val av standard för persontelefoni i USA.
Systemet, som i första fasen ska
täcka städerna Washington och
Baltimore samt de stora vägarna
däremellan, är dimensionerat för
ca 150 000 abonnenter. I området
finns idag två analoga nät, som är
överbelastade.
- När vårt system nu tas i kommersiell drift har vi den amerikanska
mobiltelefonivärldens
ögon riktade på oss. Vi blir den
första leverantören som kan visa
upp ett fungerande PCS-system i
USA och den uppmärksamhet
som vi får hoppas vi kunna utnyttja inte bara i USA utan globalt, säger Mats Dahlin, som är
ansvarig för Market Operations
North America på affärsenheten
GSM, NMT och TACS .
Mats nämner också att det persontelefonisystem ( DCS 1800)
som den engelska operatören
Mercury One-2-One köpt av
Ericsson varit en viktig referens.

Reklamkampanj
Lanseringen av PCS-systemet
har föregåtts av tidningsannonser
sk "teasers", om att något stort är
i görningen. Mellan 15-30

första gången den nya basstationen RBS 2000 installeras i full
skala och det blir den stora testen
ute "i verkligheten".

Stort projekt
- Att installera och driftsätta systemet är ett stort uppdrag och under den mest intensiva perioden
har upp mot 350 personer arbetat
i projektet, berättar Thomas
Knutsson, som är ansvarig för
implementering i Nordamerika.
Uppdraget är ett sk turn key-åtagande vilket betyder att Ericsson
står för allt utom att skaffa fram
siterna dvs de platser där basstationerna ska placeras.
Hittills är ca 300 basstationer

november följer sedan en intensiv reklamkampanj parallellt från
APCs och Ericssons sida. Det
blir annonser i de stora amerikanska landstäckande tidningarna
som Wall Street Journal, US
Today och New York Times
samt de lokala dagstidningarna i
Baltimore
och
Washington.
I somras beställde
APC även telefoner
till sitt PCS-system
från Ericsson. Det
var en order värd
122 miljoner kronor. Det första samtalet med den nya
telefonen ägde rum
i slutet av juli, då
senator
Larry
Pressler, ringde det
första
officiella
PCS-samtalet
i
USA.
- Det är en ny telefon, Ericsson PCS
CH-337, som är utvecklad på Ericsson
Mobile Communications i Lund och
tillverkad vid fabriken i Kumla, förklarar Mats.
Mycket i projektet är nyutvecklat,
både hård- och
mjukvara även om
Jens Tillberg testare från Kista ser fundersam
det är baserat på ut. Bakom syns Dennis Carter från Ericssons
Ericssons
GSM- regionkontor i Washington.
plattform. Det är Foto: Lars Skogsberg

levererade och 250 är i drift. Det
stora antalet basstationer, RBS
2000, betyder hårt tryck på produktionen i Gävle. I somras
fanns personal från Ericsson i
Lynchburg, Dallas och Kanada, i
Gävlefabriken och hjälpte till.
Även när det gäller installationsarbetet har det varit ett internationellt "teamwork" med personal
från både USA, Sverige och
England.

Tack bra, det är mycket att sätta sig in i när man är ny men jag
tycker om att ha mycket att göra.
Utöver det svenska bolaget
ansvarar jag även för den internationella delen av verksamheten för landstäckande personsökning (Wide Area Paging,
WAP). Vi har bland annat försäljningskontor i USA och Hong
Kong samt bolag i England.
Jag har just kommit hem från
Telecom-mässan i Geneve där
jag på kort tid fick möjlighet att
träffa flera kunder samt Ericssonpersoner inom personsökning.
Vilken är din främsta uppgift?
- Jag kommer att se över verksamheten samt sätta upp riktlinjer och mål. Som ny chef kommer jag förstås att sätta min egen
prägel på företaget.
Just nu håller vi på med budgetarbetet.

Tre regionkontor i USA
När det gäller Ericssons mobiltelefoniprojekt i USA har landet
indelats i tre stycken regioner,
öst, väst och "central" med kontor i Bethesda (strax utanför
Washington), San Francisco, och
Dallas. Från dessa kontor kommer bl a marknadsföringen för
regionerna att ske.
När APC nu lanserar sitt PCSsystem börjar nog ett nytt kapitel
om Ericssons mobiltelefoni i
USA att skrivas.
Samtidigt som Ericsson och
APC diskuterar utökningar av
systemet pågår arbetet med att
installera det PCS-system, som
Pacific Bell Mobile Services,
PBMS, beställde i juni. Detta
system ska täcka huvuddelen av
Kalifornien och Nevada inklusive städer som San Francisco, San
Jose, Oakland, Los Angeles, San
Diego och Las Vegas. Ordern beräknas vara värd drygt två miljarder.
I början av december börjar
den amerikanska tillståndsmyndigheten, Federal Communications Commission, FCC, dela
ut licenser för det sk C-bandet.
493 nya licenser ska auktioneras
ut och många av spekulanterna
följer nog med stort intresse
PCS-lanseringen i WashingtonBaltimore.
Gunilla Tamm

Hur många är ni i Sverige?
- Totalt är vi ungefär 210 personer varav nästan hälften sitter
här i Bromma. Lika många finns
i Älvsjö och sedan en mindre
grupp i Sundsvall.
Vad har du gjort tidigare?
- Jag har faktiskt arbetat här tidigare som marknadschef men då
hette vi Magnetic.
Men jag kommer närmast från
det svenska försäljningsbolaget
Ericsson Paging Systems där jag
varit VD i nästan ett år.
Jag började på Svenska
Radioaktiebolaget, sedermera
Ericsson, 1976 som konstruktör.
Sedan har jag haft olika chefsbefattningar inom områdena
produktion, marknad och utveckling. Jag var också stationerad i Kanada 1986-87.
Har du en personsökare själv?
- Javissst, jag har dessutom
skaffat Minicall Privat åt mina
två pojkar på elva och tretton år.
De är mycket förtjusta över det.
Var bor du?
- Jag bor i Rissne tillsammans
med min fru och mina barn. Det
ligger mitt emellan Kista och
Bromma, vilket är mycket praktiskt. Egentligen har jag cykelavstånd till arbetet men det har
inte blivit av att cykla ännu.
LE
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Johan tillhör världseliten

Siktar på OS nästa år
- Ska vi sponsra dig vill vi också se resultat, sade kollegorna lite
skämtsamt när Johan Haglund på Ericsson Mobile Communications
AB i Kumla 1991 fick sponsorstöd från sin arbetsgivare.
Johan som då var mer eller
mindre nybörjare i rullstolstennis - tog dem verkligen på
orden.
Förra året och i år blev han
nämligen svensk mästare i
både singel och dubbel. Idag
är han rankad som l:a i
Sverige i sin sportgren.
Under det senaste året har
han dessutom avancerat från
99:e till 18:e plats på världsrankinglistan.
Och nu siktar han på en ny
SM-titel i november, ytterligare avancemang i världsrankingen och en plats till
OS i Atlanta nästa år. (Efter
det att intervjun gjordes har
han alltså blivit svensk mästare i år)

Snabb karriär
- Det började 1989 då jag
spelade rullstolsbordtennis,
berättar Johan. På ett lands,- ,

,

Johan Haglund i

lagslager fick han tips om badö »Ingol och
rullstolstennis - en sport som
han då aldrig hade hört talas om.
Han provade på det, började träna och
fick "bra flyt" i spelet. Sedan dess har han
klättrat snabbt mot den internationella elitnivån.
Redan efter ett år debuterade han i det
svenska landslaget som bl a spelar i World
Team Cup - rullstolstennisens motsvarighet
till Davis Cup.
Och under de senaste åren har han deltagit
i en rad internationella tennisturneringar
som gett honom värdefulla poäng på rankinglistan.

Växande sport
Handikappidrotten är på snabb frammarsch.
Och det gäller även rullstolstennisen. Allt
fler agnar sig åt sporten som egentligen bara skiljer sig på en punkt från traditionell
tennis - bollen får studsa två gånger (i stället
för en gång) på vardera sida om nätet.
-1 dag får våra turneringar utomlands stor
uppmärksamhet i media, berättar Johan.
Det lockar publik, som i sin tur öppnar
möjligheterna till prispengar. Seger i en stor
turnering kan ge uppåt 15 000 kronor.
Och fr o m nästa OS i Atlanta är rullstolstennisen - liksom en rad andra handikappidrotter - upphöjd till olympisk gren.
-Sverige skickar två deltagare och visst
vore det roligt att bli en av dem, säger
Johan.

Viktigt stöd
Att tävla på elitnivå kostar givetvis på både tidsmässigt och ekonomiskt.

Kumla i svensk mästare i rullstolstennis •
dubbel.

Johan tränar 3-4 gånger i veckan och har bara i år - deltagit i sju stora turneringar
över hela världen: i Japan, USA, England,
Holland, Schweiz, Tyskland och Österrike.
För några i världseliten är tennisen ett heltidsarbete.
För Johan, däremot, gäller det att kombinera tennisen med ett krävande arbete.
- Utan sponsorstödet från Ericsson och
den fina uppbackningen från mina arbetskamrater skulle jag aldrig klara av det, konstaterar han.
Arbetsgivaren står för betald ledighet,
vissa resebidrag vid större turneringar och naturligtvis en mobiltelefon.
Och arbetskamraterna på planeringsavdelningen (CP/AY) ställer upp för Johan
och ger honom ett bra stöd.
- Kamratstödet är viktigt när jag måste ta
ledigt för att tävla, menar han.

Ny rullstol
Johan har nyligen också fått ekonomiskt
stöd för att kunna köpa en ny rullstol.
- Rullstolen är specialbyggd för tennisspel och en förutsättning för att kunna klättra uppåt på världsrankingen, förklarar
Johan. Och för att bli ännu bättre har han nu
också skaffat sig en professionell tränare ATP-tränaren Ronny Båthman som bl a
arbetat för Niklas Kulti.
Med ny rullstol och ny tränare står Johan
därmed extra laddad inför ett nytt spännande år på tennisbanor över hela världen.

Text och foto: Sven Carlsson

Senaste NMT-telefonen
spelar Fur Elise
Ericssons senaste NMT-telefon, NH 238, har
Beethovens nionde symfoni, The Entertainer eller Fiir
Elise som ringsignal.
Telefonen har även en förbättrad telefonbok och kommer ihåg de tio senast slagna numren. Det finns också en
extra antenn som ger längre räckvidd på platser med dålig täckning.
NH 238, som ersätter den tidigare NH 237, lanseras
bland annat i Thailand där det finns ungefär 55 000
NMT-abonnenter som är anslutna till Ericssons system.
Att jämföra med Sverige som har nästan en miljon abonnenter.
LE

Att utvecklas inom Radio
Under det senaste halvåret har
över 200 medarbetare från affärsområde Publik Telekom
sökt sig till Radio. Hur upplever
de sin nya arbetsplats och hur
stora är skillnaderna mellan de
två affärsområdena? ERA Nyheter har frågat Marianne
Bolinder, Amir Madani och Ann
Bäckman, som sedan några månader nu arbetar på Ericsson
Radio Systems i Kista.
- För mig kändes det naturligt att bryta upp
från Ericsson Telecom efter nio år och söka
något nytt. Att det skedde just i våras berodde till viss del på den stora omorganisationen, som skulle inneburit att jag ändå fått
både nya arbetsuppgifter och ny chef, säger
Marianne Bolinder. Hon började på
Ericsson Radio Systems i april i år och arbetar som testledare för systemverifiering av
GSM.
- Jag har trivts bra inom affärsområde
Publik Telekom och hunnit pröva flera olika
arbetsuppgifter både i Sverige och utomlands bl a i Australien och Norge.
Marianne tycker det är roligt att jobba
med mobiltelefoni och hon upplever att hon
Marianne Bolinder och Amir Madani började på Ericsson Radio Systems i Kista för några månader sedan. Att byta jobb ser båda som ett steg I
fått ett bredare arbete. Att gå över till Radio
den personliga utvecklingen.
ser hon som ett steg i
- På Ericsson Telecom har det faktiskt
System, som ju blivit ett stort företag. Det
den personliga utvecksäger Ann Bäckman, som lämnade skett en revolution under de senaste åren
lingen.
Ericsson Telecom för några månader sedan men för många på övriga Ericssonbolag le- Det viktigaste är
ver ' Jet gamla tröga ETX" kvar.
efter att ha arbetat där sedan -78.
att ha ett intressant
- För mig känns det fel att tala om olika
- Att byta jobb är att gå vidare i sin utjobb, betonar hon.
veckling. För mig är det också viktigt att kulturer inom olika affärsområden. Om vi
När Marianne får
jag vågat ta steget in i något nytt, förklarar blandar det bästa från varje kan vi få något
frågan om det finns
som ger en god Ericssonkultur. Därför tror
hon.
några skillnader melAnn har haft flera olika befattningar un- jag det är bra med rotation bland personalen.
lan att arbeta inom
Precis som Marianne tycker Ann att det
der åren på Ericsson Telecom, de flesta
Publik Telekom och
produktionsinriktade. På affärsenheten vore önskvärt med fler medarbetare som
Radio, svarar hon, att
Cellular Systems American Standards blir hunnit skaffa sig mer erfarenhet både av
det är snabbare tempo
hon nu ansvarig för Supply Management, livet självt och yrket.
på Ericsson Radio
Text: Gunilla Tamm
en helt ny funktion. (Se artikeln här intill)
Systems. På det förra
Foto: Björn Seger
På frågan om olika förtagskulturer svarar
arbetet förekom arhon att visst är det skillnad mellan Publik
betstoppar men nu är
Telekom och Radio.
tempot högt hela tiden. Ibland skulle det
vara skönt att kunna slå - Jag tycker det känns fel att tala om olika kulturer inom olika afav lite på arbetstakten, färsområden. Om vi tar det bästa från varje, får vi en god
det behöver vi nog alla, Ericssonkultur, säger Ann Bäckman.
menar hon.
Supply Management kallas det och på som arbetar med produktionsstyrning
- Det är en fin stämning här och det har in- Ericssons mobiltelefonsystem har gott rykte
affärsenheten
Cellular
Systems- och Stefan Holmquist som arbetar med
te varit svårt att komma in i jobbet eller och "säljer sig nästan själva" .
American Standards är man först inom produktionsekonomi och processer.
bland arbetskamraterna. De flesta är unga
Totalt är antalet medarbetare 14 då
Radio med att inrätta denna funktion.
och rätt nyanställda men jag saknar medar- Bevara kreativiteten
affärsenhetens inköp ingår i Supply
Vi
ska
vara
ett
interface
en
länk
betare som arbetat några år och har erfaren- När det gäller kreativiteten
inom
mellan underleverantörer och affärsen- Management.
het.
Radiokommunikation hoppas Amir att den
En uppgift för gruppen är bl a att se
hetens kunder, förklarar Ann Bäckman,
ska finnas kvar.
som
är
ansvarig
för
Supply till att affärsenhetens leverantörer "skö- Men, säger han, det finns en fara att arInspirerande miljö
Management. Hon kom till Radio- ter sig" och det gäller både de externa
För Amir Madani är det nya jobbet inom af- betet med processer kväver den. Visst måste
och interna. En annan viktig
verksamheten
i
en
stor
organisation
styras
färsområde Radiokommunikation ett steg i
uppgift är den långsiktiga
den egna utvecklingen. Han började på och speciellt i ett expanderande företag med
planeringen
vad gäller proEricsson Telecom -91 och de sista tre åren många nya medarbetare men processarbete
duktion
och
inflödet
av proarbetade
han med kundprojekt för och processmöten får inte styra så hårt att de \
dukter.
En
del
i
detta
är att
egna
idéerna
inte
kommer
fram
eller
blir
Mellanöstern.
lämna underlag till RadioI juni i år började Amir på Ericsson Radio viktigare än kundjobbet. Inom Publik
kommunikations
produkSystems, affärsenheten GSM, NMT och Telekom har man arbetat länge med procestionsstab
för
att
man
där bl a
TACS, där han är marknadsförare på östra ser och det gäller för Radio att ta tillvara
ska kunna belägga affärsomerfarenheterna
därifrån.
Afrika och mobiltelefoniprojekt i Sydafrika.
rådets fabriker på bästa sätt.
Amir pekar på den stora kunskap som
Någon platsannons svarade han inte på utan
En annan del är att aktivt
ringde direkt till avdelningen och hörde sig finns inom Publik Telekom och han tycker
kommunicera med de exterdet är synd att den inte utnyttjas fullt ut inom
för.
na leverantörerna.
- Jag visste att det är en inspirerande miljö hela koncernen.
- 1 vårt arbete ingår också
- Riv murarna mellan Radio och Publik
inom Radio och att byta jobb kändes som ett
att fungera som en länk melsteg framåt i min egen karriär, säger han. Telekom, det är slöseri med resurser, säger
Fr v Stefan Holmquist, Ann Bäckman och j
lan operations och produktion,
När det gäller den expansiva och kreativa han.
Eriksson på Supply Managemant
berättar
Ann. En del i arbetet
miljön har han inte blivit besviken.
kommunikation
från
affärområde blir att hålla TK, dvs tillverkningskost- Här är alla så engagerade, det finns så Blanda kulturerna
Publik Telekom för några månader se- naderna under uppsikt och en annan att
många möjligheter och stort utrymme för - Ericsson Telecom beskylls ofta för att ha
dan.
Därifrån kommer även två av de verka för kompletta leveranser från fabegna idéer, tillägger han. Själva arbetet som tung byråkrati och för några år sedan stämde
övriga
medarbetarna Åke Eriksson, rik dvs god kundkvalitet.
marknadsförare tycker han är rätt likt kund- det men det finns också byråkrati, som är
projektjobbet
på Ericsson Telekom. positiv. Den behövs här på Ericsson Radio

Från leverantör till kund

Charlotte Dam, här med sonen Viktor sex månader i knät och Petrine Villemoes, tycker båda
om att undervisa och trivs med jobbet som utbildare inom mobiltelefoni. De tycker att de har
nytta av sina erfarenheter som forskare.

Ericsson fångar
fysikdoktorer
Bättre trygghet och ett utmanande jobb som ger stora utvecklingsmöjligheter. Det är några av skälen till att Ericsson lockar till sig
kvalificerade människor från den akademiska världen. Aktuella exempel på detta är en trio doktorer i fysik som arbetar på Ericsson
Radio Systems utbildningsavdelning Customer Training Centre I
Kista - och de är alla kvinnor!
- Man har ju fått lära sig att ansvara för
projekt och att undervisa. Det här är ett kul
jobb där jag kan se
många
valmöjligheter
för framtiden.
Charlotte Dam började
på
Ericsson
Radio
Systems i börj an a v forra
året, innan hon blev klar
med sin utbildning. Disputationen klarades av i
juni i år vid univerVan att undervisa
sitetet i Edinburgh,
Skottland.
Nej, det är snarare undervisInnan dess hann hon
ningsvanan, kopplad med en
också med att få barn
förmåga att snabbt tillgodo(i våras). Nu är hon till
göra sig nya kunskaper och
50 procent föräldraledig
förmedla dem till andra, som
kommer företaget till godo. Jeanette Rydén kom till Ericsson med sonen Viktor och
Radio Systems från Uppsala uniarbetar halvtid med
- Jag har alltid tyckt om att versitet i mars i år.
hemmet som bas.
undervisa. Genom en tidigare
- Detta är helt i linje med våra idéer om
kollega fick jag höra hur bra det var att
jobba som utbildare inom Ericsson, säger det flexibla kontoret; att kunna arbeta flexiJeanette Rydén, anställd sedan mars i år belt utan fasta arbetsplatser. Om det går att
efter att tidigare varit lektor vid fysiska arbeta hemma, gör man det och sköter koninstitutionen i Uppsala där hon doktorerade takterna med arbetsplatsen via telefonen
eller sin PC med modemkontakt in i vårt
för fem år sedan.
- Jag vill ha ett utvecklande jobb som jag nätverk, berättar Andrée Wernlund som är
trivs med, och det tycker jag att jag fått här, chef för utbildningsavdelningen.
- Min samlade erfarenhet som forskare är
tillägger hon.
det primära. Jag sökte till Ericsson för att
jag tycker det är roligt att undervisa, säger
Från Fysikum
"Tidigare kollegan" är Petrine Villemoes, Charlotte och tillägger att ett stort företag
som disputerade i oktober -93 och sedan ger trygghet och att "Ericsson har gott rykte
undervisade på Fysikum innan hon fick ut- inom den akademiska världen".
- Jag tror att vi kan ge den här typen av
bildningsjobbet på Ericsson Radio Systems
människor
en utmaning, säger Andrée
i augusti ifjol.
- Det är ett stort men stimulerande steg att Wernlund och tillägger att man på enheten
gå från fysik till mobiltelefoner, säger har ytterligare ett par anställda med forskarPetrine som ändå tycker att hon har stor bakgrund, Johan Molnö (licentiat) och
nytta av sin forskningserfarenhet i jobbet på Anders Wännström (docent).
Text och foto: Alf Öst
Ericsson.
Charlotte Dam, Jeanette Rydén och Petrine
Villemoes vänder upp-och-ner på alla fördomar om att det bara är män
som doktorerar i fysik. Själva
ämneskunskaperna har de
kanske inte så direkt nytta av
på Ericsson Radio Systems,
även om man kan tycka att
laserspektroskopi och strömningslära har viss anknytning
till radiovågor.
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Mercury besökte
Mjärdevi
Ett både nyttigt och
uppskattat besök gjorde den engelska operatören Mercury One- 2One på Application
Center i Mjärdevi för
några veckor sedan.
Över 180 medarbetare, som alla
arbetar med utveckling av BSC,
Basestation Controller (en kontrollenhet i GSM-systemet, som
övervakar basstationerna) fanns
på plats för att ställa frågor till de
fyra kundrepresentanterna.
- Det här var första gången som
en kund var inbjuden hit till
Mjärdevi för att träffa konstruktörer och provare. Det blev ett
mycket givande besök både för
oss och Mercury. Det säger
Trygve Christensson, som är ansvarig för utvecklingen av BSC
och den som var värd för besöket.
Konkreta önskemål
Att höra operatören berätta om
hur de använder systemet var nyttigt och flera konkreta kundönskemål togs upp. Ett var t ex att
det är bättre med ett stabilt system än ett system med många nya
tjänster. Från Mercury efterlyste
man även hjälp med att förbättra
drift och underhåll av nätet för att

kunna minska dessa kostnader.
Mercury besökte inte bara
Application Center i Mjärdevi
utan också övriga designkontor
som
arbetar
med
BSC,
Basestation Controller. Från
Mjärdevi gick resan vidare till
Ericsson Software Technology i
Karlskrona, och Hässleholm,
Ericsson i Dublin för att avslutas

på Ericsson Ltd i Guildford.
PCN i England
Det var hösten -91 som Mercury
One-2-One beställde ett persontelefonsystem (DCS 1800) från
Ericsson. I somras kom en beställning på utbyggnad av systemet. Detta stora turn key-uppdrag är värderat till 3,9 miljarder.
GT

Besöket på Application Center förevigades med en gruppbild.
Stående fr v Marie Westrin, Lars Ölmén, Anders Molander, Jan
Sjunnesson, Trygve Christensson, Robert Morris, Mercury och Inga
Berg. Sittande fr v Marylin Ganstedt, Monica Helmfrid, Christopher
Back från Ericsson I Guildford samt Martin Plgott, Robert Hoare
och Eric White, samtliga från Mercury. Foton: Helen Ohlsson

Martin Pigott, ansvarig för drift och övervakning på Mercury One
2 One framförde operatörens synpunkter.

Veckan då två jobb blev ett
Thorbjörn Tärnström är
chef för IT-systemsupporten i Gävlefabriken. Fram
till 1 november var han
också chef inom provningsteknik. Dagboken är
skriven på tåget mellan
Uppsala och Gävle.

Måndag 30 oktober.
Vaknar 5.30 av att min elklocka
väsnas förskräckligt. Gör mitt
ryggympa-pass såsom sjukgymnasten lärt mig trots att man kan
tvivla på om jag tillhör de levande. Har man haft riktigt ont i ryggen så är man starkt motiverad.
Sedvanliga morgonbestyr och en
rejäl frukost, det behövs när man
pendlar och går upp tidigt.
Iväg på cykel 6.30 mot Uppsala
central. En frostig morgon och
fara för halka.

Tåg 956 avgår 6.46 mot Gävle. mycket som borde göras. Skall över på provningsteknik och jag två av barnen.
Fredag 3 november.
Dryftar livets glädjeämnen och jag vara helt ärlig, kära dagbok, kan helt ägna mig åt jobbet inom
data.
Bjuder mig själv på sovmorgon
förtretligheter med pendlarkolleTar mig tid att göra "bastjänst" till 6.45. Tittar ut: Hjälp det har
gorna. Framme i Gävle tar jag
större delen av dagen. Nöd- snöat!
min andra cykel de 2 km till favändigt och avstressande. När
Tåget går 7.58. Jobbar med dabriken. Läser Memo och förbereman byter jobb är ett perfekt till- torn sedan jag läst tidningarna.
der dagens arbete. Detta börjar
fälle att städa. Röjer t o m i Memo
På förmiddagen fortsätter jag
med möte ang. MAS-systemet.
och på hårddisken i min bärbara att städa samtidigt som medarbePå lunchen låter jag mig frestas
dator. Oj vad skönt! Jag tror inte tare och omvärld på vanligt sätt
av en MAX-burgare. Klockan 13
alls på ett tomt Memo eller ett håller mig sysselsatt via Memo,
möte med medarbetaren Ola
Norström. Vi diskuterarar hur så har jag haft en del problem tomt skrivbordjag kan inte jobba telefon och besök. Den som påstår att män inte har någon simulmöjligheten att faxa direkt från med stress. (Är troligen inte en- så, men lagom är bäst.
tanförmåga
kan gärna få prova
Klockan
13-15
undervisar
sam
inom
detta
växande
företag).
inköpssystemet CAP bör impleJag sätter upp för stora dagsmål medarbetare Robert Jernberg mig det jobb jag har haft det sista året.
menteras.
12.30 telefonmöte ang. nytt
Planerar
dokumentationsut- både på jobbet och privat vilket om databasernas grunder.
Jobbar som oftast på tåget på system för streckkodsmärkning
bildning på nästa enhetsmöte slutar med att jag mår dåligt.
med vår sekreterare Carita Lööv. Försöker just nu "fostra mig hemvägen med att läsa post och (BARTRACK2). Vi upptäcker
Åker hem med tåg 883 kl. 16.46 själv" att stryka ned i listan över med att skriva mm i den bärbara att vår växel MD110 inte kan
koppla upp trepartssamtal med
som idag bara är 5 minuter för- vad som måste göras, sova vettigt tjänstedatorn.
två externa samtal inblandade,
samt att gå iväg till t.ex. möten i
senat.
Dåligt!!
Torsdag
2
november
Lägenheten är full: Mina barn; god tid och inte sätta igång något
Klockan 14.00 slutar jag "forIdag har jag förmånen att gå upp
Jonas 13, Elin 10, Klas 8 samt ku- nytt när det återstår sju minuter.
Framme på jobbet. Läser och en timme senare då jag skall på mellt" på teknikavdelningen och
sin Johan från Sala 15. De två
bjuder mina fd medarbetare och
äldsta kan med svårighet slita sig skriver Memo, attesterar tider. tjänsteresa till Kista.
chef
på glass med kolasås och
Läser
tidningen
och
skriver
sefrån hem-PC:n där utbyte av bl.a. 10.00 åker jag iväg till en lokal
flarn.
Fick bl.a. en rolig minnesdan
ned
några
stolpar
till
en
motiutanför
fabriken
för
målnedbrytspelprogram pågår, när jag säger
ning för 1996 tillsammans med vering för att rekrytera en datain- gåva: En lucka till tjänstemobilen
att det är dags att äta.
genjör till. Mötet kallas ISÄG = med min egen bild på. Den är exDet är stor skillnad på att vara alla cheferna på min avdelning.
16.00-18.00: Chefsmöte med Inköps System Ägar Grupp. Som tra rolig då jag på nämnda bild
frånskild jämfört med att kunna
fabrikschefen
Anders Thörn, som chef deltar jag inte självklart i deltar i en tävling om hur många
dela på dagens jobb. Tack och lov
har vi ett hyfsat samarbete jag bl a talar om risken att bränna ut dessa möten men jag är med nu i marshmallows man kan få in i
människor med för mycket över- början för att lära mig. ISÄG an- munnen utan att helt förlora taloch ex-frun.
svarar för förvaltning av inköps- förmågan.
tid samt om fabrikens mål.
systemet CAP.
Hemma med barnen på kvälTisdag 31 oktober.
Åker med i bil till Uppsala. len. Fixar mat och pysslar med
Onsdag 1 november
Sov för en gångs skull från 22.00
till 05.30. Har annars ofta svårt Fr o m idag har jag bara ett jobb, Storhandlar sedan, lagar middag diverse ting.
Thorbjörn Tärnström
att gå och lägga mig, det finns så skönt. Fd medarbetare Marc tar och ser "Rederiet" på TV med
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Alltidd på sin vakt
På skyltarna står det
"Partena Security bevakar". I själva verket är
det Urban Karlsson och
hans kollegor som bevakar. Urban arbetar nämligen som nattväktare åt
Ericsson. ERA Nyheter
följer med honom några
timmar för att se vad
som händer när de flesta
har gått för dagen och
mörkret har lagt sig över
Kista.
Larmet går i driftcentralen. En
envis signal tutar samtidigt som
en ritning kommer upp på datorskärmen där en röd prick blinkande visar var larmet går. Det är ett
glaskrosslarm på Torshamnsgatan 27. Högsta prioritet.
Nattväktaren Urban Karlsson
rycker ut direkt. Han tar skåpbilen och är på plats inom några
minuter. Med målmedvetna och
snabba steg passerar han snurrgrindar och dörrar. Han spanar
intensivt efter krossat glas eller
någon inkräktare. Plötsligt rycker
han upp sin fulladdade - ficklampa och lyser i alla mörka hörn och
bakom gardinerna. Men alla fönster är hela och ingen mystisk
person syns till. I alla fall ingen
obehörig mystisk person. Falskt
larm alltså. Och lika bra är det,
för inbrott vill ingen ha.
- Det är sällan det händer något
skarpt men jag får inte släppa
koncentrationen för det, säger
Urban. Han har arbetat som väktare på Partena Security i fem år
och de senaste två och ett halvt
åren har han bevakat Ericssons
byggnader i Kista.

Jobb i Indien
Efter artikeln i tidningen Kontakten nyligen har vi fått mycket positiv respons. Intresset för
att arbeta i Indien har ökat väsentligt. Det är glädjande.
Inom följande områden finns
det vakanta befattningar:
Marketing Managers,
Account Managers,
Project Managers
Mobile Network Design
Transmission och
Installation.
Om du är intresserad av någon av tjänsterna skicka kortfattad CV till Elisabeth Ramel,
KI/ERA/LNB eller på memo
ERAELRA.

Vann du på
SAS-enkäten?

Ett ljus i mörkret. Urban Karlssoni arbetar som nattväktare åt Ericsson iI Kista.

av kaffebryggare och kopieringsmaskiner. Han går även på toaletten - för att kontrollera att det inte är läckage eller stopp i avloppen.
- Visst kan det bli lite enformigt emellanåt men rätt var det är
händer det något och man måste
göra en nsats. Det är alltid roligt
att kunna hjälpa folk som till exempel har låst sig ute, sprungit
bort sig eller fastnat i snurrgrindarna.
Mellan varven hinner han prata
lite med Stefan som sitter i driftcentralen och Åsa, den andra
nattväktaren.

Nattens mål

När Urban får en stund över äter
han lunch, eller vad det kan tänkas heta när man äter mitt i natKommer in överallt
När Urban inte rycker ut på larm ten. Eftersom restaurangerna är
går han rond. Varje natt går han stängda så dags har han mat med
flera mil genom korridorer och sig. Men om larmet går då är det
kontorslandskap. Ljudet av rass- bara att avbryta ätandet och göra
lande nycklar och en sprakande ett ryck.
kommunikationsradio följer hoFörst när klockan slår sju på
nom på vägen. Alla han träffar på morgonen och Ericssönerna böri lokalerna under kvälls- och nat- jar så sakteliga återvända till artetid får visa upp sitt ID-kort.
betet, kan Urban slappna av och
- En del som arbetar över ofta åka hem till sambon i Huddinge.
Text och foto:
känner jag igen vid det här laget,
Lars Eriksson
avslöjar Urban.
Han släcker lampor och stänger

Att känna till vid brand
Branden vid Ericsson Mobile
Communications i Lund för några veckor sedan kan tjäna som
en propå om hur man ska bete
sig om elden bryter ut. Så här
säger Stellan Svensson, som är
säkerhetschef på Radiokommunikation:
- Företaget ansvarar för att
det finns utrymningsplaner, utrymningsvägar, larmanordningar och annan teknisk utrustning.
Det är på den enskilde individens eget ansvar att studera de
utrymningsplaner som finns
uppsatta och att ta reda på var
närmaste reservutgång finns.
Det finns bl a nödutgångar i
omedelbar anslutning till samtliga rotationsgrindar.
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När brandlarmet ljuder ska
man alltid gå ut. En grundregel
om elden bryter ut är: larma rädda - släck.
När man lämnar sitt rum efter
arbetsdagen är det bra att ta som
rutin att stänga dörren, det kan
hindra ev brand att sprida sig
och därmed begränsa en storbrand. Man bör även ta kopior
på datafiler och låsa in dessa i
brandsäkert utrymme t ex datamediaskåp.

Alla som lämnat in enkäten om
en eventuell check-in-automat
för SAS i Kista deltar i utlottning av priser. Här är vinnarna.
Första pris i form av en kabinväska, necessär och passfodral
går till Patrik Willén på
Ericsson Radio Systems.
Övriga pristagare på Ericsson
Radio Systems är Kenneth
Radebo, Hans Bendes, Eva
Haglund, Christina Callmer och
Abbas Surnar.

Kundtjänst för
dokumentation

Ser och hör allt. Med hjälp av nio kameror och hundratals larmsensorer har Anders Westman I driftcentralen full kontroll över
Ericssons byggnader.

Övervakningens högkvarter
Basen för all bevakning i Kista
är driftcentralen som ligger på
Torshamnsgatan 23, mittemot
entrén för huvudkontoret. Den
är bemannad dygnet runt, sju dagar i veckan. På dagtid är det
Anders Westman som sitter här.
Han tar bland annat emot larm,
påringningar från porttelefonerna och håller koll på de nio TVkamerorna som är utplacerade
vid ytterdörrar och garageinfarter.
I driftcentralen samlas också
väktarna när de inte rycker ut på
larm eller går rond.
- Sammanlagt är vi ungefär 25
hel- och deltidsanställda från
Partena Security som sköter bevakningen åt Ericsson, säger
Robert Kock, som är gruppledare.

Bemannad dygnet runt
De är uppdelade i dag- och nattskift och det finns alltid minst tre
väktare på plats. När de tar på
sig uniformen tar de också på sig
ansvaret för att upprätthålla den
höga säkerhetsnivån som gäller
på Ericsson. Men alla uppskattar
inte det.
- Det kan vara påfrestande
ibland när personalen på
Ericsson tror att vi väktare bara
är ute för att jäklas med dem, när

vi i själva verket gör vårt bästa.
Vi kan helt enkelt inte släppa in
folk
hursomhelst,
berättar
Robert.

På affärsenheten Mobiltelefoni
europeisk standard finns nu en
intern kundtjänst som besvarar
frågor om dokumentation för
CME 20 och CMS 40. Det vill
säga Ericssons mobiltelefonsystem enligt standarden GSM
och PCS.
Kundtjänsten riktar sig bland
annat till personer inom Ericssons stödorganisation, lokalbolag runt om i världen samt
marknadsenheter som har frågor kring kundbiblioteken.
Telefon, ECN: 850-451 88,
memo: CME20 eller CMS40.
Mer information finns också att
hämta på internet under adressen: http://kid040.ericsson.se.

Krav på ID-kort
Att glömma ID-kortet hemma
kan jämföras med att glömma
nyckeln till bostaden, man får
problem med att ta sig in.
Som bekant måste alla som rör
sig i Ericssons lokaler ha IDkortet väl synligt och besökare,
som inte är anställda, får inte gå
omkring ensamma. Anledningen är att man vill vara säker
på att det bara är behöriga personer som finns i husen. Dels som
ett skydd för personalen själv
och dels som ett skydd för verksamheten. Det kan gälla dyrbar
utrustning eller känslig information.
- Man kan vända på det och
undra vad som skulle hända om
vi inte skyddade oss. Det är både
olustigt och kostsamt att råka ut
för inbrott och stölder, säger
Robert.
- Men det är roligt att arbeta åt
Ericsson eftersom det är omväxlande och det alltid finns mycket
att göra, allt från att byta glödlampor till att jaga bovar, tycker
han.
LE

Carl-Erik Johansson har flyttat
till Kanada.
I Kina jobbar nu Kjell
Jörneskog, Hans Geidebäck,
Cecilia Bergstrand, Lennart
Bergström och Georgios Tatidis.
Eva Gustavsson och Mikael
Hofverberg är stationerade i
Tyskland.
Till Storbritannien har Lars
Leiram och Erik Niss flyttat.
Per Björk och Anders
Lundvall jobbar i Indien.
Mikael Eklund är stationerad i
Libanon.
Thomas Wirseen har flyttat
till Malaysia, Johan Nyberg till
Nederländerna
och
Patrik
Melander till Filippinerna.
I USA jobbar nu Jan Larsson,
Lars Enell, Kent Jansson, Ulf
Johansson, Anders Kovacs,
Gunnar Larsson, Ulf Lönn och
Jörgen Östlund.
Christian Laveryd är stationerad i Vietnam.
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FRÅGAR
Vet du vad du
ska göra om det
börjar brinna?
Björn Ekelund, Ericsson
Mobile Communications,
Lund

- Ja, dessutom drabbades jag ju
nyligen.
Varna först
alla andra,
ta kalendern Tyvärr har fotot
och
visit- brunnit upp
kortspärmen och gå till närmaste utgång.
Stäng dörrar på vägen ut och
räkna sedan efter så att ingen
saknas.
Ingrid Rydström, Ericsson
Radio Messaging, Bromma
Madras, som ligger i sydvästra Indien i delstaten Tamil Nadu har sex miljoner invånare och är landets tredje största hamnstad. På bilden
konstmuseet i Madras. Foto: Indiska statens turistbyrå

Mobilsystem till Madras
I en gatukorsning står en man på en hög ställning
framför en jättelik affischtavla och på den målarhan en indier, som ringer i en mobiltelefon. Texten
intill berättar att nu har RPG Cellular Services Ltd
tagit sitt mobiltelefonsystem i drift i Madras.

tar han. Till det kommer den personal som arbetar i mobiltelefonprojektet.
- Idag är vi två medarbetare på
långtidskontrakt och det behövs
ytterligare två, säger Rezaul. I
projektet arbetar just nu flera
svenskar på korttidskontrakt, fyra sk supervisors från Ericsson i
Malaysia och ett 20-tal inhyrda
personer.

Installation och driftsättning av milj är nya i Madras är Ericsson
detta GSM-system har gått Telephone Corp. India AB nya i
mycket snabbt. Tre månader ef- staden. Kontoret finns i de lokater det att kontraktet skrevs under ler som Ericsson Telecommugick det att ringa från
mobil till mobil och en
Nästa dag
månad senare gick sysOperatören
RPG
temet i kommersiell
drift.
Cellular Service är
- Nätet har i första
ett konsortium, där
fasen 26 radiobasstabl a det indiska företioner med kapacitet
taget RPG, ameriför 15 000 abonnenter
kanska Airtouch och
och det täcker Madras
engelska Vodafone
och två huvudvägar i
ingår. Airtouch har
söder, berättar Rezaul
gjort cellplaneringen
Karim, projektledare
för systemet. Operapå Ericsson Telephone
tören har själv skafCorp. India AB (India
fat fram siterna.
Branch) i Madras.
- När siterna var
Rezaul, som tidigare
förberedda var det
arbetat på Ascom i
hårt tryck på oss att
Schweiz, kom till
snabbt
installera.
Madras i juli och hans Mr Rangarajan, chef för regionkontoret i Madras tillsam- Helst skulle det vara
mans
med
Rezaul
Karim,
Ericssons
projektledare.
fru och två barn kom
klart till nästa dag och
tre veckor senare. Nu ska de stan- nications Ltd, EIL, har i Madras. det har vi också klarat. Ibland
na några år i Indien.
Mr R. Rangarajan, som är chef blev det jobb både dag och natt,
Precis som Rezaul och hans fa- för regionkontoret, kom till säger Rezaul. När det är så
Ericsson
för "tight" om tid gäller det att leveknappt ett halv- ranserna till Madras stämmer
år sedan. Han med alla "papper" så det inte blir
har tidigare va- förseningar i den indiska tullen.
rit chef för TeI Madras finns två GSM-sysleverket i Mad- tem, som drivs av RPG Cellular
ras.
Service och konkurrenten Sky- Än så länge cell, där bl a Bell South och
är vi bara tre här Millicom ingår. Nokia är levepå regionkonto- rantör till Skycell. Av de två sysret men fram till temen har RPG flest basstationer
slutet av första och därmed bäst täckning.
kvartalet
1996
I Madras finns sex miljoner inThomas Enehag från EPK, Karlskrona instruerar
ska
vi
öka
till
16
vånare
men bara 350 000 fasta teGopal Mohan Cupta från Ericsson Telecommupersoner, berät- lefonlinjer och det är lång väntenications i Madrid.

tid för att få telefon. Medelinkomsten är högre än i andra indiska städer och många skulle ha
råd att skaffa telefon om det
fanns tillräckligt med linjei.

Filmskådespelare
Mr K Krishnan, som är chef för
RPG Cellular Service Ltd, är
nöjd med Ericssons utrustning

- Nej, det
vet jag inte.
Förutom att
jag ska ta
mig ut och
inte åka hiss.
Men någon
brandövning
har vi inte
haft sedan jag började här i januRodrigo Carrasco, Ericsson
Radio Access, Kista

- Ja, jag vet
jm m ^
var jag ska iåå | N W h |
ta mig ut. jfl
^L
Problemet J H F *0mm j—T
är att brand- 1
**r> * ^ I
larmet
t
knappt hörs M
~~Z~
eftersom
TB
%»*#:
jag arbetar
med tillverkning där det bullrar
en hel del.
Sture Sjöström, Ericsson
Radio Systems, Kista

- Vi är nöjda med Ericsson utrustning, säger Mr K Krishnan,
chef för RPG Cellular Service.

och tror på en positiv framtid för
GSM-systemet. Den kommersiella starten har föregåtts av
mycket marknadsföring.
Madras är södra Indiens
Hollywood med flera stora filmstudios och många filmskådespelare.
- Förutom affärsmän är dessa
en intressant kundgrupp, förklarar Mr Rangarajan. En filmstjärna tjänar upp till två och en halv
miljon kronor på en film och med
två, tre inspelningar om året blir
det rejäla inkomster. Förutom att
ringa i mobiltelefonen ser nog
många av dessa filmstjärnor mobiltelefonen som ett passande attribut för att skapa sin image.
Gunilla Tamm

- Där jag
satt tidigare
visste jag
det men efter att vi har
flyttat till
en ny byggnad är jag
lite osäker.
Jag skulle förstås gå ut om larmet gick men jag minns knappt
när det var sist.
Petra Nyroth, Visbyfabriken

- Om det är
akut går jag
till närmaste nödutgång, som
jag
har
kontrollerat var den
finns. Jag
har inte fått utbildning att använda brandsläckare men jag
vet några på avdelningen som
behärskar detta ifall det skulle
behövas.

