1 JAPAN 1 BLICKPUNKTEN 1
Japan-projektet är mitt uppe i arbetet med att bli en "riktig " affärsenhet. Det handlar om kvalitetskrav,
systemutökningar och japanisering,
när Mats Köhlmark berättar.
Sid 4-5
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Enheterna som arbetar med utbildning och kompetensutveckling har
slagit sig samman och haft både öppet hus och gjort en katalog.
sid 2

EälMimir
Digitalt till don
kosakernas stad
• Den ryska mobiltelefonoperatören Rostov Cellular
Communications har beställt utrustning av Ericsson till ett
DAMPS/AMPS-system till Rostov
on Don i södra Ryssland vid flo
den Dons utlopp. Staden har
över en miljon invånare.
Systemet, som initialt har
pacitet för ca 2 000 abonnenter,
kommer att tas i drift under våren.

Transmission till
Grekland och Sydaf rika
• Ericsson Radio Access affärssegment Transmission befäster
sin position genom leveranser av
transmissionsutrustning till grekiska teleoperatören Stet-Hellas
och Mobile Telecom Network
Ltd i Sydafrika.
Båda kontrakten har tagits i
hård konkurrens med bl a New
Bridge och Nokia Transmission.

"Silverleverans"
till Gävlefabriken
• Den 14 februari, Alla hjärtans
dag, fick fabriken i Gävle en lite
annorlunda leverans. Då skickade nämligen Swedeform, som
tillverkar GSM-stativen, det
50 000:e GSM-stativet till
Ericsson. Dagen till ära var det
förpackat i silverpapper och dekorerat med röda hjärtan i olika
storlekar.

För ett är Sedan började Annika Asklund på Ericsson Telecoms fabrik i Katrineholm. Den första januari i år gick hon tillsammans
med ungefär 450 arbetskamrater över till affärsområde Radiokommunikation.
Foto: Mikael Lundborg

Välkommen till Radio
Annika i Katrineholm
I Katrineholmsfabriken sker just nu stora förändringar. Produkter flyttas över till
Norrköping samtidigt som arbetet med att bli en "radiofabrik" har börjat.
Utbildning blir en av årets viktigaste uppgifter.
Sista Sidan

NMT 450-kontra
till Slovenien
• Mobiltelefonoperatören
Mobitel i Slovenien har skrivil
kontrakt med Ericsson Radio
Access om utökning av sitt NMT
450- system i Slovenien. Det gäller basstationer och växelutrustr.ing till ett värde av 67 miljoner
kronor. Leveranserna ska ske
från mars till maj i år.
Mobiltel, som är ett statligt äc
företag, tog sitt NMT 450-system
i drift redan -91 och systemet har
idag närmare 30 000 abonnenter.
Nyligen tecknade Mobitel också kontrakt med Ericsson om leverans och driftsättning av ett
GSM-nät i Slovenien.
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om väntat blev -95 ett
mycket framgångsrikt år
för Radiokommunikation.
I kronor räknat blev vår
försäljningsökning ca 15 miljarder
kronor och antalet anställda växte
med 10 000 personer. Det betyder
att bara vår årliga tillväxt motsvarar ett normalstort svenskt börsnoterat företag!

Både ödmjukhet och aggresivitet behövs
Fjolåret var ett jobbigt år som
krävde stora arbetsinsatser men
det goda resultatet är ett bra bevis
på att ansträngningarna gav resultat. Av allt som bidragit till framgångarna kan man bl a nämna
den japanska marknaden och det
sätt som vi tagit tillvara tillväxten
där.
Vår långsiktiga strategi att vara
ute i rätt tid med digitala mobiltelefoner har också visat sig vara
helt rätt. Även framgångarna för
våra TDMA-baserade PCS-system i USA var ett viktigt bidrag
till förra årets framgångar.
Mobil kommunikation är en
bransch som utvecklas mycket väl
och även om Motorola just nu
aviserat bekymmer får vi inte underskatta företagets förmåga att
vässa klorna och komma tillbaka.
Nokias bokslut har visserligen inte kommit ännu men det finns
ingen anledning att tro att företaget inte fortsätter att vara både
snabbfotat och framgångsrikt.
Även o m -95 varit mycket
bra är allt inte problemfritt och
främst gäller det kapitalbindningen som går i negativ riktning.
Förklaringen är, förutom expansionen, kundernas allt större krav
på finansieringshjälp. Produktväxlingar för nya basstationer
medför också att vi binder kapital
i våra lager.
Förutom att komma till rätta
med kapitalbindningen är årets
verkligt stora utmaning att både
klara alla kortsiktiga målsättningar och samtidigt orka planera för
framtiden i en värld som präglas
av en mycket snabb förändringstakt.
Våra framgångar får vi aldrig ta för givna. Vi behöver både
ödmjukhet och aggresivitet för en
fortsatt positiv framtid.

STEN FORNELL
Ekonomidirektör

gnyheter

FOkUSerar På kompetensutveckling. Affärsområdets chef och VD Kurt Hellström får en inblick i de språkkurser som bland annat
Anita Carlsson på Ericsson Language Services erbjuder.

Gemensam satsning
på kompetens
Sju enheter som erbjuder kompetensutveckling inom Radiokommunikation slog nyligen ihop
sina kloka huvuden och anordnade
för första gången ett Öppet hus i
Kista. Samtidigt släppte de en ny
utbildningskatalog.
- Det här är första gången vi gör en sådan
här gemensam satsning, säger Anna
Högberg som är spindeln i nätet och arbetar med allmän personalutbildning.
- Vi har tillsammans också tagit fram en
katalog som ska täcka många av de utbildningar som finns inom affärsområdet, säger hon. Den innehåller allt från den centrala introduktionsutbildningen för nyanställda till djupgående kurser i något mobiltelesystem.
Ungefår 150 personer samlades på Öppet hus och vandrade runt bland de olika
utbildningsmontrarna. Här är några
smakprov.
Flexibel radioskola
En av arrangörerna, Bengt Källbäck, erbjuder teknisk kompetensutveckling. Vad
innebär det i praktiken?
- Att vi har bland annat utbildningsprogram för radioteknik, växelteknik och
hårdvarukonstruktion och även grundutbildningspaket för nyanställda ingenjörer,
berättar han.
- Planerna för framtiden är att vi vill
hjälpa hela enheter med att undersöka och
analysera vilken kompetens de behöver
och sedan lägga upp specialanpassade utbildningar. Det kan vara kursmoduler med
olika kunskapsnivåer och nya inlärningsmetoder, till exempel med hjälp av multi-

"Våra stora framgångar har vi nått tack
vare en hög och världsunik kompetens
och jag önskar att den förs vidare inom
företaget.
Kurser år ett oerhört stort hjälpmedel
men det är först när kunskaperna kan
tillämpas som vi drar nytta av dem."
Kurt Hellström, VD
media eller video. Den flexibla skolan kallar vi det för, avslöjar Bengt.
Vad gäller mer systemorienterade utbildningar inom mobiltelefoni och mobildata finns de på respektive enhet.
Obligatoriskt för chefer
Per-Arne Spiik är ansvarig för chefs- och
ledarskapsutvecklingen.
- En chefs eller projekdedares grunduppgift är att skapa bra förutsättningar för
sina medarbetares arbetsprestationer.
Detta stöder vi i vår tur på tre olika sätt,
säger Per-Arne.
- Det ena stödet är utbildning som faktiskt är obligatorisk för alla nya chefer, och
som är en viktig och stor satsning för företaget, både ekonomiskt och tidsmässigt.
Vi räknar med att utbilda nästan 350 chefer under året.
- Men kurser räcker inte, det finns även
behov av utveckling på andra sätt. Därför
kommer vi att ge stöd för bland annat analyser, diagnoser och skräddarsydda insatser för såväl ledningsgrupper som enskilda
chefer och ledare, berättar Per-Arne.
- Vårt tredje stöd kallar vi för ledarforum. Det kommer att bestå av bland annat
ett nyhetsbrev, föreläsningsserier, debatter
och nätverksgrupper. Meningen är att skapa diskussioner och att utbyta erfarenhe-

ter, som kanske är svårt för chefer att göra
i vanliga fall, menar Per-Arne.
Nytt för inköpare
En helt ny typ av utbildning startade i höstas och hann därför inte komma med i den|
gemensamma katalogen. Den riktar sig till
inköpare och är uppbyggd i form av en.
trappa i fem steg som börjar med en ut-1
bildning för nya inköpare och fortsätter
med bland annat förhandlingsteknik och^
affärsjuridik.
"
Andra utbildningar
i
Den ena av två andra utbildningsenheter
som är nya på Radiokommunikation är
Ericsson Language Services som erbjuder
språkundervisning på alla nivåer och även
översättningsservice.
Den andra enheten finns på Ericsson
Infocom Consultants och ansvarar för utbildning inom projektstyrning (Props).
Månne finns det fler interna utbildningar men det här utbudet borde väl mätta alla kunskapshungrande medarbetare ett
bra tag.
LARS ERIKSSON

UTBILDNINGSKATALOG
AHirscMlla Bud»

Här är huvudingången för
all intern utbildning.
Beställ katalogen på memo:
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Ger mervärde
åt mobiltelefonin
I början av februari skrevs
ett avtal mellan mobiltelefonienheten för europeiska
system RMOG och Ericssons
bolag för meddelandetjänster, EMX i USA, som innebär att dessa tjänster i fortsättningen ingår i RMOGs
totala systemerbjudande
för GSM. PCS 1900, DCS
1800, NMT och TACS.
- Avtalet är ett distributions- och
certifieringsavtal, förklarar Per
Nordlöf, chef för produktenheten Digital Switching Systems
and Applications på RMOG.
Det betyder att vi kommer att
inkludera Ericssons egen lösning
av meddelandetjänster i våra systemerbjudanden till kunderna.
Det betyder också att support
mm av detta produktområde
kommer att skötas på liknande
sätt som för våra övriga RMOGprodukter.
Avtalet omfattar också en cerofieringsdel, som ska säkerställa
att de olika produkterna fungerar tillsammans och att man har
full kontroll över de olika gränssnitten.
- Ericssons plattform MXE är
jämbördig med konkurrenternas
när det gäller varje enskild applikation och har en klar konkurrensfördel när det gäller att konvertera mellan skilda media, säger Per Nordlöf.
Tilläggstjänster
Meddelandetjänster, eller Messaging Services, är typiska tilläggstjänster som ger mobiltelefonoperatörerna mervärde i den
allt hårdare konkurrensen om
' abonnenterna. I dagens läge
handlar det mest om SMS, Short

Rolf Ranvert
chef f ö r d e n n y b i l d a d e
utvecklingsenheten bredbandig radioteknologi

- Tack, bara bra. Det är roligt att vara med och bygga
upp en ny enhet från början.

Leif Holm f r å n Ericssons messaging-bolag EMX i USA.

Per Nordlöf på enhet e n Europeisk standard, RMOG.

Hur m å n g a ä r n i n u o c h
hur många kommer ni att
v a r a o m t v å år?

MXE är 811 Plattform f ö r f ö r m e d l i n g av textmeddelanden, fax, E-mail, personsökning och t a l i fasta n ä t och nät f ö r m o b i l t e l e f o n i , personsökning och PCS.

Meddelandetjänster blir del
av mobiltelefoniernjudande
Message Services, dvs möjligheten att skicka korta textmeddelanden över mobiltelefoninätet,
samt Voice Mail, röstbrevlåda,
där man kan lagra eller lyssna av
intalade meddelanden.
I framtiden väntar ett flertal
avancerade tjänster, som Fax
Mail, E-mail och konvertering
mellan olika medier, t ex från
text till tal, dvs att man själv kan
välja att få ett fax uppläst om man
skulle sitta och köra bil, eller att
man kan tala in ett meddelande
som skrivs ut hos mottagaren.
Kärnan i meddelandehanteringen är en central nod, ett

Messaging Center, som kopplas
in mot växeln i mobilsystemet.
Ett Messaging Center är emellertid inte begränsat till mobiltelefoni utan kan fungera mot fasta
nätet, personsökning etc.
Redan sålt
Ericsson har redan sålt ett antal
MXE-noder i anslutning till mobiltelefonsystem. Det som nu
sker är att relationerna fastställs,
att tjänsterna ingår i totalerbjudandet och att ett nära samarbete inleds.
- För oss betyder avtalet att vi
får en fastare plattform att utgå

från och vi är mycket nöjda med
att ERA beslutat sig för att stödja vår produkt, säger Leif Holm,
chef för Ericsson Messaging
Systems Inc, EMX.
Messaging är ett område som
bedöms ha goda framtidsutsikter. Resonemanget är i princip
att den som kommunicerar själv
vill kunna bestämma när och hur
hon ska kunna nås. Och att man
inte alltid behöver prata med den
som man söker. Ofta räcker det
med att lämna ett meddelande.
För mobiltelefonioperatörerna och leverantörerna är också
trafikökningen avgörande. Nya
tjänster genererar ökad trafik vilket betyder utbyggnad av nät etc.
LARS CEDERQUIST
EMX har även tecknat motsvarande avtal medjapanenheten RMOJf.

Amerikansk kund
får förbättringar
- Ericsson har världens bästa digitala mobiltelefonsystem men abonnenterna
tycker att talkvaliteten inte
riktigt når upp till samma
nivå som i de analoga systemen. Det sade Edward
Weingart som representant
för AT&T Wireless Services,
Ericssons största D-AMPSkund i USA, när han besökte Kista nyligen.
- Vi har en halv miljon abonnenter i USA och om de tycker att
det låter dåligt någonstans, låter
det dåligt överallt, säger
Weingart.
Uttrycket att kunden alltid har
rätt, tar Ericsson fasta på och har
redan startat ett projekt med må-

hur stär
det till?

let att förbättra talkvaliteten i det
digitala
mobiltelefonsystemet
D-AMPS så att den under 1997
är minst lika bra eller bättre än
talkvaliteten i det analoga systemet. Det är Tord Stureborg på
affärsenheten Amerikansk standard som leder projektet, VQIP
(Voice Quality Improvement
Project).
- Den riktiga expansionen för
PCS (Personal Communications
Services) i USA kommer under
1997, spår Weingart. Och då är
det digitala D-AMPS-system
enligt TDMA-tekniken som gäller för AT&T Wireless, säger
han.
Kunden flaggar också för att
den egna personalen inte fullt ut
kan hantera systemet och göra

- En svår fråga. Nu är vi ca
100 personer och i slutet av
året ska vi ha vuxit till 200
för att om två år möjligen vara upp mot 400. Det är inte
svårt att hitta personal, det är
många som vill vara med och
utveckla för framtiden. Mina
nya medarbetare kommer
från helt olika områden och
tillsammans ska vi skapa en
gemensam kultur. Vi ska arbeta med "wideband cellular", bredbandig radioteknologi, både radio- och växelteknik, för de tre affärsenheter som arbetar med mobiltelefonsystem. "Wideband
cellular" innebär att man använder högre hastigheter för
mobiltelefoni för bl a dataöverföring.
När k o m m e r d e t f ä r d i g a
produkter?

- Före sekelskiftet, skulle
jag tro. Idag vet vi inte exakt
vilka användningsområden
som blir aktuella men det är
viktigt att vi är tidigt ute. Vi
ska bygga tillämpningarna
på dagens system och målen
ska vi definiera gemensamt
inom Radiokommunikation.
Idag finns ingen etablerad
standard så det är något vi
måste plöja väg för. Höga
hastigheter för mobiltelefoni
är inget nytt område. Inom
vårt affärsområde har det bedrivits forskning och nu är
det dags att skapa produkter.
Du har arbetat länge ino m Radio?

Viktigt klMdfflfttB. Tord Stureborg på affärsenheten Amerikansk
standard t r ä f f a r Edward Weingart, vice VD på AT&T Wireless
Services i USA.

-Ja, jag börjde redan 1968
på dåvarande SRA. Jag har
hunnit med att arbeta inom
bl a flygelektronik, landmobil radio och mobiltelefoni.
De senaste fem åren har jag
varit ansvarig för utveckling
av GSM-basstationer inom
affärsenheten Mobiltelefonsystem europeisk standard.

Foto: Anders Anjou

V a d g ö r d u på f r i t i d e n ?

nödvändiga anpassningar. Därför erbjuder Ericsson specialanpassad utbildning genom ett fyra
månaders kursprogram, liknande det som Ericssons nyanställda
ingenjörer får.
- Genom att vi får vetskap om
l

befintliga lösningar och planerade förbättringar skalar vi bort lager för lager på problemlöken.
Jag tar alltså goda nyheter med
mig tillbaka till USA, säger en
nöjd Edward Weingart.
LARS ERIKSSON

- Jag tycker det är roligt
att sjunga opera och har varit
med i flera amatörföreställningar, där vi bl a spelat
Trollflöjten. I somras började jag spela golf- mycket roligt!
GT

ERA NYHETER FEBRUARI 1996

Kontor i sju japanska städer och 2 700
personer som arbetar för affärsenheten,
när det gäller Japan går utvecklingen fort.

Kortbyte för tusentals

Med Japan
i fokus
valitetskrav, systemutöklar av de anställda i Japan är japaner, säger
ningar och japanisering
Mats. Samtidigt tillägger han att det är vikär viktiga ord när Mats
tigt att få fler japaner i ledande befattningar.
Köhlmark, chef för afEn förklaring till att japaniseringen gått
färsenheten
Mobillångsamt beror på att Ericsson varit ett
telefonsystem PDC,
nästan helt okänt företag i Japan. Det börjar
berättar om hur
bli bättre, och än mer känt hoppas Mats att
Japan-projektet nu är mitt uppe i arbetet
namnet blir när Ericsson börjar tillverka
med att bli en "riktig" affärsenhet.
och sälja mobiltelefoner i landet vilket planeras ske under -97. Tillsammans med af- Det är viktigt att vi inte tappar allt som
färsenheten Mobiltelefoner har Japan-envarit bra i projektet nu när verksamheten
heten ett tekniskt samarbete för detta.
fått nya dimensioner, säger han.
Med undantag för en kortare tid på affärSöka felkällan
senheten Mobiltelefonsystem amerikansk
standard har Mats varit med i Japan-projekKvalitet är ett ord med extra betydelse för
tet från början av -92, då arbetet fick en rivalla medarbetare. Att alltid hålla sina löften
start. För knappt ett år sedan efterträdde
till kunden är en grundregel och här är
han Gunnar M Eriksson, som chef för Japan-enheten en bra förebild inom
Japan-enheten.
Radiokommunikation.
- Vi har höjt vår kvalitet vilket kunden
- Hittills har vi klarat våra uppgifter och
också märkt men saminte missat en enda "sertidigt har vi fått påpevice in" dvs driftsättkanden om att den kan
ningstid, säger Mats med
bli ännu bättre. Därför
viss stolthet. Den senaste
är vårt aktiva förbättsystemleveransen gällde
ringsarbete nog så viktill DTQ och när den
tigt, betonar Mats.
överlämnades den femte
När något gått fel
januari skedde det t o m
räcker det inte med att
två månader före utsatt
"fixa till" det utan jatid. Det var då den fjärde
panerna vill veta varför
systemutgåvan av CMS
det blivit fel, att hitta
30 som levererades.
källan till felet för att
DTQs nät har idag
se till att samma fel in30 000 abonnenter och
70 000 på väntelista. Att - A t t klara den snabba tillväxten är ett te uppkommer igen.
inte alla kan få abonne- av årets viktiga uppgifter, säger Mats Ett lärorikt synsätt.
mang direkt beror på Köhlmark.
bristen på mobiltelefoKortare ledtider
ner i Japan.
Han förklarar också att ledtiderna för utvecklingsarbetet måste bli kortare. Ett proUtvecklingen av CMS 30 går vidare och
när systemet i Hokkaido tas i drift i början
blem är att vi ibland startar utvecklingsarbeav nästa år blir det den femte utgåvan.
tet för sent jämfört med konkurrenterna.
Utvecklingen på den japanska marknaden
Utanför Kista
går så fort att det är nödvändigt att befinna
sig i landet för att hänga med. Därför börjar
Affärsenheten PDC har idag ca 2 000 anman nu bygga upp en teknikverksamhet i
ställda och man ska vara upp mot 2 700 i
slutet av året. I Kista har enheten 700 med- Japan som ska arbeta med utvecklingsspecifikationer.
arbetare så majoriteten av personalen finns
Som några viktiga uppgifter i år nämner
på andra orter bl a inom produktionen och i
Mats, att förbättra kundrelationerna, klara
Finland.
den snabba tillväxten och infria de förvänt-Vi arbetar på att stärka banden med de
ningar som finns på nya funktioner i systeenheter som finns utanför Kista. För promet.
duktion har vi ju Gävlefabriken men också
Framtiden för Ericsson på den japanska
fabrikerna i Visby och Katrineholm som
mobiltelefonimarknaden ser ljusa ut och
producerar åt oss liksom Ericsson Comomsättningen förutspås öka kraftigt.
ponents, Ericsson Radio Access och de
Mats höjer dock ett varnande finger.
Ericssonfabriker som gör AXE-växlarna.
- Konkurrensen förväntas samtidigt bli
Alla är lika viktiga, betonar Mats.
allt hårdare med ökad prispress i takt med
Japanisering på gång
att operatörena sänker sina priser. Vi måste
behålla vår goda position i Japan, som komIdag har Ericsson kontor i sju städer i Japan
mer att förbli vår viktigaste PDC-marknad.
och där arbetar ca 450 personer med mobilVisserligen finns det intresse för denna systelefoni. Japanisering, dvs att ersätta persotemstandard även utanför landet, framför
nal på utlandskontrakt med japanska medallt i Asien, men jag tror inte PDC kommer
arbetare är en viktig uppgift.
att få en bred spridning i världen som t ex
- Det gick långsamt i början men nu har
GSM, avslutar han.
GUNILLA TAMM
det kommit igång och ungefär två tredjede-

Täta kontakter med Japan. Mats Köhlmark tillsammans med en medarbetare från Jaj^n, Akir
Japan-enheten i Kista under e t t h a l v t år innan han åker t i l l b a k a t i l l Ericssons T o s h i l ^ konto

wada, som började på Ericsson Toshiba för ett år sedan. Nu arbetar han på
<iin- Yokohama.
Foto: Kurt Johansson

Snart en miljon abonnenter i Ericssons system
Ericssons beslut i början av 90-talet
att satsa på utveckling av ett digitalt
system för den japanska marknaden
har varit mycket lyckosamt. Det är
ovanligt att en så omfattande utveckling bär frukt efter så kort tid
som när det gäller CMS 30.
När Ericssons första mobiltelefonsystem i
Japan togs i kommersiell drift 1 april -94 i

I december förra året hade Ericssons
CMS 30-system 800 000 abonnenter och
nu under våren passeras miljongränsen.

Tokyo strömmade abonnenterna till och
ökningstakten har fortsatt att vara A i
snabb. Idag finns totalt åtta miljoner aDonnenter i landet och av dessa är 3,3 miljoner
användare av de digitala PDC-systemen. I
december förra året hade Ericssons CMS
30-system 800 000 abonnenter och nu i
början av våren passeras miljongränsen.
Inget "mellanår"
- Abonnenttillväxten i våra system blev
större under förra året än vad vi förväntat
oss. Vi hade tidigare trott att -95 skulle bli
ett "lugnt mellanår" för att -96 sedan skulle
bli ett år då marknaden tog ny fart. Så blev
det alltså inte, förklarar Mats Köhlmark
som är chef för affärsenheten PDC.
Idag har Ericsson levererat system till fyra operatörer i Japan och ytterligare två har
skrivit kontrakt på system som ska tas i drift
i början av nästa år.
TDP- Tokyo Digital Phone var den operatör som tog sitt system i drift först. Sedan
följde KDP - Kansai Digital Phone (Osaka)
och CDP - Central Japan Digital Phone
(Nagoya). Den fjärde kunden, DTQ Digital Tu-Ka Kyushu (Fukuoka) tog sitt
system i drift i början av januari i år.
I början av nästa år ska Ericssons två andra kunder, DTD - Digital Tu-Ka
Hokkaido (Sapporo) och DTH - Digital
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Tu-Ka Hokuriku (Kanazawa) ta sina system
#

Stora MDE-leveranser

N T T är den japanska operatör som har det
största och snabbast växande mobiltelefonsystemet. MDE, som är en radiobasstation
till NTTs system är en produkt som utvecklas av Ericsson Microwave Systems i
Mölndal och tillverkas i Gävlefabriken.
amgångarna för NTTs nät innebär
/eket stora MDE-leveranser för fabriken,
som nu byggt ut tillverkningsytan för denrk produkt,
AllJtvecklingen av MDE fortsätter med olika projekt som
t ex paketdata.
GUNILLA TAMM
Kanazaw;

- Vi administrerar kortbytet för ungefär
6 500 personer. Det betyder alla bolag inom Radiokommunikation i Sverige med
undantag för Ericsson Radio Access och
några mindre företag, säger Brigitte
Ringdahl, som är ansvarig Travel
Manager.

Anledningen till kortbytet är att
Ericssonkoncernen tecknat ett globalt
ramavtal med American Express Corporate Card med det MasterCard-baserade kortet First Card.
Om man byter bolag inom Ericsson behöver man inte byta betalkort. Bytet ska
ske innan sista mars.
Radio är idag det enda affärsområde
som har en väl fungerande Travel
Management-funktion och man har därför valt att låta detta affärsområde genomföra kortbytet först.
Även på de andra affärsområdena kommer alla anställda att byta kort till
American Express. Med kombinationen
American Express och FirstCard/MasterCard har man betalkort som täcker hela
världen.

Ofullständigt
Ungefär 200 ansökningar kommer in varje dag och av dessa är det hälften som måste skickas tillbaka för att de är ofullständigt ifyllda.
- Många har glömt att skriva under, inte textat sitt efternamn eller fyllt i hemadressen. Kanske beror det på stress men
det verkar som om man inte läser igenom
anvisningarna innan man börjar fylla i formulären, säger Gun Pohjanen på Travel
Management. Många har missat att fylla i
löneföretagsnumret. Detta nummer finns
på tidrapporten längst upp till vänster.
När det gäller personal i Kista är det åtskilliga som inte fyllt i den valutafullmakt
som behövs för att man ska kunna få ut valuta samtidigt med biljetten.
GUNILLA T A M M

- Den som inte skickat in ansökningspappren om de nya betalkorten bör göra det så
snart som möjligt, uppmanar fr v Anita Giertz, Gun Pohjanen och Brigitte Ringdahl.
Foto: Björn Seger

Spärra korten med ett enda samtal
För drygt två år sedan tecknade Ericssonkoncernen ett direktavtal med
Sentinel om tjänsten StopService. Den innebär att man genom att ringa ett enda telefonsamtal kan spärra alla sina kontokort,
bankböcker, pass, körkort och liknande.
Detta är en tjänst, som man abonnerar på

som privatperson. I samband med det betalkortsbyte som nu sker ska man inte
glömma att meddela att man har nya betalkort.
Den som har frågor om betalkortbytet
eller Stopservice kan skicka ett memo till
ERAERARESA
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Flexibel fabrik
" Å t t i o procent av de produkter vi levererade under december fanns inte i april!",
berättar Anders Norin, chef för Teknik i
Gävlefabriken. Förändringen av produktmixen har inneburit att fabriken skrivit industrihistoria. Den analoga produktionen
är utflyttad och fabriken är nu en enhet
för tillverkning av digitala radiobasar.
"Hur man lyckas med det på så kort tid
beror på en enorm flexibilitet. Vi har för-
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ohama

Idag har Ericsson kontor i dessa sju
städer i Japan och där arbetar ungefär
450 personer med mobiltelefon*. Ungefär
två tredjedelar av de anställda i Japan är japaner

. /

Att byta betalkort kan tyckas vara
en enkel uppgift men inte när det
gäller att byta 8 500 kort. Det är
just det som nu sker på Radiokommunikation, när nuvarande betalkort ska bytas ut mot American
Express och First Card/MasterCard.

mågan att göra stora förändringar rekordsnabbt, säger Änder Norin och fortsätter:
"Tänk bara på ombyggnaden av lokalerna i Näringen, på två månader och på
Utmarken, också två månader och under
samma tidsperiod. Det är ju inga ombyggnader vilka som helst. Produktionsytorna
skulle anpassas till produkter som inte
fanns och som vi inte visste hur stora de
kunde b l i . "
ERA GÄVLENYHETER 1/96

Tji whisky
Ett riktigt kap trodde tjuvarna att de gjorde när de stal en trailer fylld med whisky
från Älvsborgshamnen i Göteborg. Vad de
inte visste var att containerhamnen var
mycket tidigt ute med både trådlös kommunikation och att lagra info på CD-Rom.
Via en dator får truckförarna alla arbetsorder och datorn talar om var en container ska hämtas och var den ska lämnas.

Både Skandia - och Ävlsborgshamnen har
eget Mobitexnät. Göteborgs hamn var
också den första hamnen som började fotograferar alla containrar som passerar
hamnen och bilderna lagras på CD-Rom.
Det var detta system som gjorde att tjuvarna åkte fast inom ett dygn.
I TRAFIK 2/96
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Ut på resa
i främmande
land
För den som reser till " o k ä n da länder" kan det vara bra
a t t informera sig före avresan.
I
Travel
Security
Guidelines finns goda råd o m
vad man bör tänka på före
avresan men också vad man
ska tänka på under själva resan når det bl a gäller flygplats och hotell. Den lilla f o l dern finns att få från Travel
Management.
Det finns också två kort, i
kreditkortsformat, som är
bra att ha med sig på resa.
Det ena heter
"Ericsson
emergency card" och det
andra "Förlorat betalkort,
vad gör jag?" Båda finns på
Travel Management och kan
beställas på memo, ERARESA.

Lokaler för
utbildning
För ett t a g sedan invigde
Ericsson Radio Access nya utbildningslokaler på Gullfossgatan 6 i Kista. Här finns konferensrum i olika storlekar.
De är moderna och välutrustade - alla har WB, OH-projektor,
filmduk
mm.
Dessutom
finns
trevliga
kundpausutrymmen, kundkontor,
memoterminaler
pentry, TV/video m m .
Den som är intresserad av
att boka lokalerna kan kontakta Ingela Kohlhofer i receptionen på Gullfossgatan
6, t f n 404 70 40.

På Gullfossgatan 6 finns
utbildnings- och konferenslokaler.

"Våga älska
dig själv"
Ericsdotters nästa föredrag
äger rum den 7 mars. Under
rubriken "Våga älska dig
själv" kommer Carin Holm
att prata o m hur man kan
träna sitt självförtroende.
Carin Holm är personlighetskonsult och de senaste
15 åren har hon lett kurser
om mental träning och personlig utveckling. Hon har
också skrivit böckerna "Dags
att leva" och "Finn din inre
kraft".

Ann-Christm Heneby, Christina Weckman, Gani Skepi och Johan Eklund trivs bra med att arbeta i det flexibla kontor, som finns på
Customer Training Centra i Kista.
Foto: Björn Seger

Kontor blir "mötesplats
På Ericsson i Sverige arbetar upp mot 1 000 personer i flexibla kontor utan
någon egen fast kontorsplats. På Ericsson Radio
Systems Customer
Training Centre i Kista är
det en kontorslösning som
passar mycket bra.
Varför behöver vi kontor? Den
frågan ställer sig allt fler företag i
takt med att de fasta kontorskostnaderna skjuter i höjden.
DEC och IBM är exempel på företag som har skalat bort en del
av sina kontorskostnader och
istället låter personalen utföra en
del av sitt arbete i hemmet.
Även Ericsson har börjat tänka
i dessa banor - det spar pengar
samtidigt som det ger många
medarbetare en ökad livskvalitet.
Det finns mycket som talar för
att ha mindre kontorslokaler,
men det måste ändå finnas arbetsplatser för dem som vill och
behöver arbeta på kontoret när
de inte är på tjänsteresa, lediga
eller arbetar i hemmet.
Lösningen är flexibla, mer
öppna arbetsplatser som inte är
personliga.
- Varje medarbetare hos oss
har en hurts/hylla med sitt eget
arbetsmaterial, en rörlig telefon
(freeset) och lösenord till datornätverket så att han eller hon kan
logga in sig på vilken terminal
som helst, berättar Andrée
Wernlund, chef för Ericsson
Radio
Systems
Customer
Training Centre i Kista där man
tillämpar vad som kallas
"Flexible Office".
Specialprojekt
För drygt fyra år sedan inledde
man på ERA ett speciellt projekt
där man skulle studera företagskulturen, arbetsmetoder och
processer samt sociala och miljömässiga aspekter på ett nytt

rättar Bo Widén.
Andrée Wernlund menar a t t Ä
kontorstänkande.
För att anpassa verksamheten det flexibla kontoret är idealiskt^^
- Vi ville bland annat se hur vi
kunde förbättra de 80 procent av till det nya tänkesättet, har man för en verksamhet som den hans
den kompetensutveckling som infört "Flexible Office", ett kon- avdelning bedriver:
- Våra lärare har perioder då
sker i det dagliga arbetet (20 tor där man väljer var man ska ha
procent sker genom kurser) ge- sin arbetsplats utifrån vilka man de ska studera in en ny kurs de
nom att kartlägga faktorer som samarbetar med i ett visst pro- ska ge. Då passar det bra att kunexempelvis snabbhet och flexibi- jekt. Man sitter öppet i vad man na arbeta hemma och kommunilitet, berättar projektledaren Bo kan kalla gruppkontor, vilket ger cera med kontoret via telefon
mycket bra kommunikation mel- och PC med modem.
Widén och tillägger:
- Vi ville även föra in nya vär- lan medlemmarna i projektgrupPå kurs
deringar i kompetensutveck- pen.
Lärarna är också borta från konlingsarbetet genom att ifrågasätKan stänga dörren
toret när de ger kurs i
ta det traditionella kontoret.
Alternativet heter mötesplat- Den som behöver sitta i lugn och Kistalokalerna eller någon anser - kontor där man arbetar till- ro för att utföra någon enskild nanstans. Då behöver de inte
sammans när det behövs. Den uppgift, kan dra sig tillbaka till heller uppehålla en arbetsplats. A
Ett exempel på hur man kan
som vill, och kan, har möjlighet ett rum där det går att stänga
att arbeta hemma i viss utsträck- dörren om sig. Dit kan man även lösa kombinationen av arbets- —
gå om två-tre personer behöver och livssituation iir Charlotte Q |
ning.
Dam, en av de tre fysik-Det kan t ex
doktorer på utbild- ^ •
gälla inköpare
ningsavdelningen som^t*"
och kursadmiERA Nyheter berättade
nistratörer. Ja,
om i november.
Ä\
vi har även inCharlotte är föräldrale- ^ *
genjörer som
dig på halvtid med soarbetar på disnen Viktor och arbetar
tans från sina
halvtid från bostaden.
hem, säger Bo
- Det här är en bra lösWidén.
ning som höjer min livsHan menar
kvalitet. Jag behåller
att distansarbekontinuiteten i jobbet
te kan förbättra
och kontakten med milivskvaliteten
na arbetskamrater men
för många men
kan ändå vara hemma
ser det inte
som ett alter- Parsova Khayatan tillsammans med Andrée Wernlund i ett med Viktor medan han är
av de rum, dit man kan dra sig tillbaka när m a n behöver
liten, säger Charlotte.
nativ att med- stänga d ö r r e n o m sig.
Detta är helt i linje med
arbetare helt
våra
idéer
om det flexibla kontogenomföra diskussioner, för utarbetar hemma.
ret och vårt "multiflex"-tänkanvecklingssamtal eller liknande.
När projektet är slutfört, kan de, kommenterar Andrée WernArbetets art
lund.
Att delvis arbeta hemma gäller man enkelt flytta om till nya
"Multiflex" är ett begrepp som
inte bara dem som har långt att gruppkonstellationer.
innebär
att man ger medarbetarInom
Ericsson
i
Sverige
arpendla till arbetsplatsen. Det är
snarare arbetets art och den per- betar i dag uppemot 1 000 perso- na frihet under ansvar och optisonliga livssituationen som av- ner i nya kontor av det här slaget, merar både deras och företagets
gör om det är lämpligt att förläg- säger Bo Widén och tillägger att behov utan att ge avkall på uppga en del av arbetstiden till hem- en annan fördel med denna flex- satta mål.
Till sist nämner Andrée att
ibilitet är att man kan inrätta "samet.
- Det firms studier som tyder tellitkontor", exempelvis i en an- den Compass-mätning som gepå att man har en högre arbetsef- nan del av Storstockholms- nomförts på enheten gav mycket
resultat.
fektivitet när man arbetar hem- området, eller varför inte en an- gott
B
ALF ÖST
nan
del
av
landet!
ma jämfört med på kontoret, bei

•

?
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Rökfritt i fabriken
Framgångsrikt projekt
i Kumla hjälper många
Ericsson Mobile Communications AB:s anläggningar i
Kumla är numera helt rökfria sedan fabriken antagit
en ny rökpolicy.
Samtidigt får rökare stöd
och hjälp i ett avvänjningsprojekt som hittills varit
mycket framgångsrikt
Rökpolicyn vid Ericsson i Kumla
innebär att en rökfri miljö gäller
i företagets lokaler. Rökning far
endast ske utomhus.
- Ytterst handlar det om att
. minska rökningen för att fl fris'kare medarbetare och därmed
lägre sjukfrånvaro, förklarar faIbrikschefen Roger Eriksson på
Ericsson Mobile Communications AB.
) Samtidigt syftar rökpolicyn till
att ingen ska behöva drabbas av
annan persons rök, s.k. passiv
> rökning.
Positiv respons
- Vi befarade att restriktionerna
skulle mottas negativt av rökarna
- men responsen har i stället blivit mycket positiv, berättar
Margareta Dahlén som är personalkonsulent på mobiltelefonfabriken och projektledare för aktiviteterna kring rökpolicyn.
Och hon får stöd av Metallklubbens ordförande Annette
Nilsson som ingår i projektgruppen.
i - Rökpolicyn leder till en bättre arbetsmiljö och sporrar
många att sluta röka eller åtminstone att minska sitt rökande, menar hon.

Frågor i samband med detta besvaras av Ericsson Datas
kundtjänst i Kista, t f n (40)
45 000 eller på memo EDT.EDTBC8 för specifika frågor i
samband med växeluppgraderingen. Mer information
kommer i senare nummer.

niRTTnrar
Följande personer har
fått utlandskontrakt.

Fyra av de som inger i rökavvänjnings-projektet pa Ericsson i
Kumla - fr.v. Fredrik Degerman (som slutat snusa), Theresia
Larsson, Jessika Lundkvist och Lillemor Sörman tillsammans med
Monica Johansson (sittande) från Rökväktarna AB. Foto: Sven Carlsson

bundit sig att själva stå för sina
kostnader om de återfaller.
Annars står företaget för detta,
så när som på en symbolisk anmälningsavgift.
"En förmån"
- Visst är det svårt och jobbigt
att sluta röka - men med det här
gruppstödet går det lättare, säger
några av deltagarna.
Och de såg den nya rökpolicyn
som ett starkt skäl till att sluta
röka.
- Det bär emot att gå ut varje
gång man ska röka, menar de.
Därför nappade de på företa-

gets erbjudande att delta i rökavvänjnings-projektet.
- Vi ser det som en förmån och ett bra stöd och hjälp för att
bli rökfria, säger de.
För många f.d. storrökare på
Ericsson i Kumla börjar luktoch smaksinnena nu återhämta
sig.
Samtidigt har de fått en "gratis" löneförhöjning. En storrökare som slutar röka kan nämligen snabbt spara upp till 12 000
kronor per år - pengar som annars bara går upp rök...
SVEN CARLSSON

Högt I tak 1 . Den höga takhöjden och de stora vackra fönstren
kommer att behällas när Marabous produktionslokaler i
Sundbyberg byggs o m till kontor.

HÖflt i tak 2. Kurt Hellström VD, Ewert Lindström ansvarig för
"Logistic Center" och Krister Johansson chef på Kontorshopen
begrundar de nya lokalerna i Kista.
Foto: Björn Seger

Till Marabous gamla fabrik

Eget hus för gods och post

För några veckor sedan skrev
LM Ericsson Fastigheter Förvaltning Norr under ett avtal
att hyra Marabous fabriksbyggnad i Sundbyberg. Det är byggföretaget Skånska, som äger
fastigheten och nu kommer att
bygga om den till kontor.

Fabriksbyggnaden är byggd i
etapper från 1916 till 1955 i
tidstypisk arkitektur.
Ombyggnaden ska vara ldar i
februari nästa år och då flyttar
ca 600 personer från affärsenheten Mobiltelefonsystem europeisk standard dit.

K i sta växel
Växeln i Kista planeras att
uppgraderas under helgen
27-28 april. Under den helgen fungerar varken vanliga
anknytningar, freeset-telefoner eller datakommunikationer via telefonväxeln. Alla
nummer som börjar på 757,
404 och 764 berörs.

Delmålet för 1996 är att antalet
rökare ska minska med 10 procent.
Och för att stimulera till rökfrihet ställer företaget upp med
sakkunnig hjälp och stöd till alla
som vill sluta röka eller snusa.
Dessutom erbjuds deltagarna
Nicorette i form av tuggummi
eller plåster som minskar nikotinbegäret.
Monica Johansson - konsult
från Rökväktarna AB i Örebro —
leder sedan slutet av augusti åtta
rökawänjningsgrupper med totalt 90 deltagare. Dessutom ger
hon 15 personer enskilt stöd via
telefon.
Efter tre månader var 57 av 67
rök- och snusfiria.
- Det är ett mycket bra resultat, förklarar Monica Johansson.
Ger varandra stöd
Grupperna träffades inledningsvis en gång i veckan för att få råd
av experter - och stöd av varandra.
- Gruppstödet är viktigt för
motivationen, menar Monica.
Och hon poängterar vikten av
att vara motiverad för att lyckas
bli permanent rökfri - en process
som kan ta upp till sex år.
- Därför måste man se långsiktigt på en rökavvänjning och
följa upp projektet kontinerligt,
fortsätter hon.
I Kumla-projektet görs uppföljningar efter tre månader, sex
månader, ett år och slutligen efter tre år.
Och för att ytterligare sporra
rökfriheten har deltagarna för-

fm™
Utbyte av

I början av februari invigde
"Radiocommunication Logistic
Center" sina nya lokaler i Kista.
I en ändamålsenlig byggnad på
Strömögatan 3 finns nu bland
annat godsmottagning, postservice samt kontors- och presentshop. Vid invigningen fick ett

hundratal personer bevittna hur
Ewert Lindström, som är chef
för det hela, tillsammans med
VD Kurt Hellström klippte bandet. De körde av det med den nyinköpta och miljövänliga elbilen
som ska användas för godstransporter inom Kista.

Australien: Tony Robsén
och Ulrich Sundlöf.
Kanada: Johan Carlström.
Chile: Ulf Bergman.
Kina: Mikael Kaneteg, Tomas Stålnert, Sven Malmström, Johan Stern, Curt
Rådenholt, Erik Wiberg,
Mikael Abrahamsson, LarsErik Arvidsson och Leif
Wennergren.
Frankrike: Patrick Boyeaux
och Mikael Edholm.
Tyskland: Ulf Ånggård,
Magnus Bengtsson, Göran
Eriksson och Jan Lindquist.
England: Ola Lindström,
Rafael Tito de Morais och
Stefan Toreld.
Grekland: Magnus Bringman.
Ungern: Leif Ohlstenius.
Indien: Inge Abrahamsson,
Lars Brandö, Steve Börjesson,
Christian de Loes, Håkan
Estenberg, Håkan Gradin,
Rickard Hardy-Söderberg,
Ulf Heligesson, Jan-Erik
Karlsson, Hans Nyqvist, Hasse
Olausson, Golam Rabbane,
Ove Samuelsson, Leif Westberg.
Indonesien: Christer Adell.
Italien: Thomas Hultberg.
Japan: Björn Almén, Erik
Leideman och Jörgen Lanttö.
Malaysia: Mats Hellman,
Bengt Pettersson och Rune
Wendell.
Mexiko: Christian Ahlberg.
Polen: Karin Ottoson.
Portugal: Kjell Pettersson.
Suadi: Anders Friberg och
Bo Knutsson.
Sydafrika: Tomas Söderberg.
Spanien: Håkan Peterson,
Ulf Nilsson, Ulf Bjurö och
Lars-Åke Carlgren.
Taiwan: Bergt Bergvall.
UAE: Kent Hailing.
USA: Peder Asplund, Leif
Gebelius, Dan-Magnus
Svensson, Ulf Eneman,
Malcolm Hardie, Lars
Hellström, Bengt Herrmann,
Roland Jensen, Per
Nachmanson, Olav Nasiell,
Anders Nordenson, Björn
Ternström och Philip Werner.
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Ny fabrik i Sörmland

Hasse Halvarsson,
Visbyfabriken
- Jag sorterar papper
och plast
på avdelningen,
där papper
går till
återvinning. Vid lödmaskinen samalar vi slagg från lödtennet,
som skickas till leverantören
för rening. Metallskrot i produktionen samlar vi i särskilda behållare.

I Katrineholmsfabriken är
det Rökad och KupERA som
gäller. Det är två stora projekt som innebär att vissa
AXE-produkter flyttas över
till Norrköping samtidigt
som arbetet med att bli en
"Radiofabrik" pågår.
- Radiokommunikations
modellfabrik ska visa oss
vägen, säger Håkan
Gustafsson, som är fabrikschef.
Ericssons fabrik i Katrineholm
är stadens största privata arbetsgivare. Samtidigt som det pågår
stora förändringar i fabriken, fyller den femtio år, något som
kommer att uppmärksammas lite
då och då under året.
Den första januari i år bytte ca
450 medarbetare i Katrineholm
affärsområde
från
Publik
Telecom till Radio. Idag finns
det ca 300 personer kvar i fabriken för Ericsson Telecom, som
arbetar med anslutningsdon.
Några kilometer bort från fabriken finns lokaler där Ericsson
Telecom tidigare tillverkade förbindelsenheter för AXE-växlar.
Detta såldes för ett tag sedan till

Birgitta Lindqvist, Nynäshamnsfabriken
- Sorterar
returpapper i särskild behållare och
använder
egen mugg
när jag tar
kaffe i automaten. Jag använder porslin i stället för
plastmugg när jag bjuder
besökare på kaffe. Jag har
en låg rumstemperatur och
håller värmen genom att arbeta hårt.

Nytt affärsområde Nyligen bytte ca 450 medarbetare i Katrineholmsfabriken affärsområde, från
Publik Telekom till Radio. Leif Karlsson, produktionsledare och Inga-Britt Mählström, reparatris, är
två av Radiokommunmikations nya medarbetare.
Foto: Mikael Lundborg

medarbetarna i Katrineholm har
redan varit på utbildning i Visby.

Håkan Gustafsson, fabrikschef, tror på en positiv framtid för Katrineholmsfabriken.

det skottska företaget Avex.
Projektet Rökad som innebär
att tillverkning för AXE flyttas
från Katrineholm till Norrköping ska vara helt avslutat
första juli i år. I samband med att
produkter flyttas ut har vissa golv
förstärks innan ytmonteringslinorna kommit på plats. Totalt
blir det två linor. Till sommaren
ska alla omflyttningar vara klara.
- Vi ska tillverka de produkter
(kort) som utgör interface (förbindelsen) mellan radiobasstationen och AXE-växeln. Dessa
tillverkas i Visbyfabriken men
flyttas nu över till oss, säger
Håkan. Samtidigt förklarar han
att alla tre affärsenheterna för
mobiltelefonsystem
(RMOA,
RMOJ och RMOG) är kunder
till Katrineholmsfabriken.
I januari -95 gick Visbyfabriken över från Publik
Telecom till Radio och det blir
nu mycket samarbete mellan
Katrineholm och Visby. Flera av

mn
Hur värnar du
om miljön?

Fokus ger grunden
Fokus är ett stort projekt som
pågått inom Ericsson Telecom
under tre år. Det har bl a gällt arbete i flödesgrupper, att öka
kostnadsmedvetenheten
och
korta ledtider. Allt detta är nu en
bra grund för projektet KupERA
att arbeta vidare från. En mycket
viktig uppgift i projektet är att
införa samma datasystem, som
finns på övriga fabriker inom
Radio, att följa det koncept som
finns för affärsområdets modellfabrik. C:M Control Manufactoring, är ett system som styr

med bl a snabbare
beslut, säger Håkan. Han har själv
upplevt det då
han för några år
sedan
flyttade
från
Ericsson
Radio
Systems
mönsterkortsfabrik i Kumla till
Ericsson
Telekoms fabrik i
Norrköping och
nu till Katrineholm.
- Jag tror på en
ljus framtid för
fabriken och nu
ska vi visa att vi
kan leva upp till
de krav som ställs
på oss, säger han.
Positiv framtid
Christer Rask har „ e t
arbetat som sys-

Annika Asklund trivs bra i fabriken, där hon arbetat ett år.

materialflöden och produktion.
Det finns på övriga fabriker inom Radio och införs även i
Katrineholm där det är en viktig
del i KupERA.
- Att byta affärsområde innebär också en kulturförändring

Peter W i t t , Ericsson
Infocom Consultants,
Kista
- Jag försöker skriva ut färre
papper
och återvinner
resten.
Telias telefonkataloger borde vi kunna
ersätta genom att använda
elektroniska versioner. Det
kan bli både snabbare och
mer miljövänligt.
Kristin Joelsson, Ericsson
Radio Systems, Kista
- A l l a på
avdelningen har egna kaffemuggar i
porslin i
stället för
plast och vi
har pappersåtervinning både för kopieringspapper och
tidningar. Dessutom åker jag
kommunalt till jobbet.

ska b|j
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säger Christer Rask, som är systemprovare.

temprovare sedan
-68. Idag provar han kort både
för AXE och mobiltelefon!. För
någon dryg månad sedan var han
i Visbyfabriken på kurs och nu
längtar han efter att komma
igång med radioprodukterna.
- Egentligen är inte arbetsuppgifterna så annorlunda men det
ska blir roligt att jobba för mobiltelefoni, som jag hoppas få lära mig mer om så småningom,
säger han.
För nästan ett år sedan kom

Annika Asklund till Katrineholmsfabriken. Tidigare hade
hon arbetat som kanslist inom
kriminalvården. Nu jobbar hon
med ytmontering för Radio och
ska snart gå kurs för att lära sig
den nya ytmonteringsmaskinen.
- Jag trivs bra och tycker jobbet är kul. Det är en hel del data,
ett område där det finns utvecklingsmöjligheter så det gäller att
visa framfötterna, säger hon.
GUNILLA T A M M

M a t t i a s Isaksson,
Ericsson Radio Systems,
Kista
- J a g generar färre
papper genom att
skicka ut
informat i o n elektroniskt via till exempel
Internet. Vi har även pappersinsamling och dricker
kaffe ur riktiga muggar.
Skål!
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