PA FEM DAGAR
Börsmäklare och analytiker vill att
svenska företag får fram sina bokslutsrapporter snabbare. På Radio arbetar man på att klara ett månadsbokslut på fem dagar.
Sidan 2

VIKTIGT MED PATENT
Det är nödvändigt att bygga upp en
stark patentportfölj för att kunna
behålla affärsområdets handlingsfrihet.
Sidan 5

TIDNING FÖR OSS PÅ RADIOKOMMUNIKATION
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Digitalt på
norra Borneo
• I april förra året fick Ericsson
en beställning på 1,3 miljarder
kronor på ett PCN-system till
Malaysia. Efter en rekordkort installationstid tog operatören
Mutiara sitt system i kommersiell
drift i maj förra året.
I sin strävan att täcka hela
Malaysia har nu turen kommit
till östmalaysia, som ligger på
den norra halvan av Borneo.
Under andra veckan i april lanserades systemet i de två stora städerna Kuching och Kota Kinabalu. Mutiara blev därigenom
den första GSM/PCN-operatören,
av fem i Malaysia, att erbjuda
service i denna del av landet.

Mobitex för
ensamarbete
• Telia har beställt Mobitexutrustning från Sverigedivisionen på Ericsson Mobile Communications AB för ungefär 25
miljoner kronor. Det gäller nödlarm för ensamarbetare i fält, så
kallade Mobiflex Larm, som ska
installeras i cirka 1 000 fordon.
Konceptet består av radiomodem, skrivare, PC, larmsändare
och utrustning för GPS (Global
Positioning System).
Installationsarbetet har just
börjat.

Gävlefabrikens
förste expert

i iretS rotationsingenjörer kommer från Kumla, Visby, Kista, Gävle och Linköping. Det är första gången som så många kvinnliga
civilingenjörer samtidigt går denna utbildning. Runt Jonas Mattsson, står fr v Maria Vemdal, Åsa Silver, Beatrice Christiansson,
Matilda Blom och Marie Joelsson.
Foto: Anders Anjou

"Rottorna" på Radio
Av årets tolv rotationsingenjörer på Ericsson kommer hälften från Radiokommunikation. Under ett år får dessa nyanställda civilingenjörer en bred
Ericssonkunskap. Rotationsingenjörerna avslutar sin utbildning med praktik
vid någon av Ericssons fabriker i utlandet. För Radios "rottor" gäller det
Kina, Mexiko och USA.
sidan 3

• Olav Andersen i Gävlefabriken
har utsetts till expert i "RF
Mätteknik", RF står för radio frequency. Han är den förste experten i Gävlefabriken.
Olav har arbetat med utveckling av testutrustningar i
Gävlefabriken i fjorton år. Just
nu leder han utvecklingen av
den femte generationens testutrustningar.

över 15 000 på
Radio i Sverige
• Enligt personalstatistiken sista
mars var antalet anställda på
Radiokommunikation i Sverige
drygt 15 000. Av dessa finns nästan 6 600 i Stockholm. Näst flest
medarbetare finns i Kumla med
över 2 300 och på andra plats
kommer Gävle med nästan 2 000
personer.
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et årliga arbetet med
vår ESP, Ericsson
Strategic Planning, är
nu inne i slutfasen och
vi ser att de strategier som vi tidigare arbetat fram fortsätter att gälla med vissa mindre justeringar.
Våra framgångar med mobiltelfoner gör att Ericssons roll som ett
"konsumentorienterat"
företag
blir allt tydligare. I takt med att radio kommer in nästan överallt i
Ericssons
produkterbjudanden
blir Ericsson raskt ett "radiobo-

Visioner för
en trådlös
framtid
lag". Våra marknader får i allt
högre grad karaktären av massmarknader. Detta gäller inte bara
produkter som mobiltelefoner,
personsökare och terminaler för
dataöverföring utan även trådlösa
telefoner enligt DECT-standarden. Här kommer en massmarknad att öppnas när dessa telefoner
börjar användas i hemmen.
I vår framtidsvision ser vi således en massmarknad för trådlös
kommunikation, där individer och
apparater kan kommunicera med
varandra var som helst och när
som helst. I denna masskommunikationsmarknad skall vi vara bäst
på att tillhandahållade tjänster och
produkter som användarna vill ha.
Vi skall förutse och förstå behoven
bättre än våra konkurrenter.
För att lyckas med dessa ambitioner har vi satt som övergripande mål att vara världsledande vad
gäller kundtillfredsställelse, motiverade medarbetare och lönsamhet. Våra strategier för att nå dithän inbegriper fortsatt fokusering
och satsning inom vårt specialområde
mobil
kommunikation,
främst cellulära system och telefoner samt planer för medarbetarnas
kompetensutveckling och fortsatta
TQM-satsningar.
Vira investeringar kommer
även i fortsättningen att ligga på
en imponerande nivå men med ytterligare ansträngningar att satsa
ännu klokare än tidigare såväl avseende produkter som marknader.
En av våra hörnstenar, nu som då,
är därvidlag att ta väl hand om och
prioritera våra existerande kunder.
Möjligheten att växa med våra
kunder får vi aldrig glömma. •

KURT HELLSTRÖM
Affärsområdeschef

Snabbare bokslutsrapporter
- ett "måste
##

Nu ställs nya krav på svenska företag att deras bokslutsrap
porter måste komma fram snabbare. Börsmäklare och
analytiker vill ännu tidigare få indikationer på hur
företagen går.
- Detta gäller förstås både Ericsson i stort och
ERA och ECS som bolag i koncernen, så vi har
sedan början av förra året arbetat på att klara
ett månadsbokslut på fem dagar, berättar
Johan Ulander, ekonomichef för Ericsson Radio
Systems, ERA och Ericsson Mobile
Communications, ECS.
Motorola, Ericssons största konkurrent
inom mobiltelefoni, presenterade sitt årsbokslut för 1995 den 12 januari. För att
klara detta sägs de ha sina månadsrapporter färdiga redan den förste i följande månad.
Varför är detta sä viktigt?

- Motorola anser detta vara en konkurrensfördel, ett bevis på styrka och kvalitet.
Och så länge det finns andra som är snabbare, får Ericsson krav på sig att också vara snabba, säger Johan Ulander.
Han belyser Motorolas inställning med
att berätta att de för en tid sedan inte ville
berätta om sin bokslutsprocess på ett
svenskt seminarium när de fick veta att
det fanns Ericssonfolk med.
- Det är också viktigt att företagsledningen snabbt får en återkoppling på hur
det gått, som underlag för styrning framåt
och viktiga beslut, tillägger Anders
Beck i ns som under 1995 lett projektet för
att göra bokslutsprocessen snabbare inom
ERA och ECS.
Nådde fem dagar
Målen för detta projekt på ekonomisidan
formulerades av Sten Fornell, ekonomidirektör
inom
affärsområde
BR:
Kvalitetshöjande åtgärder ska sättas in,
bland annat för att vi ska
göra så rätt som möjligt
från början och därmed
snabbare få fram bokslutsrapporterna.
- Vi började efter förra
årsskiftet med att analysera
bokslutsarbetets olika delmoment och fick då fram
vad som kunde göras tidigare, förenklas eller till
och med tas bort, berättar Johan Ulander
Anders och fortsätter:
- Våra tankar bekräftades vid jämförelse med andra svenska koncerner och sammanfattningsvis handlar det om tre saker;
att ändra attityder, metoder och systemhjälpmedel.
Redan till månadsbokslutet för oktober
1995 hade man lyckats nå målet - ett färdigt bokslut på fem dagar.
100-tal dotterbolag
De månatliga boksluten är något mindre
än de större konsolideringsbokslut som
görs varje kvartal och som ligger till
grund för koncernens delårsrapporter.
- Vi har satsat på "Navet", ett system
som innebär att alla dotterbolag ute i världen ska rapportera in sina kundfordringar. Sedan kvittas leverantörsskulder mot
kundfordringar och nettobetalningar
görs månadsvis, säger Anders Beckius.
Det är således fråga om ett stort arbete
med avstämningar mellan ett 100-tal
Ericssonbolag. Systemet bygger på av-

stämningsmeddelanden som distribueras via
memosystemet, och det an
vänds även för avstämningar av skulder och fordringar vid
kvartalsboksluten.
- Vi försöker sälja in det här systemet, men alla bolag
har inte anammat det
än, säger Johan Ulander
och pekar även på egennyttan i de kvalitetsinriktade åtgärderna: om vi gör rätt från
början spar vi både tid och
pengar.
- Samtidigt, tillägger han, är
det också fråga om en balansgång
mellan tid och kvalitet. Vi ska till tredje
kvartalet i år klara att ta fram
niomånadersbokslutet på sex arbetsdagar.
Börjar i förväg
För att hinna med all felrättning, måste
man ta ut delar av materialet redan före
månadsskiftet och börja gå igelllustration Ebba Strid
nom det.
- Detta gjorde vi inte tidigare,
utan det hade växt fram en praxis
att man började när månaden var
de attitydförändringar och ny arbetsmeslut. Här gällde det att tänka om,
toder - t ex att man gör saker tidigare I K J A
understryker Anders Beckius.
hittar felen tidigare, förklarar Ander^*
Arbetsgången för att bli klar på
Beckius och fortsätter:
fem dagar är denna:
- Sedan är det också viktigt att ha moDe första två arbetsdagarna förs
derna
och effektiva verktyg i form av daalla uppgifter över till huvudbotabaser och servers för filöverförken. Till morgoing.
nen den tredje daDet finns i systemet vissa automagen körs den första boktiska kontrollfunktioner som säslutsrapporten ut (görs unger ifrån att vissa inmatningar inder natten) vilket inleder
te är giltiga.
en dags analys som görs av
Johan Ulander påpekar också att
ekonomerna på cirka 40-50
det ibland har varit svårt att hänga
olika enheter.
med i den stora volymexpansioI samband därmed görs
nen för mobiltelefonin och att anmanuella korrigeringar och
passa systemen på alla berörda
en ny rapport körs ut till Anders Beckius
bolag.
fjärde dagens morgon för
- Men trots volymökningar på 50-60%
fortsatta analyser och sammanställningar.
har kvaliteten blivit mycket bättre, säger
- När detta är klart, förädlar vi rapporhan och nämner att man även på koncerten till koncernens system i FIRE-format,
nnivå inför nya system och verktyg för att
berättar Anders.
hänga med och klara Ericsson övergriFIRE står för Financial Information
pande bokslut snabbare.
and Reporting system for Ericsson.
Till sist framhåller Johan och Anders
ERA:s och ECS:s ekonomisystem heter
att projektet är ett stort lagarbete som
EPOS (Ekonomisk Planering Och
väckt ett stort engagemang, både inom
Styrning).
ERA och ECS samt bland de många involverade på Ericssonbolag över hela
Attityder och metoder
världen.
- För att klara de kortare ledtiderna för
ALF ÖST
den ekonomiska rapporteringen krävs bå-
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Bra grund för olika jobb
De kommer från Gävle,
Linköping, Kumla, Visby
och Kista och alla är nyutexaminerade civilingenjörer. Det handlar om årets
rotationsingenjörer, fem
kvinnliga och en manlig,
som nu får en bred
Ericssonkunskap genom
denna ettåriga utbildning.
När
rotationsutbildningen
startade för nästan trettio år sedan var det för att tillgodose kraven för Ericssons fabriker i utlandet. Där behövdes personal
med kontaktnät i Sverige och
som kunde se till att verksamheten i de utländska fabrikerna följde de svenska intentionerna.
Under lång tid var det enbart inom Ericsson Telecom som rota^rionsutbildningen bedrevs.
^ B Under senare år har denna utbildning blivit koncerngemensam och av årets tolv deltagare
kommer hälften från Radiokommunikation, fem från Publik
/•Telekom och en från Företags^kommunikation.
Totalt har hittills 182 civilingenjörer gått utbildningen ( en av
dem är Radiokommunikations
produktionsdirektör
Björn
Boström) och av dessa är 16
kvinnor. Det kvinnliga inslaget
har dock blivit större under senare tid och i år är fem av Radios
sex rotationsingenjörer, eller
"rottor" som de kallas, kvinnor.

Tre delar
Utbildningen består av tre delar.
Del ett ger en bred kunskap om
både Ericsson och dess produkter med speciell inriktning för de
^•ftiiLi affärsområdena. Del två
^•genomförs
vid
den
fabrik, där rotationsingenjören är anställd
och i denna del ingår ett
^projektarbete, som ska
^ P t r a klart för redovisning efter sommaren.
Den tredje delen av utbildningen sker vid någon av Ericssons fabriker i utlandet. För årets rotationsingenjörer är det fabrikerna i
Kina, Mexiko och USA som gäller.

ö j a r Janhager
Ny p e r s o n a l c h e f på
Ericsson M o b i l e C o m m u nications i Kumla.

- J o tack, bra. Det är förstås
mycket nytt att lära sig när
man kommer till en sådan här
stor organisation med en administration utan dess like.
Men det är roligt att ha alla
dessa pigga och unga människor omkring sig. Snittåldern
ligger på 27-28 år och alla har
ett sådant otroligt "go" som
känns i hela företaget. Det är
ett väldigt lyft för mig.
Vad h a r d u g j o r t t i d i g a r e ?

Fråll fem Olika fabllkSr k o m m e r årets rotationsingenjörer, f r v Maria Vemdal, Åsa Silver, Jonas
Foton: Anders Anjou
Mattsson, Beatrice Christiansson, M a t i l d a Blom och Marie Joelsson.

rar för rotationsutbildningen.
- Kursen är en mycket bra inkörsport på Ericsson för unga
duktiga civilingenjörer. Även om
de börjar sin anställning i pro-

Rotationsingenjör
- koncernens
trainee-utbildning

Förutom personalmännen på
respektive fabrik är Åke Fahlén,
ansvarig för utlandsproduktion
och Eva Kållberg, personalansvarig på affärsområdets ledningsfunktioner, de som ansva-

duktionen kan utbildningen leda
till många andra spännande jobb
inom företaget, säger Åke.

Bli bättre känd
I motsats till trainee-utbildning
på andra stora svenska företag
som t ex ABB, är rotationsutbildningen på Ericsson rätt okänd.
Det gäller både bland nyutexa-

minerade civilingenjörer men
också bland de anställda inom
Ericsson.
-Vi kommer att marknadsföra
utbildningen på olika sätt både
internt och externt för att göra
rotationsutbildningen känd som
Ericssons
trainee-utbildning,
förklarar Åke.

Till Kina
Åsa Silver såg en extern annons
om
rotationsutbildning
på
Ericsson och via den annonsen
är nu hon anställd på Radios
fabrik i Visby. Hon är från
Norrland och har läst industriell
ekonomi på
Tekniska Högskolan i Luleå.
-Jag vill lära känna ett stort företag inifrån både vad gäller produkter och männiksor och det
får jag genom rotationsutbildningen. Visby har en fabrik med
trevliga människor och där det
händer mycket, säger hon.
Efter några månader i Visby
åker Åsa till Kina i september,
där hon ska göra sin utlandspraktik.
- Visbyfabriken har visst samarbete med fabriken i Nanjing,
där jag ska vara. Jag har aldrig
varit i Kina tidigare så det ska bli
spännande, tycker hon.

Bra utbildning

Eva Kallberg och Å k e Fahlén ansvarar t i l l s a m m a n s m e d fabrikernas personalmän f ö r r o t a t i o n s u t b i l d n i n g e n . I m i t t e n Asa Silver.

någon som kunde berätta mer,
säger han.
Efter examen från elektroteknik på K T H i Stockholm anställdes Jonas på Ericsson Radio
Access i Kista. Han kommer att
göra sin utlandspraktik på
Ericssons fabrik i Mexiko.
- Jag är den enda i gruppen

Precis som Åsa såg Jonas
Mattsson en extern annons om
Ericssons rotationsutbildning.
- Den verkar inte vara så känd
inom koncernen för jag fick
ringa runt lite innan jag hittade

Jonas Mattsson säg en e x t e r n
annons o m rotationsingenjör
pä Ericsson.

som kommer från elektroteknik
och inte har någon erfarenhet av
produktion, säger han. Studiebesöken i de olika fabrikerna
tycker jag därför varit mycket givande. Ätt utbildningen varvas
mellan olika kurser och studiebesök är bra. Det är intressant att
se olika arbetsuppgifter och få en
bred kunskap om koncernen.
- Genom rotationsutbildningen träffar man också mycket folk
och skapar ett bra nätverk.
Ericsson är ett företag med stora
möjligheter inom en spännande
bransch, tillägger han.
GUNILLA T A M M

- Jag kommer närmast från
LKAB i Kiruna där jag varit
personalchef i tre år. Där är
personalen äldre, närmare 50
år, och miljön är tyngre och
farligare än den vi har här. Det
här är mitt sjätte jobb som
personalchef och jag har tidigare arbetat i Saudi Arabien på
ABV Rock Group. Jag har
också flera års erfarenhet av
massmedia, bland annat som
ekonomi- och personalchef på
Norrköpings tidningar och
VD på Arbetarbladet i Gävle.
V i l k e n är d i n v i k t i g a s t e
u p p g i f t nu?

- Att ta tag i personalavdelningen här i Kumla. Vi är ungefär 30 personer som ansvarar för utbildning, lönekontor
och personaladministration.
Mycket tid har gått åt till rekrytering och vi har vuxit
snabbt och är idag över 2200
personer. Men nu har vi den
personal vi behöver och ska
koncentrera oss på dem. Till
exempel ska vi se över frågor
som konjukturanpassad arbetstid, lönesystem och ledaravtal, för hela fabriken.
- Själv ska jag lära mig produktionen. Först ska jag gå en
lödutbildning och sedan arbeta några skift, både dag och
natt. Det är nyttigt som sjutton och dessutom viktigt att
komma ut och lära känna folk.
Vad gör d u på f r i t i d e n ?

- Tar bilen och åker de fyra
milen till Askersund där jag
har min lägenhet. Jag är född
i Krylbo och har tidigare arbetat i trakten så jag känner
mig ganska hemma redan. Jag
är intreserad av friluftsliv och
gillar att åka skidor. Ser fram
emot Vätternrundan på cykel
och jag kommer nog även att
ta cykeln till jobbet snart. Annars läser jag en hel del böcker och tidningar, som personaltidningen förstås.
LE
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För säkrare
produkter
En sex man stark kompetensgrupp
för produktsäkerhetsfrågor har bildats på Radiokommunkation.
Gruppen har redan fått ut sitt första
dokument, ett hjälpverktyg för kravspecifikationer där det anges vilka
specialbestämmelser som gäller för
olika länder.
På affärsområde
Radiokommunikation
(BR) har det under byggsättsrådet bildats
fyra nya kompetensgrupper. En för EMCfrågor (elektromagnetiska), en för kylningsfrågor, en för miljöpåverkan och en för produktsäkerhet. Grupperna består var och en
av ett antal personer som besitter djupare
kunskaper inom respektive ämne.
Kompetensgruppen för produktsäkerhet,
med Bertil Wärme som ordförande, har
snabbast kommit ut med ett första dokument "Global BR requirement specification", där det definieras vilka produktsäkerhetskrav som globalt kan ställas på radiooch teleprodukter.
Hjälpmedel
Det framtagna dokumentet ska fungera som
en guide när en ny produkt specificeras. Det
ska också hjälpa marknads- och försäljningsavdelningarna att i ett tidigt skede
kunna möta de krav som kunderna ställer,
vilka krav som är relevanta eller ej.
Dokumentet, som inte ersätter något tidigare dokument, kommer att uppdateras
kontinuerligt.
Stärka Ericsson
Syftet med BRs kompetensgrupp för produktsäkerhet är att allmänt stärka, utveckla
och koordinera affärsområdets arbete med
produktsäkerhet när det gäller specifikation
och konstruktion.
Gruppen arbetar dels aktivt med att bevaka vad som sker inom området och med att
ta fram olika hjälpverktyg, anordna seminarier, utbildning mm. Dels svarar den på spe-

Patent för framgångsrik framtid

cifika frågor där affärsenheterna kan behöva
hjälp.
Gruppen ingår i en hierarki inom
Ericsson. På koncernnivå finns administrativa enheter som bevakar vad som sker inom
Europa och Amerika (EPAN respektive
UPAN, European/US Product Approval
Network) samt arbetsgrupper för EMC och
Säkerhet. De nybildade kompetensgrupperna ska ses som lokala affärsområdesgrupper under arbetsgrupperna.
Andra kompetensgrupper
Sammanhållande för byggsättsfrågor och
koordinering av kompetensgrupperna inom
BR är Lars-Göran Bernau, BR/PM,
ERA.ERALGB
Andra kompetensgrupper inom byggsättsrådet är komponentval, produktstruktur, mönster och kretskortsteknik, kablage
och förbindningsteknik samt mekanikval.
LARS CEDERQUIST
Radiokommunikations kompetensgrupp för produktsäkerhet:

• Bertil Wärme (ordförande), RSA/TQD,
RSABEWA
• Toni Beck, ERA/LR/GR, ERATBEC
• Tomas Sjökvist, ERA/LR/GR, ERATOSJ
• Mikael Olsson, ERA/LR/GR, ERAMIKO
• Ulrik Johansson, ERA/AR/VR, ERAURIK
• Maths Johansson, ERA/AR/RM,
ERAMATJ
• Tadashi Mizota (börjar i maj), ERA/JR/VM

Illustration: Ebba Strid

På sju år har Ericssonkoncernens patentansökningar blivit tio gånger fler och när det gäller aktiviteter
inom detta område är Radiokommunikation en klar föregångare.
- Det är viktigt att bygga upp en stark patentportfölj för att kunna behålla handlingsfriheten. Därför
fnäste patent ingå i vår affärsverksamhet, säger Göran Nordlundh, ansvarig för patent- och licensfrågor
på Radiokommunikation.

Definition av produktsäkerhet
Produktsäkerhet år att identifiera gällande standards, att konstruera enligt dessa,
att verifiera att produkten verkligen uppfyller kraven, samt att producera på sådant sätt att alla enskilda exemplar är likvärdiga. Produktsäkerhet omfattar allt
från design till test.

Affärsområde Radio har samlat kunskapen om produktsäkerhet i en nybildad kompetensgrupp. Från vänster: Mikael Olsson, Toni Beck, Tomas Sjökvist Ulrik Johansson,
irs^jjc
Maths Johansson och Bertil Wärme, ordförande i gruppen.
Foto: Anders,

Under 1995 lämnade Ericsson in runt 450 IBM är inte helt rättvist eftersom det är ett
tentansökningar och det är ett betydligt företag som har så många fler produktområ• irre antal än för några år sedan. Den den att skydda än Ericsson. På Motorola
största aktiviteten när det gäller patentarbe- finns en annan patentkultur, något som vi
nu också bygger upp hos oss, säger Göran.
te finns på Radio.
- Att vi är det affärsområde som kommit
längst beror på introduktionen av GSM i Patentpolicy
slutet av 80-talet. Precis som andra europe- På Ericsson är patentarbetet ett prioriterat
iska telekomleverantörer hade vi inte tagit område och det finns en patentpolicy, som
var mycket nöjda med arrangemangen och patent på det som standarden krävde. anger koncerndirektiven. Ansvaret för att
deltog på seminariet tillsammans med Bob
tycker att Ericsson bör ordna fler kundsemi- Resultatet blev att vi var tvungna att betala skydda produkterna och teknologierna ligSakker från Vodafone Australia.
dyra licenser. Då lärde vi oss vår läxa och ger ute på enheterna. Någon central enhet
narier
av denna typ.
- Informationen var både informativ och
med övergripande ansvar
bli
GUNILLA TAMM började
intressant och det var roligt att se installafinns inte. I den patentpolicy
betydligt aktionsvideon, säger Dave. Både Bob och jag
som finns för Radiokommutivare på panikation anges det ramverk
tentområdet,
som gäller. Sedan är det varje
förklarar
affärsenhets,
utvecklingGöran.
scentras
och
supportfunkI USA ligtions ansvar att utforma sin
ger
företag
egen policy.
som
IBM,
- Det finns tre viktiga
Canon
och
punkter
som alla ska följa, beMotorola i tätonar Göran. Varje enhet
ten med över
måste ta med patent som en
tusen patent
del i sin affärs- och utveckvar under förlingsplan,
någon på den egna
ra året. Ericsenheten måste ha utpekat anson kommer
svar för patentfrågorna. Det
först på 134:e
måste också finnas en budget
plats men är
både vad gäller personal och
etta
bland
pengar för vår patentverksvenska föreI takt med att konkurrensen hårdnar blir samhet
tag i USA
patent ett allt viktigare vapen, säger
- VI behöver skapa rätt in-Att jämfö- Göran Nordlundh.
Foto: Björn Seger ställning till patent, som något
ra oss med
Niclas Forsvall tillsammans med Bob Sakker från Vodafone

Kundseminarium för mikrostation på CeBIT
Under ett två timmar långt seminarium på CeBIT-mässan kunde speciellt inbjudna kunder stifta bekantskap med Ericssons nya mikrobasstation RBS
2301 för GSM 900, DCS 1800 och PCS 1900. Detta blev ett mycket uppskattat
sätt att lansera inte bara en ny produkt utan hela mikrocellbudskapet.
- Inbjudningarna till kundseminairet hade
gått ut via våra dotterbolag och totalt deltog
180 gäster, berättar Birgitta Pettersson, ansvarig för lanseringen av RBS 2301. Niclas
Forsvall, produktchef för den nya mikrobasstationen informerade om den nya produkten och Per-Ola Backman, som arbetar
på avdelningen för basstationer som produktchef, presenterade Ericssons mikrocellbudskap.
På plats fanns alla de stora kunderna som
bl a Vodafone, US West, Telecom Finland,
Cable & Wireless, Turkcell, Libertel och
Airtel.
- Det här är ett effektivt sätt att sälja in en
ny produkt. De inbjudna kunderna är speciellt utvalda och de har möjlighet att få diskutera och ställa frågor runt den nya mikrobasstationen. Inför lanseringen har vi tagit
fram ett "kit" med allt vad som behövs för
att dotterbolagen själva ska kunna ordna

kundseminarier, säger Birgitta.
I utlandet
Precis efter CeBIT-mässan ordnade bolagen i Hong Kong och Sydafrika också sina
egna seminarier. Nu i april kommer bolagen
i Portugal och Kina att göra detsamma. På
Wireless 96, en årlig mässa och konvent i
USA, som hölls för ett tag sedan, ordnades
en specialvisning av den nya mikrobasstationen för den stora amerikanska kunden
PacBell.
I samband med seminariet på CeBIT, fick
de inbjudna gästerna svara på tre frågor om
hur de upplevt semariet och presentationerna där. Av svaren framgår att de var positiva
eller mycket positiva och gärna deltar i fler
kundseminarier som Ericsson arrangerar.
Bra arrangemang
Dave Colbeck från Ericsson i Australien

som är nödvändigt för våra fortsatta framgångar. Patentverksamheten måste finnas
med i alla utveckUngsprojekt och att arbeta
aktivt med dessa frågor måste få ta tid.

nutbildning. Göran Nordlundh är också
mycket ute i organisationen både här hemma och i udandet och "missionerar".
Inom Radio finns sedan några år ett antal
patentprojektledare,
som enbart arbetar inom patentområdet. I
varje större tekniskt
projekt ingår en patentprojektledare, som ska
göra konstruktörerna
uppmärksamma
på
idéer och lösningar
som bör patenteras och
hjälpa till att skriva ansökningar.
Under våren kommer en patentdatabas
för koncernen att bli färdig. Det är ett arbete som drivs av Radiokommunikation och
databasen kommer att innehålla alla patent
och publicerade patentansökningar från
1975 och framåt inom Ericssons intresseområde. Dessutom har Radio en separat
patentdatabas för egna patent. Den är fylligare och ska vara ett hjälpmedel för vår exploateringen av våra patent.

behöver
skapa rätt
inställning till
patent"

Årets uppfinnare
För att uppmärksamma
patentinsatser
instiftades förra året
priset "Årets uppfinnare". Det ska varje
år delas ut till högst
tre personer "som
gjort patentinsatser
av speciell betydelse
f
ö
r
Radiokommunikation och affärsområdets
affärsaktiviteter''. Steinar Dahlin, Kista
samt Krister Raith och Paul Dent, båda
RTP i USA fick priset förra året.
För att stimulera intresset för patent har
ersättningen till den som lämnar in ansökningar höjts.
Med en stark patentportfölj är det lättare
att behålla handlingsfriheten och det gäller
både för produkter och marknader.
Förutom att ha patent i Europa och USA
blir det allt viktigare att också skydda sina
uppfinningar i Japan och andra länder i Sydostasien som t e x Kina.

Utbildning och databaser
Ett steg i att öka patentmedvetandet är utbildning. På teknikenheten RCUR får t ex
alla ingenjörer en obligatorisk grundpate-

I takt med att konkurrensen hårdnar blir
patent ett allt viktigare vapen. En stark patentportfölj betyder inte bara handlingsfrihet utan det blir också allt vanligare att företag köper och säljer licenser och byter mellan sig. Patent är ett sätt att försäkra sig om
en positiv framtid.
GUNILLA TAMM
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Bättre telefonistöd ger bättre
kundservice
Med ny programvara i Kistaväxeln, som installeras i slutet
av april, läggs grunden för att alla Ericssonanställda anslutna till växeln på sikt kommer att kunna använda PC:n
som verktyg för en intelligentare användning av sina telefoner.
Nya funktioner kommer att göra det möjligt att ringa direkt från PC:n, att hantera fax och röstbrevlåda utan att
röra telefonen och att köra multimedia via telefonväxeln.
Radio har uppdragit åt LM
kombranschen, kan visa att deras
Ericsson Data AB, (EDT) att
anställda snabbt nås av både exdriva ett projekt för att förverkliterna och interna kunder. Ett väl
ga de mål som satts upp för ett
fungerande telefonistöd ger mer
intelligent telefonistöd och som
tid för kunderna och därmed en
finns beskrivna i en broschyr
bättre produktivitet och effektisom vid årsskiftet delades ut invitet - samt bra reklam för
om alla Kistaenheter.
Ericssons produkter.
Under våren och sommaren
- Idag kan du koppla vidare
genomförs installations- och
bara till en annan telefon eller
fältprovsaktiviteter för ett flertal
mottagningsenhet. När de nya
telefonitjänster som ingår i
funktionerna är i bruk innebär
EBC:s
(Ericsson
Business
de att växeln söker dig på olika
Networks) nya plattform för
telefonnummer tills du svarar elföretagskommunikation, Conler som sista utväg kopplar till
sono.
din röstbrevlåda.
För dem som har
Under tredje kvarFreeset-telefoner
i
talet räknar man med
DECT-sys temet,
att de flesta nya funkkommer en så kallad
tionerna är tillgängliroamingtjänst
som
ga för dem som vill
söker på alla platser
beställa dem.
där det finns DECTAlla produkterna
täckning.
kommer från Erics- På sikt, kanske reson, och hjärtat i det Eva Sartorius
nya systemet är den nya
dan under 1997, tror vi
programvarureleasen BC 8.0 för
att varje anställd kan ha ett perEBC:s företagsväxel MD110,
sonligt telefonnummer för både
kompletterad med delvis utbytt
fast telefon och Freeset och röra
hårdvara i växeln.
sig
fritt
inom
hela
- Det här innebär en nysatsDECT/GSM-nätet och nås av
ning på att utveckla Ericssons fötelefonsamtal,
säger
Eva
retagstelefoni som för vår del
Sartorius.
bland annat innebär att alla
Service dygnet runt
Ericssonanställda lättare kommer att kunna nås när de inte sitI det nya intelligenta telefonistöter vid fasta telefoner, berättar
det i Kista, som går under proEva Sartorius, EDT:s ansvariga
jektnamnet "Teleoperatör Kisför telefonin i Kista.
ta", ingår att det ska finnas telefonistservice dygnet runt alla
Alltid tillgänglig
vardagar samt jourbevakning
under helgerna.
Det är viktigt att Ericsson, som
- För att täcka upp tidsskillnaett ledande företag i tele-

Varje dag går 8 000 samtal via växeln i Kista. Anette Ormegard är en av telefonisterna, som arbetar
där.
Foto: Björn Seger

derna inom det globala Ericsson
kommer telefonistservicen att
finnas från kl 21 söndag kväll till
natten mot lördag klockan 03,
berättar Camilla Söderström
som ansvarar för ett par delprojekt.
Camilla tillägger att andra
Ericssonenheter i Stockholm
och ute i landet också är intresserade av denna service:
- Det kan bli aktuellt under
hösten, dvs så snart de också får
samma version av programvara i
sina telefonväxlar.
Hon berättar också att
den nya växeln är förberedd för att visa namn på
den som ringer internt i
telefonens
display.
Programvaran för detta
kommer att läggas in i
systemet före sommaCamilla
ren.
Personlig konferens
Ytterligare en möjlighet i MD:n
är att man kan ha en personlig
konferens. Den är baserad på ISDN, som ligger i programvaran
BC 8.0, men för full funktionalitet krävs kompletterande utrustning.
- Med hjälp av en vanlig PC,
kompletterande
programvara

och en videokamera på rummet
kan man både se och tala med varandra och diskutera de dokument som ligger i PC:n.
- Dessutom blir dokumenten
samtidigt tillgängliga i bådas PC
för ändringar eller tillägg frän
båda parter. Det blir som en
mycket avancerad bildtelefon,
förklarar Eva Sartorius.
Showroom
I juni kommer EDT också att
sätta upp ett "showroom" i
Kista. Där kommer man att visa
alla produkter och
tjänster vartefter de
blir tillgängliga för
beställning.
HelpDesk finns redan inrättad och är en
kundtjänst för telefoni dit man kan ringa
Söderström för att få svar på frågor, göra beställningar eller felanmälan som rör
telefoni, data och fastighet.
- I det sistnämnda fallet blir
man kopplad till fastighetsbolagets kundtjänst, som har öppet
dagtid på vardagar och har en
jouromkoppling på andra tider,
säger Camilla.
EDT:s kundtjänst i Kista nås
på telefon 45000 alla vardagar

me 11 a n 07 och 17, eller via memo-id EDT.telefon. Felanmälan
kan göras dygnet runt på detta
nummer.
Dagen D
Den stora dagen då den nya programvaran ska läggas in infaller
fredagen den 26 april. Camilla
berättar vad som händer:
- Klockan 21 på fredagskvällen stängs växeln för all trafik
och förblir stängd till natten till
måndag.
- Data i eget nät kommer att
fungera men inte datakommunikation som går via växeln.
Memosystemet berörs inte av
stängningen.
EDT planerar också att införa
datorstödda hjälpmedel som ska
göra att alla hanteringstider för
telefonanslutningar ska kunna
minskas från dagar till minuter.
- Detta är viktigt med tanke på
den stora rörligheten inom bolagen, påpekar Camilla.
Information om nyheterna i
växeln ska också läggas upp på
Radios hemsida på WWW. Där
finns även ERAs interna telefonkatalog, som uppdateras kontinuerligt.
ALF ÖST

Att tyda japanska tecken
Att lära sig tänka som kunden, bygga upp ett långsiktigt kundförtroende och att
använda Ericssons japanska
personal. Det var några av
de råd som Akira Kawada
från Ericsson Toshiba gav då
han för ett tag sedan, inför
ett 60-tal medarbetare, höll
ett anförande om förbättrade kundrelationer.
Akira Kawada som arbetat på
Ericsson Toshiba i drygt ett år
har tillbringat sex månader på
Ericsson Radio Systems i Kista
och under den tiden hållit flera
anförande för sina svenska kolleger. Temat har varit förbättrade
kundrelationer och ökad förståelse för japansk affärskultur.
Akira började med att peka på

• Japaner och svenskar är bade
lika och olika, sa Akira
Kawada.
Foto: Kurt Johansson

de likhet som finns mellan svenskar och japaner.
- Vi är artiga, blyga, ärliga och
arbetar hårt. Det sistnämnda vet
jag av egen erfarenhet, sa han innan han gick in på de olikheter
som finns.
Grupptillhörighet är viktigt
för japaner och redan som barn

lär sig japanerna hur de ska uppföra sig i gruppen. Innan man talar ska man ta reda på vad gruppen tycker och sedan kan man
yttra sig. En annan viktig skillnad är sättet att använda språket.
När det gäller kommunikation
har enskilda ord mindre betydelse för japanen. Kommunikationen grundas på långsiktigt och ömsesidigt förtroende
och språket är endast ett verktyg
för att bygga upp det personliga
förtroendet.
Det är också stora skillnader
när det gäller själva språket.
- Engelskan är svart eller vit
medan japanskan är naturfargad,
sa Akira och förklarade att det i
det japanska språket finns väldigt
många olika sätt att säga saker på
och att det också är känslor inb-

Så här skrivs "förbättrade kundrelationer" på japanska.

landade i det som sägs.
Nemawashi
Nemawashi är ett uttryck som
Akira ofta återkom till och som
kan sammanfattas som "konsten
att samordna", (the Art of
Coordination). Det betyder att
mycket arbete, ca 80 procent,
sker på informella möten. De
formella mötena ska mer ses som
ceremonier. Att argumentera på
ett formellt möte uppfattas som
mycket genant. De informella
mötena är viktiga för att ingen
sedan under det formella mötet
ska "tappa ansiktet".
Vid det formella mötet är det
viktigt att lyssna. Akira menade

att svenskarna är duktiga på att
framföra sina synpunkter men
måste lära sig att lyssna bättre.
Det är viktigt att leva upp till
vad som beslutats på mötet. Om
det t ex inte går att hålla ett visst
datum ska man tala om det innan. Det är lättare för kunden att
acceptera en försening om
han/hon får reda på det av affärspartnern i stället för att själv göra upptäckten.
Akira avslutade med att ge rådet att sätta sig in i kundens situation (Put yourself into Japanese
Customers' Shoes) och att använda den japanska Ericssonpersonalen i Japan ännu mer.
GUNILLA T A M M
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En hemsida med
struktur på Intranet

E3M3I

Varje e n h e t m e d självaktn i n g h a r snickrat i h o p e n
h e m s i d a p å Ericssons
I n t r a n e t , d e t vill säga d e t
interna Internet.

Nio personer på Japan-enheten har kommit in med förslag och blivit belönade.
1000 kronor har Charlotta
Rydin fått för sitt förslag om
Granskning
i
Calender
Manager och Plan för effektivare
möten.
Anders
Roxström och Joakim ö h man har fått 1 000 kr vardera
för Förbättring av filöverföring mellan PC- och UNIX-miljön.
500 kronor har Roger
Jacobsson, Niclas Sivander,
Patrik Jinghall och Monica
Hatlen fått. Richard Mårtensson har f å t t två belönade förslag med 500 kronor
för varje.

D e t senaste t i l l s k o t t e t
och d e s s u t o m e n a v d e
mest strukturerade hemsid o r n a h a r satts u p p a v
bland andra Mattias
Isaksson f ö r a f f ä r s e n h e t e n
Mobiltelefoni Amerikansk
standard, RMOA.

- Målet är i slutändan att hemsidan ska bli ett redskap i det dagliga arbetet för oss på den här affärsenheten,
säger
Mattias
Isaksson som är redaktör för
hemsidan, så kallad webredaktör.
- Det här är ju ett utmärkt sätt
att snabbt sprida nyheter och information till och från alla våra
bolag runt om i världen. Andra
viktiga fördelar är att det är lätt
att uppdatera och dessutom en
central ingång för att söka efter
information när man själv behöver den, säger han.
Detta sökande efter information kallas för att "surfa på nätet"
och alla som någon gång har
gjort det vet att just själva surfandet tröttnar man snart på. Man
vill istället snabbt och lätt hitta
det man är ute efter.
Få h u v u d r u b r i k e r

Därför har Mattias valt att göra
en viss struktur av de ungefär
600 sidorna med information
som finns lagrade. Hemsidan,
den första sidan man kommer
till, är inte större än att de viktigaste fem, sex rubrikerna syns på
skärmen.
Under
rubriken
"Marketing" finns bland annat
produktblad, broschyrer och
OH-bilder.
- Här kan var och en hämta
hem de OH-bilder han behöver
och själv skriva ut dem. Det sparar vi pengar på jämfört med att
trycka upp hela pärmar som sedan skall distribueras och dessu-

Mattias Isaksson på Ericsson Radio Systems i Kista kan nu skriva titeln webredaktör på sitt visitkort.

tom blir inaktuella fort, säger
Mattias.
Under rubriken "Organization" döljer sig organisationsscheman i flera nivåer, med korta
texter om enheterna. Klickar
man sedan på "References" kan
man läsa dokument och handböcker om bland annat arbetsprocesser, projektstyrning
och kvalitet. Det finns även länkar till andra nyttiga hemsidor
inom Ericsson.
- Det här är ändå bara början,
säger Mattias. Snart kommer
troligen många projekt att använda Intranet för att sprida information till projektmedlemmar och för att lagra rapporter
och styrdokument. Men det ställer förstås högre krav på säkerheten och tills vi har hunnit utreda
det håller vi oss till att enbart
lagra öppen information, säger
han.
Råd o m h e m s i d o r

Till andra som också funderar på

För att kunna se affärsenheten
M o b i l t e l e f o n i Amerikansk
standards hemsida måste du
ha programmet Netscape i din
nätverksanslutna dator och sedan surfa till adressen:
www-rmoa. ericsson.se

att starta en hemsida ger han följande råd:
• Skriv upp alla olika typer av
information som folk har användning av, gruppera och gör
en överskådlig struktur som får
plats på en skärmsida. Se till att
strukturen är flexibel eftersom
efterfrågan på informationen
ständigt förändras.
• Involvera ledningen på ett tidigt stadium för att få stöd och

resurser. Skaffa kontaktpersoner
på alla enheter och funktioner
som sedan kan bidra med information.
• Arbeta tillsammans med någon på dataavdelningen. Det
kommer nämligen att behövas
en hel del kunskaper om datorer,
nätverk, program och filformat.
• Låt en firma på stan, eller någon annan med grafisk kompetens, göra layout-mallar. Men
håll hårt i tyglarna och gör det
inte för avancerat i början. Det
viktigaste är ändå innehållet.
Redan nu finns det flera hundra interna hemsidor på Ericsson
och fler lär det bli med tiden. Vi
ses på nätet.

Gänget på ID-center. Björn Seger, Charlotte Almberg som är ansvarig, Sten Sjöberg, Monica Bergenstav och Linda östman.

Samlad service för passerkort
och övrig service kring passerkort och behörigheter.
Från och med april är detta
ID-center öppet från klockan
9.00 till 15.00 på vardagar.

Från Kista till Sundbyberg har
cirka 200 personer på affärsenheten mobiltelefonsystem europeisk standrad, RMOG, nu flyttat. Det gäller hela enheten
Market Operations Östeuropa,
Mellanöstern,
Afrika
och
Latinamerika. Vid årsskiftet 9697 kommer ytterligare 600 medarbetare på RMOG att flytta
t i l l Sundbyberg.
För att underlätta kommunikationerna mellan Kista finns
det en minibuss, som trafikerar
sträckan. Varje halvtimme från
8.00 på morgonen till 16.30 kör
den mellan Sundbyberg och
Kista. Körsträckan är Ericsson
Radio Systems huvudentré på

Orientering
i orientering
Orienteringssektionen inom
Ericsson Kista Sportklubb
(EKSK) ordnar en introduktionskurs under tre kvällar i
maj. Du får veta lite kring
orienteringens grunder för
att sedan under ledning
springa en enklare bana.
Avsikten med kursen är att
hjälpa intresserade att komma igång med orientering
för att senare kunna delta i
sektionens arrangemang på
tisdagkvällar under sommarhalvåret.
Kursen börjar måndagen
den 6 maj men anmälan ska
vara inskickad före den 1 maj
till memo ERA.ERAGUHJ.
Frågor besvaras av Bengt
Törnqvist på telefon 701 48.

LARS ERIKSSON

ERA Nyheter finns ännu inte pä
nätet men artikelförfattaren tar
gärna emot tips pä annan intressant
information som finns där. Skicka
e-post till: lm.eriksson@era.ericsson.se

"Busslinje" till Sundbyberg

För alla anställda i Kista har det
nu blivit smidigare att skaffa passerkort. Från ett och samma ställe på Torshamnsgatan 23 sköts
nu all fotografering, utlämning

Belönade
förslag

Torshamnsgatan 23 via Kista
Centrum, där den stannar utanför Perssons kontorsbutik, till
Sundbyberg och Esplanaden 3C.
Första
turen
går
från
Sundbyberg klockan 8.00 och
därifrån går den varje hel t i m me och från Torshamnsgatan
varje halvtimme. Sista turen
därifrån går 16.30.
Avtal är tecknat med fyra restauranger i Sundbyberg och
där gäller alltså Ericssons matkuponger. Det är Vårsolen på
Järnvägsgatan 36, China Food
House Inn pä Järnvägsgatan 72,
Boulevard på Esplanaden 18
och Bällstabro Värdshus på
Esplanaden 3D.

nrranntm
Nokia får GSM
utökning i Kina
Nokia har f å t t en utökningsorder på drygt 185 miljoner
kronor. Det gäller GSM-systemet i provinsen Henan i
Kina. Detta är en utökning
av det kontrakt som skrevs i
oktober förra året. Nätet har
kapacitet för 60 000 användare.
Helsingin Sanomat 23.3.96

Tillväxt i Italien
Den italienska mobiltelefonoperatören Telecom Italia
Mobile (Tim) har tillkännagivit en investeringsplan för
TACS, GSM och PCN. Under
årets tre första månader fick
Tim 250 000 nya abonnenter.
Il Sole 23.3.96
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Har du skaffat
mobiltelefon?
Ann-Chérie Andersson,
Ericsson Mobile
Communications, Lund
- Nej, det
har jag inte
gjort för
jag har inte
haft något
behov. Jag
såg annonsen med
det bra erbjudandet för ett
tag sedan och då borde man
kanske slagit till.

Ulrika Carlsson
och Mats Samuelsson är utvalda
som lämpliga
chefskandidater
och har just gått
pä seminarium
för att komma till
insikt om sin
egen utveckling
och karriärplanering.

Funderar på
ledarrollen

teoretiska och praktiska övningar där vi även går in på hur människor fungerar i grupp, säger
Annika.

assar jag
som
chef?
Det är
huvudfrågan
på ett fyra
dagars seminaruim för påläggskalvarna
inom Radiokommunikation.
ERA Nyheter har träffat
Mats och Ulrika, två av deltagarna.
Mats Samuelsson sköter en av
testanläggningarna för det japanska mobiltelesystemet PDC
och Ulrika Carlsson arbetar med
systemledning för GSM. De har
båda gemensamt att de valts ut av
sina chefer för att tillsammans
med 14 andra deltaga i "Ericsson
Self Assessment Seminar" som
hålls på internat strax utanför
Uppsala.
Seminariet handlar till viss del
om policy och krav för chefs- och
ledarskap på Ericsson men tonvikten ligger på den beteendevetenskapliga delen där deltagarna
ska komma till insikt om sina egna starka och svaga sidor.
Egna svar
- J a g trodde att kursen skulle ge
mig ett direkt svar på om jag ska
bli chef eller inte, säger Mats.
- Men så enkelt var det inte,
svaret ligger ändå hos mig själv.
Däremot har det varit en berikande kurs i självkännedom där
jag fått reda på hur andra uppfat-

tar mig som person, säger han.
Kursdagarna innehåller många
övningar som kräver att alla är
aktiva. Övningarna följs upp med
analyser av både individuella och
gruppmässiga insatser.
- Vissa övningar förstod man
inte meningen med förrän i slutet av kursen. Men utan att avslöja allt för mycket fick vi bland annat lösa diverse uppgifter i grupper om fyra personer, berättar

Ulrika.
Utvärderar varandra
- Sedan utvärderades varje person genom att de övriga tre gav
både negativ och positiv kritik.
Det fungerade faktiskt bra även
om en del tuffa sanningar kom
fram, säger hon.
- Här var lärarna, Lars
Marmgren och Annika Bramsen,
duktiga på att hålla det hela på en
avspänd nivå och ibland slänga in
en provocerande brandfackla för

att få i gång diskussionerna, tycker Ulrika.
Det här seminariet är ett första
steg i utbildningstrappan för
chefer och ledare och ingår som
en del i koncernens långsiktiga
chefsplanering och -utveckling,
även
kallat
"Management
Planning".
- Vi vill att morgondagens
chefer redan nu skall få en chans
att tänka efter om det här kan vara något för dem, säger Annika
Bramsen, som är arrangör och
arbetar med chefs- och ledarskapsutveckling på Radiokommunikation.
- Vi började med seminariet
1989 och utbildar ett 60-tal personer varje år men efterfrågan
ökar så till hösten kör vi det vid
flera tillfällen, berättar hon.
- Meningen med seminariet är
att ge både en intellektuell och
känslomässig förståelse för rollen som chef. Därför har vi både

Alla är unika
Både Mats och Ulrika tycker att
kursen har avdramatiserat chefeskapet och de inser att det inte
finns någon speciell form de ska
stöpas i, utan att de kan fortfarande vara sig själva även om de
skulle bli chefer.
- Det har varit fyra mycket
nyttiga dagar men också ganska
påfrestande i och med att man
hela tiden måste både tycka och
ta emot, måste ta ansvar för det
man säger samtidigt som man
ska lyssna, säger Mats.
Och det är väl just sådant som
krävs av en bra chef.
LARS ERIKSSON

Annika Bramsen kan berätta
mer om de chefs- och ledarskapsutbildningar som finns,
kontakta henne pä telefon
08-757 07 41.

Patrik Sohlin, Ericsson
Radio Systems, Gävle
-Ja, jagar
en mycket
flitig användare,
inte minst
jobbet.
Mitt jobb
innebär att
köra anställda och post mellan Gävlefabrikens enheter.
Mobiltelefonen är ett arbetsredskap som underlättar
kontakterna i jobbet så att
det kan utföras effektivt och
snabbt.

Anna Bonnert, Ericsson
Radio Systems, Kista
- Nej, på
arbetet har
jag istället
Freeset
(Ericssons
trådlösa
kontorstelefon) och
hemma har jag nummerpresentation och röstbrevlåda.
Det räcker för mig.

Isabella Laihorinne
Smedh, Ericsson Radio
Systems, Kista
-Ja, vi har
en "pooltelefon" som
alla på avdelningen
kan låna.
Men jag
använder
den nog mest eftersom jag
rör på mig en hel del.

Inger Ek, Ericsson Mobile
Communications, Kumla
- Nej, jag
har inget
behov av
någon mobiltelefon.
Dessutom
får jag nog [
av telefon
på dagarna för jag arbetar
som telefonist.

