DATA OVER NMT-NÄTET
De två sommarpraktikanterna
Magnus Ihse och Magnus Cederlöf
har visat att det går lika bra att köra
data över NMT som över GSM. All utrustning som krävs finns redan i dag.
Sidan 3

AKTUELLT I TAIWAN

TIDNING FÖR OSS PÅ RADIOKOMMUNIKATION

SEPTEMBER 1996

Under hösten kommer åtta nya licenser för mobiltelefonsystem att delas
ut i Taiwan. Det gäller både GSM och
DCS 1800.
S|dan5
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Makedonien får
GSM-system
• Söndagen den 8 september, på sin
nationaldag, invigde Makedonien
sitt första mobiltelefonnät, ett GSMsystem från Ericsson, dimensionerat
för 25 000 användare. Kund är PTT
Macedonia och invigningen skedde i
närvaro av bl a landets president och
premiärminister.
Nätet täcker i första fasen med en
mobilväxel, en BSC och nio radiobasstationer huvudstaden Skopje och
staden Ohrid. I nästa fas är det tänkt
att nätet ska bli landstäckande med
totalt 36 radiobasstationer.
Makedonien år den sydligaste delen av det forna Jugoslavien, ett
bergigt land med cirka två miljoner
invånare.

Växer snabbt i
Japan
• Idag finns det 1 663 000 abonr
ter i Ericssons CMS 30-system i Japan.
Ericsson har sex systemkunder i landet och deras system växer med ca
130 000 abonnenter per månad.
Av Japans befolkning på totalt 125
miljoner har idag 14,4 procent mobiltelefon. Den siffran förväntas öka
kraftigt till 2000-talet, då närmare 60
miljoner japaner uppskattas ha en
mobiltelefon.

Personsökning
till Ryssland
• NTC FAPSI, Forsknings- och ut
lingscentret på ryska federala byrån
för statlig kommunikation och information, har skrivit kontrakt med
Ericsson. Det gäller leverans och installation av ERMES-baserade personsökarsystem för ryska federationen. Systemet börjar installeras i höst
i femton större ryska städer, bland
annat i Moskva och St Petersburg.
Klimlalabriken byggs nu en ny rymlig packhall. "Stora packnings- och utlastningsytor är en förutsättning för den orderstyrda
produktionsprocess som nu genomförs i fabriken", säger Marcus Jylebäck, chef för leveransplanering (i mitten) omgiven av Ulf
Nydahl (tv chef) och Peter Jonsson (th) på Tillverkning och Packningsenheten. Foto: Anders Anjou

NMT-utökningar i
Tjeckien

Mot orderstyrning
Marknaden för mobiltelefoner ställer allt hårdare krav på korta leveranstider,
snabba förändringar och flera produktvarianter. I projektet PROFITS har
man därför startat kraftiga förändringar av produktionen som i framtiden
helt ska styras av inkommande ordrar i stället för av prognoser.
Sidan 4

• NMT-systemet i Tjeckien växer och
Ericsson Radio Access har nyligen fått
en beställning på radiobasstationer
från operatören Eurotel Praha.
Fördelarna med den nya basstationen är bl a att den är kompakt och
underlättar cellplaneringen.
Basstationerna kommer att installeras under hösten och de placeras
framför allt i storstäderna.
Det tjeckiska NMT-nätet har idag
60 000 abonnenter och 40 procent av
dessa finns i Prag.
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arning för "övervikt"
var rubriken på förra ledarkommentaren och
just detta med "övervikt" är ett ämne som jag tycker är
viktigt att belysa lite mer. På två
år har antalet medarbetare inom
Radiokommunikation
fördubblats, från 20 000 i slutet av -94 till
de närmare 40 000 som vi kommer att vara när det här året är
slut.

Fyra ord för
framtiden
När vår affärsverksamhet började växa rekordsnabbt hade vi stort
behov av personal. Det fanns ett
rejält gap mellan de resurser som
vi hade då och vad vi behövde.
Personaltillväxten går nu in i en
lugnare fas. Det är viktigt att vi inte fortsätter expandera "av bara
farten". Vi har blivit så vana vid
den snabba tillväxten att det krävs
en attitydförändring när vi går in i
mognadsfasen. Radio har en organisation där beslutsprocessen är
decentraliserad och därför är det
viktigt att alla tar till sig detta budskap och lever efter det.
Vår affärsverksamhet fortsätter
att växa i samma takt som tidigare
och det är genom ett effektivare
arbetssätt som vi även i framtiden
ska vara framgångsrika.
Om resurstillväxt var det viktiga ordet för något år sedan så är
det kompetensutveckling som är
vårt ledord nu. Personalens kompetensutveckling är så viktig att
jag vill kalla det för en ödesfråga
inte bara för Radiokommunikation utan för hela Ericsson. Just
nu gör vi en genomgång av kompetensbehovet inom hela affärsområdet.
Förutom kompetensutveckling
är processarbete med tillhörande
IT-stöd ett fokuserat område.
Genom processerna ska arbetssättet blir effektivare och enklare.
Alla i hela kedjan från de första
kundkontakterna till kundöverlämnande berörs både här hemma
och på bolagen runt om i världen.
Det finns förutom kompetensutveckling, processarbete och ITverksamhet ett ord, som vi inte får
glömma - kreativitet. Den kan
vara svår att behålla i en verksamhet som blivit så stor som vår men
låt oss hjälpas åt att måna om den
kreativitet och innovationsförmåga som varit nyckeln till våra framgångar, m

STELLAN NENNERFELT
Personaldirektör
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Behåll din pusselbit
Spionen lägger pussel - behåll din
bit! Så löd texten på en av andra
världskrigets svenska propagandaaffischer. I dagens informationssamhälle kan det många gånger
vara svårt att ha kontroll på alla
pusselbitar. Inom affärsområde
Radiokommunikation, som arbetar på en expansiv marknad med
tuff konkurrens, är det därför extra viktigt att varje anställd tar ansvar för säkerheten. För ytterst
handlar säkerhetsarbetet om
marknadspositioner och sysselsättning.
Ord som säkerhet och säkerhetsarbete
tolkas många gånger felaktigt som synonymer till krångel och besvär. Och visst
kan det kännas som om rörelsefriheten
begränsas med alla låsta dörrar, koder och
passerkort.
- Säkerhetsarbete är inte alltid populärt
och jag får ofta förklara att avsikten med
olika åtgärder inte är att göra tillvaron
extra arbetssam. Det är ibland ett arbete i
uppförsbacke, säger Stellan Svensson, säkerhetschefinom Radiokommunikation.
- Men när det brinner eller ett parti
mobiltelefoner stjäls påminns de flesta om
att vi är sårbara. Då ökar både intresset
och förståelsen för säkerhetsarbetet.
Ett lyckat säkerhetsarbete kräver att
personalen förstår och ställer upp på de
åtgärder och rutiner som införs. Detta
kräver i sin tur bra och tydlig information. Därför arbetar Stellan
Svensson och hans medarbetare sedan mer än ett år tillbaka med ett
långsiktigt projekt - Säkerhet 2000.

- För att säkerhetsarbetet ska lyckas krävs att personalen förstår och ställer upp på
de åtgärder och rutiner som införs. Det kräver i sin tur bra och tydlig information,
säger Stellan Svensson, säkerhetschef på Radio.
Foto: Anders Anjou

svårare att se att vardagliga små informationsbitar som känns som rutin, kan ha ett
högt strategiskt informationsvärde för någon annan.
- När Ericssonanställda är ute i världen
och föreläser på konferenser kan det in-

Användningen av Internet
ställer andra krav pä
säkerhetsarbetet

Grundsäkerhet
Målet är att utbilda och informera
personal, konsulter, leverantörer och kunder i grundsäkerhet. För de anställda som
har ett särskilt säkerhetsansvar genomförs
speciella utbildnings- och träningsprogram.
För ett högteknologiskt företag handlar
inte säkerhetsmedvetandet enbart om att
personalen ska spana efter skumma typer
med kofot i väskan. Under projektet är arbetat därför etappvis fokuserat på speciella säkerhetsaspekter och ämnesområden.
Brand- och datasäkerhet samt inpasseringskontroll är några exempel på de säkerhetstema som behandlas.
- Att belysa olika områden är viktigt.
För ofta kommer vi bara ihåg det som inträffat senast. Efter brand är det enkelt att
informera om den sidan av saken, men
idag är det få som talar om exempelvis datavirus. Därför gäller det att arbeta med
flera områden.
Ett annat problem är att alla måste inse
de villkor som gäller på dagens marknad.
Idag har vi ett informationssamhälle som
kännetecknas av allt fler avreglerade
marknader, snabb teknisk utveckling och
hård konkurrens.
Varsamhet med information
- För de som varit med ett tag gäller säkerhetsmedvetander därför också att inse
de konkurrensvillkor som gäller idag.
Varsamhet ined alla former av information är ett måste för all personal.
Att avancerade patent och utvecklingsprojekt snabbt kan tappa sitt värde om de
inte skyddas kan de flesta inse. Men det är

träffa märkliga händelser. Det har hänt att
åhörare under en kortare paus helt ogenerat ställt sig och börjat bläddra i våra manus och overheadbilder. Avsikten är givetvis att hitta internt material.
Chefer har nyckelroll
En nyckelgrupp i säkerhetsarbetat är alla
chefer. De ska enligt koncernpolicyn säkerhetsklassa alla sina tillgångar. Den
klassificeringen är sedan en grund för att
kunna bedöma vilka åtgärder som krävs ur
säkerhetssynpunkt.
- Ibland kan det vara svårt att få en chef
att acceptera en åtgärd som påverkar ledtider och den egna enhetens kostnadsbild.
Vad har vi för nytta av detta frågar de mig,
säger Stellan Svensson.
- Då måste jag kunna få dem att vidga
perspektivet och ibland se bortom enhetens egna budgetmål. Enkla små åtgärder
som exempelvis bättre transportemballage kan försvåra stölder, men naturligtvis
fördröja hanteringen några minuter och
betyda en något högre kostnad. Men ser
vi detta ur ett helhetsperspektiv så är det
givetvis mest lönsamt för Ericsson i stort
att vi till kunden kan leverera rätt antal varor vid utlovad tidpunkt.
Insikt hos personalen
För att affärsområde Radiokommunikation ska kunna behålla sin ställning
som ett spjutspetsföretag krävs också en
insikt hos alla att den viktigaste tillgången
är personalen och dess kunskap.
Det innebär att både de produkter och
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den information som skapas måste skyddas från obehörig spridning. Hanteras inte såväl de materiella som immanteriella
tillgångarna rätt kan arbetstillfällen äventyras och i förlängningen företagets existens.
- Ett oförsiktigt samtal på flyget, ett
kvarglömt papper i en kopiator eller ett
bortslarvat lösenord är situationer eller
händelser som inte får förekomma.
Men även de som arbetar heltid med säkerhetsfrågor måste följa med i utvecklingen. Användningen av Internet, E-mail
och distansarbetande personal har ökat
snabbt och ställt nya krav på säkerhetsarbetet.
- Vi måste ständigt bedöma de säkerhetsrisker som följer med användningen
av ny teknik och nya arbetsformer.
Säkerhet och användningen av Internet
handlar inte enbart om att medarbetarna
inte ska skicka konfidentiell information
till varandra via Internet. Lika viktigt är
att inte hämta hem program till PCn. För
även om diskussionen om datavirus inte
står i fokus just nu, så har ju inte virusproblemet upphört.
Datavirus
Datavirus har förekommit i datorer inom
Ericsson. Att konsekvenserna av ett virus
skulle kunna bli oerhört kostsamma är lätt
att inse. Personalen bör därför inte ladda
hem några program via Internet. En rolig
och oskyldig skärmsläckarbild kan innehålla en väl dold trojansk häst som utan
förvarning kan slå ut ett helt nätverk av
datorer.
- Vi vet att en del nya medarbetare som
kommer direkt till oss från högskolan kan
ha svårt att förstå vår säkerhetssyn. De är
vana vid den öppenhet som råder på högskolorna. Men vi måste måste hålla hårt i
vår informationen om vi ska behålla vår
marknadsposition.
Kanske har den mer än femtio år gamla
devisen, spionen lägger pussel - behåll din
bit, fortfarande aktualitet om den formuleras om en smula. Konkurrenterna kan
lägga pussel - behåll dina megabits.
LARS BÄCK
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Sommarpraktikanterna hade nio veckor på sig för att visa att det går bra att
sända data över NMT-näten. Resultatet är otvetydigt; det går minst lika bra över
NMT som över t ex GSM och all utrustning som krävs finns redan idag.

Tord Wingren
Chef för forskning och teknikutveckling vid Ericsson
Mobile Communications,
Lund

Visst går det att skicka
data över NMT-näten
Magnus Ihse och Magnus
Cederlöf är två mycket nöjda
KTH-praktikanter på Ericsson
Radio Systems. Under den gångna sommaren tillbringade de nio
veckor i Kista på mobiltelefonenheten för analoga NMT-system, med uppdraget att undersöka vad som krävs för att kommunicera data över NMT-nätet.
Med yttersta målet att få fram en
färdig paketlösning.
- Det fungerar faktiskt väldigt
bra, med rätta inställningar och
modem minst lika bra som
"GSM, förklarar de och demonstrerar genom att sticka in ett
V.34CC-modem i en liten bärbar
dator och koppla samman denna
med en NMT900-telefon via en
kabel, och sen gå ut på Internet.
Man har under bra signalförhållanden lyckats komma upp i
stabil överföringshastighet av

14.4kbit/sekund vilket räcker utmärkt för att surfa på nätet,
skicka E-mail, hämta filer etc.

bat mycket över Internet och
hämtat information om modem,
felrättningsprotokoll etc på nätet.

Ericsson-modem
Arbetet har utförts med existerande komponenter. Modemet
V.34CC som används är faktiskt
ett Ericssonmodem som tagits
fram av Semafor i Norge. Ett
plus med det modemet är att det
även kan användas mot fasta nätet, användaren klarar sig alltså
med bara ett modem. Till detta
kommer ett modemprotokoll
E T C (framtaget av AT&T) som
klarar även svåra mottagningsförhållanden och att anpassa
överföringshastigheten alltefter
kvaliteten på linjen.
- Vårt huvudproblem har varit
att hitta bra inställningar och vi
har kört många tester, säger
Magnus och Magnus. Vi har job-

Bra jobb
- De har gjort ett bra jobb och vi
har nått vårt mål att visa att det
går att sända data över N M T , säger Christer Palmgren, uppdragsgivaren på Ericsson Radio
System. De har tagit fram en
konfiguration som fungerar bra
och vårt nästa mål är att göra
detta till en produkt som vi siktar
på att få ut på marknaden i början av nästa år.
Och den produkten ska vara en
"låda" som innehåller telefon,
Ericssons nya PCMCIA-modem, sladd, programvara samt en
bruksanvisning. En produkt färdig att plugga in och använda.
Fortfarande finns dock vissa

- Det var roligt att få
göra ett kreativt
sommarjobb där vi
haft frihet att själva
bestämma hur vi
skulle gå till väga,
säger Magnus Ihse
och Magnus Cederlöf
och demonstrerar
hur man går ut på
Internet över NMTnätet.
Foto: Björn Seger

problem med att få telefon och
modem att passa bra ihop, men
Magnus Cederlöf kommer nu att
fortsätta på ERA som projektanställd och jobba med detta och
att ta fram en helt fungerande
paketlösning, medan Magnus
Ihse återvänder till sina datastudier på K T H .
- Vi räknar inte med några jättevolymer, men det viktiga är att
användarna får upp ögonen för
att N M T fortfarande är ett fullt
användbart system, sammanfattar Christer Palmgren.
- Det här borde också vara direkt översättbart till de analoga
TACS och AMPS-systemen.
LARS CEDERQUIST

Rapporten kan fås från Christer
Palmgren, tel 757 3326.

För att fira detta uppvaktades
åkeriet, som äger bilen, EV
Eriksson Transport AB i Örebro,
med en jubileumspresent - en
komplett
Mobitex-utrustning
och installation från Ericsson
Mobile Communications S-

Division samt ett års abonnemang och inträde från Telia
Mobitel.
Mobitex är världens första
publika system för mobil datakommunikation, som blivit en
stor svensk exportframgång för
Ericsson. Förutom Sverige är
systemet i drift i ytterligare tolv
länder över hela världen.
- Efterfrågan och försäljningen av Mobitex har accellererat i
takt med den snabbt ökade mognaden för mobildata, förklarar
Lars Carlqvist på S-divisionen
på Ericsson Mobile Communications. Idag har Telia Mobitel

Var arbetade du innan du
k o m till Lund?

- 1984 började jag på dåvarande Rifa, nuvarande Ericsson Components. Efter fem
år flyttade jag till Lund. Det
kändes bra att komma hem,
skåning som jag är.
Ericssons mobiltelefoner
utvecklas på flera olika
platser.

- Det stämmer. GSM-telefonerna utvecklas förutom i
Lund, i Niirnberg, på Orbitel i England och i Kista. I
RTP, USA, sker utveckling
för AMPS/D-AMPS och
PDC-systemen, som har en
stödorganisation i Tokyo. I
R T P finns också en spegelorganisation till vår som vi
har mycket samarbete med.
- Vår uppgift är att ta fram
byggblock för samtliga enheter som utvecklar GSMtelefoner. Vi har just inrättat
ett chips-kontor i Lund, för
att serva övriga som arbetar
med GSM-telefoner.
Vad är viktigast när det
gäller utvecklingen av
mobiltelefoner?

ASG har installerat
tusen Mobitex-stationer
Transportkoncernen ASG
har installerat sin tusende
Mobitex-station i en av de
lastbilar som kör för ASG
Sweden AB. Därmed har
ASG befäst sin ställning
som största privata
Mobitex-kund inom transportsektorn.

- Det är fint, tack. Jag började min nya tjänst den första
augusti men eftersom jag arbetat med teknikutveckling
hela tiden så känns förändringen inte så stor. Min sektor har totalt 120 medarbetare. Även om vi är många
och det behövs viss administration tycker jag att det är
viktigt att vi behåller känslan
av "källarföretag" dvs bevarar det öppna och kreativa
klimat som vi har.

- Att kunna tillverka stora
volymer så billigt som möjligt. Här sker en dramatisk
förändring genom integrationen av alla funktioner i
allt kompaktare ASIC-kretsar. Det är roligt att arbeta
med en så stor konsumentprodukt, som mobiltelefoner. Hittills har Ericsson tillverkat över 10 milj telefoner.
Vad gör du på fritiden?

inom transportbranschen, som
har många rörliga enheter.

- Är med familjen så mycket
som möjligt. Jag är intresserad av konst och tycker också
om att läsa bl a historia. Att
laga mat är roligt och jag har
en liten kryddträdgård med
en del trevliga örter .

SVEN CARLSSON

GT

Tommy Eriksson från EV Eriksson Transport AB i Örebro gratuleras
av t v Lars Carlqvist, t h Ulf Allvar, Telia Mobitel.
Foto: Sven Carlsson

drygt 15 500 abonnenter i det
svenska Mobitex-nätet. Och antalet ökar snabbt - framför allt
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I startgroparna på "Den sköna ön"

Kapade lager och färdiga
paket direkt till kunden
Mitt under brinnande produktion av mobiltelefoner genomför Kumlafabriken en radikal omläggning av flödet. Produktionen ska bli helt orderstyrd för att klara marknadens och distributörernas krav på att snabbt kunna leverera mobiltelefoner i färdiga paket i tusentals olika varianter.

-Vi ska gå från prognosstyrd till helt orderstyrd produktion, berättar Kumlas fabrikschef Roger Eriksson.
- På det sättet ska vi kunna möta marknadens kontinuerligt ökade krav på att vi snabbt ska kunna reagera på
förändringar och att vi ska kunna ta fram ett betydligt större antal produktvarianter.

Det kan låta otroligt men redan idag levererar
Kumlafabriken, som är Ericssons masterfabrik för GSMbaserade telefoner, cirka 200 olika paketvarianter av mobiltelefoner.
Variantfloran utgår från en handfull mobiltelefonsystem
(GSM 900, DCS 1800 och PCS 1900) som splittas i ett 15tal urtyper med varsitt kretskort. Dessa är grunden för ett
50-tal olika telefonmodeller som i sin tur bestyckas på cirka 200 skilda sätt med laddare och övriga tillbehör. Detta
är alltså dagens verklighet.
- Om ungefär ett år räknar vi med att ha 800 telefonmodeller i totalt 3500 varianter, drämmer Claes Lagerström i,
projektledare för genomförandet av det nya processflödet.

Orderstyrt
Produktionen ska alltså helt styras av inkomna kundorder.
Med kund menas här de stora distributörerna och återförsäljarna, inte själva användarna av mobilerna även om dessa naturligtvis indirekt påverkar kraven.
Tidigare har hela produktionskedjan (ytmontering, slutmontering och paketering) styrts av prognoser som gjorts
av försäljningsavdelningarna på lokal- och regionbolag.
Produkterna har sedan lagts på lager på ett antal ställen i
kedjan, vilket skapat en rätt stel organisation.
Målet är nu att göra kedjan smidigare genom att successivt ta bort dessa lager och skapa enkla rutiner för orderhantering och utskeppning direkt till kund. Låsta prognostider på 4-5 veckor krymper till ett flexibelt system med ett
par dagars ledtider för leverans till kund.

Marknadskrav
Med den utvecklingen, som styrs av allt hårdare krav från
marknaden, blir det ekonomiskt omöjligt att fortsätta med
dagens lagerhantering. Det kommer att krävas en högre
omsättning på lager och effektivare kapitalhantering.
Därför genomförs nu i Kumlafabriken en radikal förenkling av hela flödet från kundorder till leverans till kund.

Per Widlund och Veronica Scott i satspackningen packar
idag mobiltelefoner i 200 olika kartonger beroende pä
system, telefonmodell, färg, tillbehör m m . Om ett par år
räknar man med att det finns 3500 varianter.
Foto: Anders Anjou

Börjar i K u m l a

-Vi börjar i liten skala, här i Kumla mot försäljningsregion
Europa, säger Claes Lagerström. Men vår affärsenhet är
global och när vi implementerat processen i Europa och
senare i Asien ska vi gå över till USA-marknaden.
Efter en förstudie i våras började implementeringen av
de nya processerna den första juli och målet är att vid årsskiftet klara av 50 procent av satspackningen (när man lägger allt i en kartong) direkt mot kundorder. Skeppningen
ska då gå från fabriken direkt till kunden, med flyg eller
lastbil, utan mellanlagring på distributionscentraler.
Detta kommer att ställa stora krav på fabriken, på orderhantering, att få in material av underleverantörer, att det
finns bra ytor för utlastning mm. Och att personalen är rätt
utbildad.
Stora krav kommer också att ställas på utvecklingsarbetet av nya telefonmodeller. Konstruktörerna i Lund kommer i fortsättningen att utgå från kundernas krav på paketfärdiga produkter och ska så snabbt som möjligt ta fram
möjligheter till mängder av nya varianter.
Delprojekt
Projektet PROFITS består av fem delprojekt. Det gäller
att kunna hantera prognoser för att möta order, det gäller
också att forma ordrarna som går in i fabriken på rätt sätt.
Vidare måste man se över hur satspackningen och distributionen ska ske mot order och hur man ska hantera or-

Nu liberalisers den taiwanesiska
telekommarknaden och det betyder
nya stora möjligheter för Ericsson.
Speciellt inom mobiltelefonin, där
det under hösten kommer att delas
ut licenser för både GSM och DCS
1800.
- Vi hoppas på flera uppdrag och
lägger oss i startgroparna, säger
Bengt Bergvall, VD på Ericsson
Taiwan Ltd i Taipei.
Våren 1988 skrev Ericsson under det
första kontraktet på ett mobiltelefonsystem i Taiwan. Det är ett AMPS-system,
som täcker hela ön och där kapaciteten
på 590 000 abonnenter är nådd.
- Nu i slutet av september ska licensansökningarna vara inlämnade till den taiwanesiska telemyndigheten och i december
blir det klart vilka operatörer som fått licens. Totalt är det åtta licenser och det

1
I
- Antalet varianter på färdigpackade mobiltelefonsatser
kommer att öka kraftigt, säger Claes Lagerström, projektledare för den orderstyrda produktionen som nu
genomförs i Kumla. Kunderna vill kunna köpa olika telefonmodeller i olika färger med olika tillbehör.

drarna i slutmonteringen. Och inte minst, att utveckla flödet av material från underleverantörerna. När det talas om
några dagars leveranstid till kund måste underleverantörerna uppfylla flera krav, bl a bör de vara geografiskt placerade i nordeuropa. (något som emellertid inte alltid går om
de tekniska kraven ska uppfyllas)
Administrationen ska samtidigt hållas nere, något man
ska kunna nå genom att arbeta med ett fåtal produktfamiljer, vilket också ger en begränsning av den tekniska dokumentationen.
Berör alla
- Samtliga anställda berörs mer eller mindre, säger Claes
Lagerström, speciellt distributionskedjan och försäljning,
men även montörerna, som kommer att känna mer kundkontakt i sitt arbete.
Fabriken expanderar kraftigt just nu och bygger till, m e j | ^ ^
detta hänger inte ihop med det nya processflödet. D i r e l ^ ^ '
påtagligt i det här sammanhanget är dock att man bygger
en ny packhall för att göra packnings- och utlastningsytorna större.
LARS C E D E R Q U I S T ^

De Vill om processer
När Market Operations Östeuropa,
Mellanöstern och Afrika på affärsenheten mobiltelefonsystem
GSM, NMT och TACS, ERA/LP, för
ett tag sedan presenterade sin
processorganisation skedde det
med hjälp av teater.
I slutet av augusti ordnades ett seminarium för att presentera enhetens processer.
Redan tidigt bestämde seminariets arrangörer att de ville beskriva processerna på
ett annorlunda sätt. Man vände sig till teatergruppen De Vill, som består av fem
nyutexaminerade skådespelare. Vid möten mellan olika medarbetare, där Lotta
Eckerud varit den sammanhållande, fick
skådespelarna underlag till ett manus för
att sedan skriva pjäsen själva. Denna visade skådespelarnas syn på Ericssons arbetssätt före och efter processernas införande. Där fanns både marknadsföraren,
en krävande och otålig kund, (shejk
Abdullah,) en chef som antingen sitter i
ledningsgruppsmöte eller är på kurs, en

sönderstressad projektledare, controller och tekniker.
Inte blir det bättre då chefen får
korn på en jätteaffär i Ryssland.
Medarbetarna på Rysslandsenheten
är alla sjukskrivna p g a stress.
Det är då spökrösten kommer.
Den talar om vad de gjort för fel och
berättar om lösningen på alla problem - Customer Supply Flow.
Nästa ögonblick visas en overheadbild som beskriver samtliga processer. Alla tycker det låter bra.
Marknadsföraren,
projektledaren Teatergruppen De Vill hade själva skrivit pjäsen om Ericssons processer. Det var många i
och teknikern ska samarbeta och publiken som kände igen sig. Uppställningen på bilden påminner om logotypen för Core
stödja varandra genom hela flödet Three.
Foto: Anders Anjou
och kallas hädanefter Core Three
och uppmanas att söka lyckan i det nya
berättade om bakgrunden till processarI den lite allvarligare delen av seminariflödet.
betet och varför detta arbetssätt är viktigt.
et framträdde Mats Arnamo, chef för enMats Arnamo avslutade seminariet med
heten
LP.
Han
betonade
vikten
av
att
Core Three går ut och använder sig av
att uppmana alla att tillämpa Customer
processarbetet sker över avdelningsgrändet nya processarbetet på den ryska kunSupply Flow för att slippa den process
serna och att bra idéer sprids.
den. Det fungerar utmärkt och de säljer
man minst vill ha, nämligen "Customer
Stefan Öfverholm, ansvarig för verkockså ett serviceavtal. Även medarbetarSurprise Process".
samhetsutveckling och samordning inom
nas familjerelationer är räddade, "happy
affärsenheten GSM, N M T och TACS,
ANN KARLSSON
ending" alltså!

Åtta nya licenser
ör Taiwan till het
mobiltelemarknad
^ ginWbåde
^ f b
GSM och DCS 1800, berättar
Claes Ödman, som är marknadsansvarig
för
Taiwan
på
affärsenheten
Mobiltelefonsystem GSM, NMT och
TACS.
Landet är indelat i tre telekomregioner
och i varje region delas det ut en licens för
DCS 1800 och en för GSM. Dessutom utfärdas två licenser för DCS 1800 och dessa
gäller hela Taiwan.
Landets telekommarknad genomgår en
liberalisering och Taiwans P T T ska bolagiseras. Först ut är operatörsdelen, som nu
finns i bolaget Chungwa.
Lång kö
För två år sedan tog landets PTT, dvs nuvj|Äde Chungwa, Taiwans första GSMsy^Bi i drift. Ericsson blev här utslagna
som leverantör av Nortel. Idag har det systemet 300 000 abonnenter och ska byggas
ut för att klara 500 000.
Tjg<"s att Taiwan är det tjugofemte rik s s t å n d e t i världen är antalet invånare
som har mobiltelefon lågt, bara fyra procent. Det beror på att de två mobiltelefonfonsystem som finns idag inte kan ta emot
alla som vill skaffa ett mobilabonnemang
och 430 000 blivande abonnenter står i kö.
De utländska företag som vill bilda bolag i Taiwan måste samarbeta med inhemska företagare eftersom det utländska
ägandet är begränsat till 20 procent. Alla
stora internationella operatörer har nu bildat bolag med olika taiwanesiska intres-

senter och lämnar in ansökan om licens för
antingen GSM eller DCS 1800.
- Nu under hösten blir det klart vilka
som får licenserna och sedan gäller det för
operatörerna att snabbt kunna ta sitt system i drift. Vi hoppas få hälften av den
nya marknad som nu öppnas, säger Bengt.
Välkända GSM-telefoner

Ericssons GSM-telefoner som introducerades under förra året säljs mycket bra i
Taiwan och är det näst största märket.
Även AMPS-telefonerna går bra och är
stora på utbytesmarknaden.Telefonerna
har gjort företaget känt bland allmänheten.
Det är inte bara mobiltelefonin som är
intressant för Ericsson i Taiwan utan även
personsökning och privata radiosystem,
där det nu också sker en liberalisering och
fler licenser kommer att delas ut. Ungefär
samtidigt som Ericsson levererade sitt
AMPS-system till landet levererades också
ett stor landstäckande (WAP) personsökarsystem. Av de två miljoner taiwaneser
som idag använder personsökare är det 1,2
miljoner som går via Ericssons system.
Världens största trunkade privata radiosystem används av Taiwans nationella polis. Det är ett Edacs-system, levererat av
Ericsson för två år sedan.
Behöver personal
Ericsson Taiwan Ltd, som började sin

verksamhet i januari -89 har idag 160 anställda.
- Går det som vi hoppas och vi får flera
uppdrag av de nya operatörena måste vi
växa och det rejält, säger Bengt och nämner att personalbehovet då blir 400-450
medarbetare. Framför allt behövs marknadsförare, projektledare, personal till
säljstöd och tekniker för bl a implementering. Till att börja med gäller det sk "expats" utlänningar på långtidskontrakt.
Dessa kommer att arbeta jämsides med lokalanställd personal, som så småningom
själva ska ta över arbetsuppgifterna.
- Vi har ett mycket gott utgångsläge här
i Taiwan. Genom tidigare uppdrag har vi
visat att vi både har radiokunnande och
klarar stora projekt. Nu lägger vi oss i
startgroparna och ser fram mot en spännande höst, slutar Bengt.
GUNILLA T A M M

Bengt Bergvall tillsammans med sin sekreterare Geraldine Hung.

Korta fakta om Taiwan
Landet är 36 000 kvm stort och har 22 miljoner invånare. Taiwan består av huvudön
Taiwan samt 77 små öar. Formosasundet (på det smalaste stället bara 130 km brett) skiljer Taiwan från folkrepubliken Kina. Formosa, som landet också kallas, är portugisiska
och betyder "den sköna ö n " . Det var en armada från Portugal som på 1500-talet gjorde
ön känd i Europa.
Taiwan är en av "tigrarna" i Asien med en ekonomi som växer mycket snabbt. Den årliga tillväxten ligger på 8-9 procent. Framför allt är det elektronikindustrin som är mycket stor. Styrelseskicket har demokratiserats och Taiwan har nu sin första f r i t t valda president.

SMD-hall invigd i Nynäshamn
Den 6 september var det öppet hus och invigning av Nynäshamnsfabrikens nya och
toppmoderna SMD-hall. Det dominerande inslaget när man kliver in i hallen är två
ytmonteringslines
"Stockholm"
och
"Gotland". Den första är en höghastighetsline , där endast primärsidan på kortet
körs först via screentryck. Komponenterna
monteras sedan automatiskt i tre olika
maskiner.
Monteringen av komponenterna i
Stockholmsline sker med hjälp av en konventionell monteringsmaskin och en höghastighetsmonterare som huvudsakligen
monterar motstånd och kondensatorer

samt en tredje maskin som monterar kretsar.
ESD-skyddad
Ytmonteringsline Gotland är en konventionell "lina" som inte är lika snabb som
Stockholm. I den limmas dessutom ytkomponenterna på kretskortets sekundärsida.
Hela SMD-hallen är EDS-skyddad. Det
innebär att alla som arbetar eller besöker
hallen måste ha ESD-skyddade skor och
kläder.
- Det är först och främst ett skydd mot
smuts och att kläder och skor dessutom är
antistatiska, berättar Harri Lehtivuori,

Harri Lehtivuori, chef för SMD elektronik, visar fabrikschefen, Håkan Sundquist, runt i
de nya lokalerna.
Foto: Torbjörn Carlsson, HG-bild

gruppchef för ytmonteringen. Ingen obehörig får komma in i hallen utan skyddsrock och skor med ESD-skydd. En helau-

tomatisk klimatanläggning ser till att de
känsliga komponenterna inte utsätts för en
skadlig påverkan.
BERT BJÖRKLING
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Kompetensutveckling
med kunden i fokus
Några kunder fanns inte på plats ändå var det just kunderna som stod i
centrum då marknadschefer från Asia-Pacific-regionen, ERA/LN, samlades
till utbildning i Sverige . Efter tre intensiva dagar kunde de åka hem som
certif ierade Customer Service-säljare.
Alla lokala bolag ska ha en gemensam
grund att stå på för att kunna sälja de tjäns
ter som ingår i Radios globala portfölj av
serviceprodukter. För att detta ska bli
möjligt sker en stor satsning på utbildning
inom ramen för Alliance marknadsföringskoncept.
Alliancekonceptet är gemensamt för de tre affärsenheterna som
ansvarar för samtliga standards för mobiltelefonisystem; D-AMPS/AMPS, GSM,
N M T , TACS och P D C .

Samutvecklat
T h e Alliance Training Program är samutvecklat inom Radio. Programmet består
dels av en övergripande produktutbildning, dels av en avancerad säljträning, sk
ValuBase Selling. För närvarande drivs
denna utbildning av de individuella affärsenheterna, men en översyn av eventuella
samordningsfördelar pågår.
I mitten av augusti samlades marknadschefer från Asia Pacific-regionen på
Frösundavik i Stockholm
för att som de första deltagarna på affärsenheten mobiltelefonsystem
GSM,
N M T och TACS, genomgå programmet. Under tre
intensiva dagar fick de genomgå produktutbildning
och säljträning för att vid
kursens slut bli certifierade
Customer Service-säljare.

och för systemförsäljning.
Heather Appleyard, Customer Services
Business Manager från Ericsson i
Australien, säger så här:
- Säljträningen synliggjorde områden
som man behöver fokusera på i sin affärsverksamhet. Den tog också upp det politiska spelet i kundens organisation.
Utbildningen synliggör också ens egen
strategi för arbetet mot kunden, och om
den fungerar bra eller dåligt. Vi arbetar
mycket med Customer Services redan och
kommer definitivt att använda den här
säljmetodiken i vårt fortsatta arbete.
Japan-enheten och enheten för GSM,
N M T och TACS följer här Cellular
Systems American Standards initiativ i en
gemensam satsning på Alliance-konceptet.
Det har tre bärande delar; ett logiskt
sätt att strukturera Radios erbjudande för
serviceprodukter, en konsultativ säljmetod där man erbjuder lösningar snarare än

produkter samt en grafisk symbol som
förstärker
marknadskommunikationens
budskap.

Fyra områden
Tjänsteprodukterna delas här in i fyra
områden som matchar kundernas processer från planering och uppstart av ett system till löpande underhåll och support av
nätet.
De fyra tjänsteområdena är; Professional
Services, Implementation & Integration,
Maintenance & Support samt Customer
Training.
Under hösten kommer fem till sex
utbildningsomgångar att genomföras i
Stockholmsområdet men också i Syd- och
Centraleuropa. Målet är att minst 450
personer ska genomgå programmet.

Mer information
Produktutbildningsdelen
var användbar och konkret,
tycker Paulmako Lee, Vice
President för Ericsson i
Taiwan. N u vill vi ha ännu
mer information om de
produkter vi är intresserade av. Jag tror också att den
här typen av utbildning kan
användas både för tjänster

- Säljträningen var mycket bra och lyfte fram de områden som man bör fokusera
på i sin affärsverksamhet, säger Heather Appleyard, Customer Services Business
Manager från Australien.
Foto: Anders Anjou

KARIN GAVLEFORS

Cam Anderson från Holden Corporation var instruktör
på den första Allianceutbildningen, som affärsenheten
mobiltelefonsystem GSM, NMT och TACS ordnade. Här
lär han ut ValuBase Selling.

För mer information kontakta Simon
Coleman, Instructor Business Training,
ERAC.ERASICO eller kursadministrationen:
ERAC.ERABUTRA.

Paulmako Lee, Vice President för
Ericsson i Taiwan: - Jag tror att den här
typen av utbildning kan användas både
för tjänster och systemförsäljning."

Enkät om intern-TV ska visa vägen framåt
Intern-TV är en bra informationskanal som når många, även om en
del efterlyser fler TV-skärmar. Det
finns också önskemål om att kunna läsa inslagen på intern-TV via
den egna datorn. Det visar resultatet av den enkät som gjordes under maj-juni i år och där ca 500
personer i Kista och Linköping deltog.
Anette Eklund och Nicklas Eriksson,
studenter vid Institutionen för massmedia och kommunikation vid Stockholms
universitet, skickade under senvåren ut
en enkät med 50 frågor till 500 anställda
vid Radiokommunikation i Kista och i
Linköpingsfabriken. Runt ett 20-tal föll
bort ur undersökningen eftersom de arbetar utomlands. Svarsfrekvensen blev ca
65 procent.
Av de tillfrågade uppger 60 procent att
de tittar på intern-TV men många, 48
procent, klagar på att de inte har tillgång
till någon TV-skärm. Detta är också helt
rätt eftersom det idag inte finns internTV-skärmar i alla hus i Kista, där

nad är att de som varit anställda längst använder
interntidningar och int e r n - T V mer än genomsnittet medan de med
kortast
anställningstid
använder memo. Entré
eller reception är den
vanligaste platsen för intern-TV-tittande.
Så
mycket som 88 procent
tycker att nyheterna uppIntern-TV finns inte bara i Kista utan också i de flesta av dateras tillräckligt ofta.
Radios fabriker.
Foto: Anders Anjou
I enkätformuläret fanns
möjlighet att fritt uttrycka sig om internRadiokommunikation
har
personal.
TV. Det är glädjande att så många som
Bland dem som har längst anställningstid
en tredjedel av de svarande tagit tillfället
är det 67 procent som tittar medan sami akt och kommit med önskemål och synma siffra för de senast anställda är 59 propunkter. De flesta påpekar behovet av
cent.
fler monitorer.
Memo vanligast
Flera av synpunkterna gäller möjligheten att nå informationen på intern-TV
På en fråga om vilka medier som används
från den egna datorn. Här finns kommest, interntidning, memo, intern-TV
mentarer som "Satsa i stället på internet,
eller en kombination av olika medier,
då står ju TV:n på skrivbordet".
svarar de flesta memo separat eller tillsammans med andra. En intressant skillRedan -88 installerades den första in-

tern-TV-skärmen, utanför restaurangen
Kistahof. Sedan dess har antalet skärmar
ökat betydligt till ca 30 stycken i Kista.
Intern - T V finns nu inte bara där utan
också vid de flesta av Radios fabriker i
Sverige.
Att de anställda tittar på intern-TV
och tycker den är en bra informationskanal, framgår tydligt av enkätundersökningen. Men det framgår också mycket
klart att det finns önskemål om vidareutveckling och det är något som redaktionen tar till sig.
GUNILLA T A M M

Nyheter efterlyses

*

4

Vi vill gärna ha fler affärsnyheter till int e r n - T V ^ ! Inte de stora eller strategiskt
viktiga beställingama. Dessa får vi vetskap om genom pressreleaserna, utan
de mindre affärerna och tilläggsbeställningar som det inte skrivs några pressreleaser o m . Det är ni på marknadsavdelningarna som som kan hjälpa oss. Gör
det!

*
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Bort med bökiga blanketter
På ett år har antalet blanketter för olika slags redo
visning och information minskat drastiskt inom
Ericsson Radio Systems löneadministration.
- Vi hade alldeles för mycket blanketter, berättar
mannen bakom denna "sanering", Carl-Johan
Dyverfeldt, chef för enheten för löneadministration
inom General Services.

illustration: Bim Eriksson

Blankettlista i Excel
elska.
- En annan viktig fördel med
att arbeta i Excel är att vi lätt
själva kan ändra i våra blanketter
och mallar, framhåller CarlJohan.

Förenklar
Just enkelheten och förenklingen av blanketthanteringen är
viktig i sammanhanget. Det nya
systemet, menar han, är ett sätt
att få bort alla högar av papper
och formulär som tidigare låg
och skräpade i skrivbordslådor, i
pärmar och på hyllor.
- Ett bra exempel är den mall
som heter "Meddelande om utbetalning". Den ersatte ett 30tal blanketter som fanns för den
månatliga redovisningen, säger
Carl-Johan, som kom på den här
tekniken för ett par år sedan och
nu använder den för att hela tiden förenkla och förbättra löneadministrationen.
Han ser blanketterna som interna hjälpmedel för främst tre
syften:
- information till nyanställda,
- stöd för redovisning till eko-

nomifunktionerna och
- information som begärs av
myndigheterna.
Carl-Johan framhåller att det
ständigt växande blankettsystemet ger en rad fördelar: det ser
snyggt ut och följer Ericssons
standard, det är likformigt och
enhetligt vilket ger ordning och
reda och det uppskattas av de enheter som får våra redovisningar.

Spar tid
- Inte minst viktigt är att det spar
tid och effektiviserar arbetet.
Och en del blanketter kanske
kan skickas elektroniskt så att
man inte alls behöver hantera
papper.
Således möjligen ett steg mot
det papperslösa samhället, den
profetia som gjordes om dataåldern men som kommit på skam
då det visat sig att våra datorer
istället genererar alltmer papper
i form av olika rapporter och dokument.
Men med Carl-Johans systematisering kan vi i alla fall se till
att minimera pappersbergen.
ALF ÖST

Ny diskmaskin
med magneter
Under sommaren har en ny diskmaskin installerats i köket på Kistahof. Egentligen är det inte en utan tre maskiner. George Brandt, som jobbar med disken, har berättat
för ERA Nyheters utsända hur det går till.
När lunchbrickan med disken kommer in på rullbandet,
är det en person som tar bort alla glas och ställer dem i
diskmaskinen. En annan person plockar av tallrikarna och
skrapar av matrester och servetter, innan tallrikarna
ställs i diskmaskinen. Brickan med besticken går vidare på
rullbandet och passerar en stor magnet som tar bort besticken och lägger dem i disken. Den tomma brickan går
sedan in i brickdisken.
När man sett hur det går till är det lätt att förstå varför
besticken ska läggas på brickan, servetten på tallriken
och att inga tallrikar ställas på varandra.

1 500 brickor med disk går genom maskinen varje arbetsdag. Gör vi rätt blir det inga köer vid diskinlämningen.
GT

Förtydligande
• I samband med lay out-arbetet av förra numret av tidningen kom en korrekturändring tyvärr inte med. Det
gällde artikeln om Ericsson
Language Service. Där framgick inte riktigt klart att företagets anställda översättare
och godkända underleverantörer är duktiga på telekommunikation och gärna arbetar i dialog med kunderna.

När Carl-Johan började på ERA
för ett år sedan, förde han bland
annat med sig en viktig kunskap
till företaget - hur man i Excel
konstruerar
standardformulär
med alternativa möjligheter beroende på användning, vem som
tar fram dokumentet och vilken
enhet inom Radio det gäller.
- Det här var en av de saker jag
sysslade med i mitt tidigare jobb
på Huddinge kommun, där jag
hade liknande arbetsuppgifter.
- Vad jag gjort är inte särskilt
märkvärdigt, säger Carl-Johan
anspråkslöst, men det skapar lite
ordning och reda, det förenklar
^ ^ ^ ^ L 'styr upp den här hantering-

redovisar till den anställde hur
Överallt på ERA behövs olika
ersättningen beräknats.
blanketter och formulär för re- Det kan ibland vara svårt för
•iflfcsningar av de mest skiftande
den enskilde individen att veta
slag. Inom löneadministratiohur man får fram dagarna för
nen, t ex, sprids information om
förskottssemester eller ersättolika typer av löneavdrag som
ningen vid förska redovisas för
äldraledighet, exden anställde till
emplifierar Carlolika instanser såJohan.
som
skattemyn- En fördel med
dighet,
fackföreExcel-programningar, idrottsförmet är att man
eningar och klubkan styra fält så
bar inom Ericsson.
att man får autoCarl-Johan har
matiska
beräktagit fram dokuningar av vissa
ment för intyg och
ingående belopp,
andra
skrivelser
och man kan lägmed ett standardiga in "rullgardiserat språk och utner" för val av
^^fc'<>
Vila dessa
bolag, vem som
u ^ e r i en blantagit fram dokukettlista i Excel,
där man plockar - Genom att arbeta i Excel mentet, med mera, tillägger han.
fram det dokument går det lätt att ändra i
^ ^ ^ - behöver och blanketter och mallar, säCarl-Johan har
ger Carl- Johan Dyverfeldt.
^ B i i några \ ikli
även
tagit fram en
Foto: Björn Seger
ga personuppgifter.
neutral blankett
där det finns fyra tomma rader
Programmet sköter automaför valfri text, bra om man exemtiskt uträkningar av vissa ersättningar, samt (inte minst viktigt!)
pelvis vill skriva ett intyg på eng-

Esumi

En stor magnet plockar bort besticken Trån brickorna. Besticken diskas sedan
för sig och sorteras automatiskt medan en annan maskin diskar brickorna. Här
Foto: Björn Seqer
är det Fredrik Marcow som sköter maskinen.

Våga vara viktig
Bli stödfamilj
I Kista, Husby och Åkalla
finns många barn som behöver en "extra" familj.
Har Du och Din familj tid
och kraft som räcker till för
andra? Är Ni beredda att dela både glädje och bekymmer kring ett barn?
A t t vara stödfamilj innebär att man tar emot barn
en till två helger per månad.
Vi erbjuder stöd och handledning. Intresserad? Ring
så får Du veta mer!
Socialtjänsten distrikt 17
Kista.
Marianne Lundblad tel
793 67 54, Gerd Lundquist,
tel 793 67 57 och AnnCharlotte Zetterberg tel 793
65 55.

niFMr
Följande personer har
fått utlandskontrakt.
Ryssland: Gustav Lagerberg.
Tyskland: Jörgen Fredriksson, Lars Andersson och Per
Ljungberg.
Indien: Claes Kehlmeier
och Arne Palmkvist.
Indonesien: Tomas Gel I ner
, Charlotte Johnsson, Bjarne
Mattsson och Teddy Oskarsson.
Malaysia: Per Englund,
Paul Dietrich och Anders
Smedberg.
Norge: Roger Hartonen.
Korea: Hans Severin.
USA: Michael Karpheden
och Stefan Ström.

Låt era nyheter bli
våra nyheter!
Hör av dig till redaktionen med stort som
smått!
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I slutet av augusti blev Jimmy Sohl, Gävlefabriken, SM-mästare i truckkörning, som arrangerades vid "Lastbil -96" på
Elmia-mässan i Jönköping. Och inte nog med det - Göran
Nyström, också han från Gävlefabriken, blev tvåa.

Brukar du titta
på Ericssons
hemsidor?
Pernilla Lindberg,
Application
Center,
Mjärdevi
-Ja, jag har
läst Ericssons hemsida men
den är kanske mest intressant för de som inte är anställda. Mest läser jag Application Centers hemsida.
Torgny Dahl, Nynäshamnsfabriken
- Det är mycket sällan som
jag läser
hemsidorna. På
grund av
tidsbrist
måste jag
prioritera
det som
jag anser är viktigast.

Glada över SM-Segern För någon månad sedan ble
Lundqvist, ledare för Gävle-teamet och t h Göran r,

Bäst på t
et här är det
roligaste som
hänt mig, säger en mycket
glad Jimmy
Sohl, som till
vardags kör
truck
på
Frosta, färdigvarulagret
för produkterna från Gävlefabriken.
- Själva tävlingen inleddes
med en kvalomgång på distriktsnivå. Här i Gävle var vi fyra
stycken från Ericsson som deltog. Göran vann det kvalet, jag
blev tvåa, Lena Andersson,
Utmarken, blev trea och på sjunde plats kom Hans Paju. Inte
mindre än sammanlagt 1000
truckförare från hela Sverige
deltog i uttagningen till tävlingarna i Jönköping. Samtliga som
kom på första plats gick automatiskt till SM och de på andra plats
med bra tid kom också med.
- Första dagen i Jönköping tit-

tade vi på lastl
kvalkörningarna.
Krister Lundqv
samordnare och
Gävlefabriken ocl
den stöttande ocn jj«-t-r
ledaren för Jimmy och Göran.
Nerver på helspänn
Dagen efter var det deras tur.
Båda körde mycket säkert men
med nerverna på helspänn.
Jimmy placerade sig på första
plats och Göran på andra med
endast en sekunds körtidsskillnad.
- Krister hotade oss med att
behöva gå hem till Gävle från
Jönköping om vi inte blev etta
och tvåa, säger Jimmy.
Han startade som förare nummer två och berättar att truckarna lottades ut.
- Jag fick en Nissan-truck och
en sådan har jag aldrig kört förut,
så gissa om jag var nervös.
Publiken bestod av drygt 500
personer som stod runt banan.

bäst i landet på att köra truck. T v om honom Krister
ts i SM.
Foto: Tommy Landberg

Sverige
•m, som arbetar
på huvudfabri., jLartade som nionde
*^iare i SM-tävlingen.
- Det gick bra. Jag fick 13 sekunder sämre tid än Jimmy och
en prick, säger han.
Slutresultatet blev att de två
förarna från Gävlefabriken tog
hem både första och andra plats
bland Sveriges elit.
Flexibla förare
- Görans insats är oerhört bra,
påpekar Jimmy. Jag kör ju motviktstruck hela dagarna medan

Göran rattar en stödbenstruck.
Vad är det som gör att
Gävlefabriken har så duktiga
truckförare?
- Känslan för truckkörning är
en förutsättning, svarar Krister.
Våra truckförare här i fabriken
byter truckar ofta och är mycket
flexibla. På själva tävlingen spelade teamet stor roll och även
lottningen av truck.
Jimmy är ny mästare i två år.
1998 får han delta i tävlingen för
att försvara sin titel och han behöver inte kvala innan.
BARBRO ALBREKTSSON

Korta fakta om Gävlefabriken
Här produceras digitala radiobasstationer för mobiltelefonstandarderna GSM, D-AMPS och PDC. Dessutom tillverkas en produkt som
kallas MDE och ingår i basstationen till japanska NTTs system.
Gävlefabriken har idag ca 2 000 anställda och under det senaste
året har 600 personer anställts.
Fabriken förfogar över 75 000 kvm.
Antalet truckar i fabriken är 75 och antalet förare antagligen tre
gånger så många.

Pernilla Andersson,
Ericsson Radio Systems,
Kista
- Mest läser jag Radios interna websidor, t ex organisationsförändringar. Jag använder också ekonomihandboken för
diverse information.
Radios service-länk
Directories,
fungerar
bra. Där får
man lätt fram telefonnummer, tjänstebeteckningar på
personer inom Ericsson, ^fej
Erik Strömstedt, Ericsson
Radio Access AB, Kista
- Ja, nästan varje dag läser
jag någon
^ ^
slags information via
webben.
Genom olika hemsidor håller
jag mig
uppdaterad om organisationsförändringar, utbildningprogram
mm. Ibland använder jag
också de handböcker som
finns på nätet.
./
Patrik Isegran, Ericsson
S o f t w a r e Technology,
Karlskrona
- Javisst,
brukar jag
det. Jag
har lagt in
ungefär
nio bokmärken på
hemsidor
som jag använder regelbundet. Flera av hemsidorna är
viktiga arbetsredskap för
mig, när det gäller att hämta information.

