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Att själv söka
information

K

ära läsare, just nu håller du det sista numret
av ERA Nyheter i din hand, åtminstone för
en tid framöver. Vi har nämligen beslutat
att låta ERA Nyheter vila tills vidare. Förändringen
är en naturlig följd av den stora och spännande
omstruktureringen som hela Ericsson genomgår
just nu. Mycket i denna process handlar om att
koncentrera resurserna och om att skapa en starkare och mer enhetlig bild av Ericsson.
För oss inom Mobilsystem innebär förändringarna inte bara ett nytt samlingsnamn, segmentet
får också många nya verksamheter och medarbetare. Eftersom det nya segmentet, Network operators and Service Providers, utgör nära två tredjedelar av det nya Ericsson, känns det naturligt att låta
Kontakten bli vår nya interntidning. Kontakten,
som når alla medarbetare världen runt kompletteras förstås med ett mer utvecklat Inside Ericsson
och den välkända intern-TVn, som snart kommer
i moderniserad upplaga.
ERA Nyheters duktiga redaktörer ingår i Kontaktens redaktion men Gunilla Tamm stannar i
Kista, som Kontaktens lokalredaktör och kommer
även i fortsättningen att vara en viktig kontaktpunkt för nyhetsförmedling. Om behovet nu uppstår, kan ERA Nyheter förstås väckas till liv, om än
i ny form.
Även Informationsavdelningen i övrigt tillhör
från årsskiftet koncernens kommunikationsstab
med Lars Stålberg som närmaste chef. Vi kommer
också att finnas kvar i Kista för att ge råd och stöd
åt segmentsledningen och affärsenheter när det
gäller interninformation och omvärldskontakt,
områden som blir än viktigare under en förändringsprocess.
Men staben är liten, som staber ska vara och hur
vi än sträcker oss kommer vi inte att nå er alla med
den information just ni vill ha. Därför finns det
andra med informationsansvar. En är din närmaste chef, som i och med sin befattning har ett sådant
ansvar. Den andra är förstår du själv, som alltid ska
söka och kräva den information du behöver. Det är
först då det fungerar fullt ut.
Vi ses i den nya världen!
Eric Österberg
är informationschef på Mobilsystem

nyheter
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Modellfabrikskonceptet
införs på alla fabriker
Några större förändringar k o m mer inte att ske för fabrikerna
på "gamla" Mobilsystem när
den nya organisationen börjar
gälla första januari nästa år. På
de fabriker som tillhört affärsområde Publik Telekom ska modellfabrikskonceptet införas och
vissa produktionsenheter i utlandet kommer att avvecklas.

I början av hösten intervjuades Mobilsystems produktionsdirektör Björn
Boström i ERA Nyheter om läget inför hösten. Han förutsåg då en het
höst för fabrikerna och så har det
också varit. Björn talar om rekordökning och att det aldrig tidigare har levererats så stora volymer.
Det är stor efterfrågan på GSMbasstationer vilket innebär fortsatt
tryck på Gävlefabriken.
Prognoserna från affärsenheten
GSM, NMT och TACS är nu av bättre
kvalitet. Tidigare tog man enbart
hänsyn till abonnentökningarna men
nu tar man även med samtalstiden
och får då totaltrafiken, vilket ger säkrare prognoser.
Fabriken i Visby har ökat sin produktion av transceivrar och tillverkningen där är nu lika stor som i Gävlefabriken.
MiniLink i Borås

Fabrikerna i Nynäshamn och på Siv Lennartsson arbetar i Gävlefabriken, där man precis som i alla fabEricsson Radio Access i Kista har haft riker inom "gamla" Mobilsystem, sedan några år, arbetar enligt moFoto: Leif Jäderberg
det tufft med stor efterfrågan på ANP, dellfabrikskonceptet.
Antennära Produkter, till speciellt Kina och där har man nu tillfredsställt de flesta kunder
Detta har fabriken i Lynchburg, USA, men även fabriken på RSA i Kista märkt av genom att efterfrågan på
basstationer för D-AMPS har börjat öka.
I Borås, där MiniLink tillverkas, har det under hösI utlandet finns ett 10-tal produktionsenheter för
ten skett en kraftig
AXE, de flesta är relativt små men det finns också störökning. De leveransre som i Spanien, Kroatien och Italien. Tillverkningen
problem, som det nya
vid dessa enheter kommer att avslutas under nästa år.
AXE-programmet tidigare hade, har man
Arbetar enligt modellfabrikskonceptet
nu kommit till rätta
med och målet att ta
Sedan några år tillbaka arbetar samtliga fabriker inom
igen alla förseningar
"gamla" mobilsystem enligt modellfabrikskonceptet.
uppnåddes i novemDet är en sammanställning av de IS/IT-system, prober. Den nya AXEduktions- och testutrustningar samt processer, som
växeln tillverkas i fabstöder Mobilsystems produktionsstrategi. Detta funrikerna i Östersund,
gerar mycker bra och konceptet kommer nu att inföKatrineholm och på
ras på samtliga fabriker inom hela Ericsson.
Met i Frankrike.
Samtidigt pågår arbetat med att vidareutveckla Modellfabriken och under hösten har ett pilotprojekt
I koncernens nya Björn Boström är ansvarig
med namnet Bright Light, startat på fabrikerna i Gävsupplyorganisation, för koncernens försörjningsle och RSA i Kista. (Läs mer i artikeln på sidan 9).
som Björn Boström är kedja som omfattar produkBjörn beskriver också att han i sin nya roll med ledansvarig för,
får tion, inköp, logistik och IT.
ningsansvar för Försörjningskedjan (produktion, inmönsterkortfabriken i
köp och logistik) samt IT kommer att införa ett moKumla en mer teknologiutvecklande funktion, där
dellföretagskoncept även inom dessa områden. Det
man ska arbeta med nya teknologier och små serier.
betyder en kraftig koordinering och standardisering
Positivt i USA m e d allt fler abonnenter
för att tillvarata volymfördelar och undvika dubbelarbete. Samtidigt måste alla globala satsningar kunna
Amerikanska AT&T har moderniserat sin samtalsdemotiveras ur affärssynpunkt.
bitering. Från att det tidigare varit den som har mobilGunilla Tamm
teleabonnemanget som betalar samtalet är det nu i
gunilla.tamm@era.ericsson.se
stället den som ringer upp som betalar. Detta har
medfört en rejäl ökning av antalet abonnenter vilket
betyder fler användare i Ericssons D-AMPS-system i
Läs mer om modellfabrikskonceptet på: www-br.ericsUSA.
son.se/brnew/brproduction

Rekordsnabb dualband
installation i Taiwan
jobbet.
- Men det är alltid vi på Ericsson som
gör inspektion innan den färdiga siten
överlämnas till kunden, säger C. P.
Taiwan är en bergig ö, vilket gör
radiotäckningen lite besvärlig. Det gäller bland annat en av huvudvägarna på
östkusten.
- Det är populärt att åka ut till kusten
och därför är det viktigt att det går att
använda mobiltelefonen från alla vägar,
menar C. P.
Het marknad

Högt tempo på installationsjobbet är det i Taiwan. Här leds arbetat av Stefan Wihlborg längst till höger.
Mer än sextio basstationer i veckan installeras just nu av Ericsson i Taiw a n . Kunden, mobilteleoperatören Far EasTone, tog sitt dualband GSM
system i kommersiell drift i januari i år. Nätet växer snabbt och kommer
att ha mer än en halv miljon abonnenter vid årsskiftet.

Mobiltelemarknaden i Taiwan har nyligen liberaliserats och åtta licenser delades ut. Far EasTone, som fått två av de
tre mest eftertraktade licenserna, är ett
nystartat mobiloperatörsföretag och har
valt Ericsson som leverantör av sin
GSM-utrustning.
- Av de två licenser som företaget fått
gäller den ena 900 MHz dualband på
norra delen av Taiwan, den del av landet
som är folkrikast. Den andra är för 1800
MHz och täcker hela ön, berättar Claes
Ödman, som är Key Account Manager
på Ericsson Taiwan Ltd.
Systemet fick en rivstart och redan
första veckan, som det var i kommersiell
drift, anslöt sig
35 000 abonnenter.
Idag
har det över
400 000 användare och på
Far EasTone
räknar
man
med att nätet
vid årsskiftet
ska ha mer än
en halv miljon
Claes Ödman är Key
användare.
Account Manager på
- Vår kund är
Ericsson Taiwan.
den
första
GSM-operatören som redan från starten satsar på dualband, förklarar Claes.
Snabb börsinformation

Samtidigt har Far EasTone varit snabba
på att införa olika tjänster som till exempel omedelbar börsinformation, voice mail och nyligen lanserades prepaid
det vill säga förbetald samtalstid. Möjligheten att få börsinformation i realtid

på sin telefon används av fler abonnenter än i något annat nät i världen. Intresset för att handla på börsen är mycket
stort i Taiwan.
I Far EasTones system har också den
första kommersiella
installationen av basstationskonceptet
Maxite gjorts.
- Vi har hela tiden
haft mycket högt
tempo på installationsarbetet och nu i
höst har vi installerat
i genomsnitt över 40
basstationer i veckan
med rekordet 82 för
några veckor sedan.
Det är faktiskt fler än
kunden
förväntat
sig, säger C. P. Lu
som är ansvarig för
installationsarbetet.

Taiwan är ett land där det händer mycket på telekommarknaden just nu. Även
om en viss dämpning märks vad gäller
ekonomin så är tillväxten i år fem procent.
- Här har penetrationen vad gäller
mobiltelefonanvändare vuxit från sex
till 20 procent på ett år. Taiwaneserna är
mycket intresserade av tekniska finesser
och vill gärna ha det senaste, säger Claes.
Till ytan är Taiwan inte något stor ö
men med en befolkning på drygt 22 miljoner teknikmogna invånare, PCindustrin är landets största inkomstkälla, är det verkligen en het marknad.
Under nästa år kommer två licenser
för fast telefoni att delas ut och även där
finns det chans för Ericsson att komma
in.
Gunilla Tamm
—r~s—

- Just nu gäller arbetet ökad kapacitet
här inne i stan, tillägger han. I november
var totalt 1 500
radiobassiter klara
och i början av nästa
år ska antalet vara
uppe i 1 700.
Ungefär 70 personer på Ericsson Taiwan arbetar med installationer till Far
EasTone. Till det
kommer
personal
från underleverantö- - Där uppe finns en av våra basstationer, säger C.P Lu, som
rer som står för vissa är installationsansvarig. Här tillsammans med Chien Jui
Foto: Gunilla Tamm
delar av installations- Min, båda på Ericsson Taiwan.

IHallå däri

Göran Olsson
Implementation
Champion för segmentet Nätoperatörer och
tjänsteleverantörer
Vad är din uppgift och hur många
Implemention Champions finns
det?

- Varje medlem i den nya koncernledningen har utsett en Implementation Champion så vi är tretton
stycken. Vårt arbete är att säkerställa att den nya organisationen införs. Det första steget gäller organisationsstruktur, att se till att alla rutor blir bemannade och snabbt få
igång arbetet enligt den nya organisationen. Det handlar också om att
etablera styrformer för den nya organisationen för olika enheter. En
viktig del är att på bästa sätt "smälta ihop" de två gamla affärsområdena Mobilsystem och Publik Telekom och ta det bästa från båda områdena.
- Det andra området som vi jobbar
med är ledarskap, där det handlar
om ett nytt sätt att leda verksamheten och nya attityder. Det nya arbetssättet bygger på förtroende och
personligt ansvar och för det behövs en uppdatering av våra finansiella system.
Arbetar Implementation Champions bara med nya organisationen?

- Till största delen men det finns
också en del koncernövergripande
projekt som inte var klara den 12
oktober då den nya organisationen
trädde i kraft och dessa ska vi slutföra.
Vad är det viktigaste nu?

- Det är mycket som är viktigt men
en uppgift är att samla ansvariga på
de olika affärsenheterna, marknadsenheterna och produktenheterna tillsammans med de så kallade KAM, Key Account Managers,
för att se hur de på bästa sätt kan
jobba ihop.
- I början av januari har koncernledningen en så kallad review och
tills dess ska det mesta vara klart.
Målsättningen för oss Implementation Champions är att avveckla oss
själva så fort som möjligt.
GT
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Dyr affär
åka fast
i tullen
a t

Att känna till och följa de exportregler som gäller är viktigt för alla som arbetar med inköp och försäljning. Det kan bli dyrt om gods fastnar i tullen.
Foto: Rolf Carlsson/Pressens Bild
En allt hårdare konkurrens och ett växande behov av snabba leveranser ställer stora krav på
de som arbetar med inköp och försäljning inom
Ericsson. Därför behövs intern kommunikation
och samverkan när det gäller exportfrågor.

- Alla berörda måste ha en kunskap om samt följa de
exportregler som gäller, annars kan Ericsson drabbas
av stora direkta kostnader samt badwill som också blir
kostsamt på sikt, säger Claes Adolphson, samordnare
av exportkontrollfrågor inom Ericsson BR Export
Control.
Kalla krigets järnridå finns numera endast i historieböckerna och Gatt-avtalet har avlösts av världshandelsorganisationen, WTO. Men den växande frihandeln och en alltmer global ekonomi har inte inneburit
att alla former av exportkontroll upphört att gälla.
Själva ordet exportkontroll får säkert de flesta att
tänka på vapen och kärnkraftsteknologi. Dessa produkter är alltjämt omgärdade av detaljerade och strikta
regelverk. Men även en vanlig radiobasstation för mobiltelefoni kan inte exporteras hur och vart som helst i
världen. Vid sidan av regler för krigsmateriel, kärnteknik, missilteknologi samt kemiska och biologiska varor
finns också bestämmelser för högteknologi.

Claes Adolphson och Tina Voosemaa arbetar med
exportkontrollfrågor.
Foto: Björn Seger
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I den sistnämnda produktgruppen ingår stora delar
av de varor och tjänster som Ericsson erbjuder marknaden. Det handlar inte enbart om att exempelvis ett
microchips inte får säljas hur som helst, utan även
kunskap omfattas av exportrestriktioner. Eftersom
varje ny generation av olika produkter blir alltmer
komplexa och innehåller en avancerad mix av både så
kallad hård- och mjukvara krävs en minutiös hantering av exportfrågor.

KONTROLLERA ALLTID:
• mot DPL
• varans exportkontrolistatus
• ECCN-numret
• ursprungsland
• tillverkare
• vilken licens som ska användas
• att relevanta intyg finns
• behovet av friskrivningsklasuler

viktigt m e d riktiga handlingar

I Sverige är det sedan 1 februari 1996 ISP, Inspektionen för Strategiska Produkter som är den myndighet
som har i uppdrag att övervaka hanteringen. Ute på
fältet är det tullen som sköter den praktiska hanteringen och som kan stoppa en exportlast om det saknas
riktiga handlingar.
- Dels finns det svenska exportregler, men vi måste
även följa internationella konventioner och avtal, säger Claes Adolphson.
Han och kollegan Tina Voosemaa arbetar med att
samorda exportkontrollen inom Ericsson BR Exportkontroll. De arbetar inom Shipping & Forwarding,
Ericsson Radio Systems AB eller centrala speditionsavdelningen, en affärsenhet som med hjälp av stor erfarenhet och logistisk kompetens kan förmedla produkter till
alla världens platser med hjälp avflyg,båtar och lastbilar.
- Det som har betydelse för vårt arbete är främst
EU:s regler samt The Wassenaar Arrangement, en
överenskommelse som drygt 30 länder har undertecknat, fortsätter Claes.
- Sedan tillkommer nationella bestämmelser, de
amerikanska är mycket centrala, säger Tina Voosemaa.
Konkret kan dessa regler innebära att exempelvis en
radiobasstation inte kan exporteras hur som helst om
den innehåller mer än 10 procent amerikanska komponenter. Då krävs medgivande av amerikanska myndigheter. Överstiger det amerikanska innehållet 25
procent ska exporten handläggas helt enligt amerikanska bestämmelser.
- Om ett företag bortser eller slarvar med detta

hamnar det på den så kallade svarta listan. För vår del
skulle det vara förödande, därför måste alla våra medarbetare vara mycket noggranna, säger Claes.

Kolla upp svarta listan
Svarta listan eller Denied Persons List, DSP finns hos
amerikanska handelsdepartementet i Washington.
Den rymmer företag och personer som agerat i strid
med amerikanska bestämmelser. Där finns såväl leverantörer som de företag som vidareexporterat känsliga produkter till oönskade slutdestinationer.
- Det innebär också att vi inte ska köpa något från
dessa leverantörer, säger Tina.
När hon och Claes beskriver de olika regelverk som
finns kan det låta mycket komplicerat, men det finns
hjälpmedel. 1 Ericssons intranet finns mer information att hämta.
Varje produkt ska också ha ett ECCN-nummer, Export Control Classification Number. Dessutom finns
naturligtvis experthjälp att fä från Tina Voosemaa och
Claes Adolphson.
Men kom ihåg att tänka efter före, det är dyrt att
fastna i tullen. En enskild medarbetares slarv kan orsaka att såväl strategiska affärer som viktiga samarbetspartner går förlorade och kan kosta stora summor och
arbetstillfällen.
Lars Bäck

O

http://inside.ericsson.se/export/export.htm

Bosse Bergström ger gärna
kunderna ett försprång
- Ena dagen kan det vara marknadsfrågor som
kräver ditt engagemang, nästa dag står inköp
och logistik på agendan.
Bosse Bergström, ansvarig för produktenheten för CSM-basstationer, menar att han i
sin roll hela tiden måste kunna skifta perspektiv. Det gäller både mellan olika verksamhetsområden, olika detaljfrågor och till de stora
linjerna.

Bosse Bergström tog över ansvaret för utveckling av
GSM basstationer för snart tre år sedan. Under dessa
år har enheten gått från att vara en renodlad utvecklingsenhet till vad den är i dag - en produktenhet med
ansvar för basstationens hela väg från utveckling och
marknadsföring till leverans.
- Från idé till site, sammanfattar Bosse.
Basstationer för GSM är i dag en mycket expansiv
bransch. Antalet levererade basstationer från enhetens
så kallade supplyenhet vid fabriken i Gävle beräknas i
år växa med över 50 procent. Bosse säger att i varje tillväxtbransch kan man urskilja två gemensamma nämnare där den första kan uttryckas som ett krav på att
vara först ute på marknaden med nya produkter.
Totalt ansvar för alla produktleden

Han menar att produktenhetens totala ansvar för basstationens alla produktled är en god garant för att
detta krav ska uppfyllas.
- 1 enhetens ledningsgrupp finns alla kompetensområden representerade vilket ger oss stor handlingskraft. Eftersom ansvariga för såväl marknads- som utvecklings- och produktionsfunktioner finns samlade
vid samma bord kan vi snabbt ta beslut för att möta
kundernas krav.
- Den andra gemensamma nämnaren för oss som
arbetar inom en tillväxtbransch är att förhållanden
ändrar sig så snabbt att det inte går att styra verksamheten hierarkiskt utan människor måste fatta egna
beslut. För att vi alla sedan ska dra åt samma håll krävs
att våra beslut baseras på gemensamma värderingar.
Under Bosses år inom produktenheten har därför
mycket möda lagts ned på att jobba med just värderingar. Alla anställda har deltagit i ett arbete som
resulterat i en formulering av fyra gemensamma
värderingar som kan sammanfattas i ledstjärnan Vi
ger kunden försprång.
- Men arbetet är långt ifrån avslutat, säger Bosse
Bergström. Processen pågår och vi vill genom en ständigt pågående debatt hålla våra värderingar levande.
Enhetens värderingar handlar i stor utsträckning
om vikten av att förstå helheten, något som Bosse konstaterar kan vara svårt att uppnå i en stor organisation.
- Det allra bästa sättet att få förståelse för helheten
är att delta i aktiviteter som innebär direkta kundkontakter. Vi strävar efter att inte bara ett begränsat antal
av våra medarbetare ska erbjudas den möjligheten
utan att många ska få möta kunden och på så sätt få
sitt arbete relaterat till nyttan för kunden, säger han.

Infödd stockholmare
Bosse Bergström är infödd Stockholmare och uppvuxen på Kungsholmen.
- Trots, eller kanske genom, mina rötter i asfalten,
skämtar han, har jag kommit att hysa en romantisk
dröm om ett liv på landet.
En liten del av denna dröm besannas redan i dag när
Bosse Bergström tar ut sin traktor och vänder några
tegar på sitt torp i Bergslagen. Men detta nöje får begränsa sig till semestrar och ibland veckoslut. Sitt

Bosse Bergström, ansvarig för produktenheten för
CSM-basstationer, menar att en av enhetens stora
styrkor är det hjälpsamma klimat som råder.
Foto: Kurt Johansson

permanenta boende har han i en villa i Täby, strax
norr om Stockholm.
- Jag kan inte tänka mig att flytta in till en lägenhet i
stan, säger Bosse som är mycket road av trädgårdsarbete och tillägger:
- Men jag är nog lite av en allmänpulare.
Han är gift med Lotten som jobbar vid Tandläkarförbundet. Deras tre barn har nu alla flugit ur boet.
De två äldsta har båda ärvt pappas intresse för teknik,
Lisa är civilingenjör från KTH och Lasse läser I-linjen
vid Linköpings tekniska högskola. Eva däremot har mer
humanistiska intressen och läser i dag japanska.
Som 21-årig gymnasieingenjör började Bosse
Bergström som radiokonstruktör vid det som då hette
SRA (i dag Ericsson Radio Systems). Efter några år tog
han tjänstledigt och läste matematik och fysik vid
Stockholms universitet. Efter avslutade högskolestudier kom han tillbaka till SRA/ERA och arbetade vid den
tidens forskningsenhet. Under åren har han sedan

PRODUKTENHETEN FOR GSM BASSTATIONER

Produktenheten för GSM basstationer sysselsätter
1 500 personer varav 500 arbetar vid en så kallad
supplyenhet i Gävle. Enhetens övriga medarbetare
har sin arbetsplats i Kista. Enheten marknadsför, utvecklar och levererar basstationer för GSM. Produkterna består av produktfamiljerna RBS 200 och RBS
2000, där RBS 2000 i sin tur delas upp i Mikro- och
Macro-basstationer.
Till verksamheten knyts även utvecklingsenheter
vid Ericsson Erisoft i Luleå, Ericsson Eurolab Deutschland i Nurnberg, Ericsson Microwave Systems i
I Mölndal och Ericsson Telecomunicazioni i Italien.

arbetat som bland annat projektledare, utvecklingschef inom radiolänk samt marknads- och affärsenhetschef inom försvarskommunikation.
- Jag har haft förmånen att få jobba inom skilda
kompetensområden, något som är oerhört berikande
och utvecklande.
Elsa von Kantzow Brodin
elsa.brodin@era.ericsson.se
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Video ska ge snabbare installationer
Snabbare installationer av basstationssiter till lägre kostnader och högre kvalitet - det är målet för
ett projekt som avdelningen BTS Implementation
Development på affärsenheten GSM, NMT och
TACS, driver. I korthet går det ut på att låta underleverantörer, runt om i världen, efter utbildning och
certifiering sköta installationsarbetet åt Ericsson.
När ett mobiltelekontrakt skrivits under vill kunden
nästan alltid att utrustningen snabbt ska installeras för att
mobiltelenätet ska kunna tas i drift så fort som möjligt. I
en del länder är det lokala företag som i egenskap av underleverantörer sköter installationsarbetet åt Ericsson
medan det i andra länder är företagets egna installatörer
som gör jobbet.
- Det är dyrt att ha egen personal som flyger ut till landet i fråga och där ofta får vänta på att utrustningen ska
komma. Den kunskap dessa "supervisors" har kan användas bättre genom att de fungerar som kunskapsförmedlare till underleverantörer, förklarar Matz Andersson, ansvarig för BTS Implementation Development.
Projektet, som heter "Subcontractor Training, Certification & Audit" är en del i den översyn som görs av hela
supplykedjan. Det handlar både om bättre effektivitet,
bättre lönsamhet och för att höja kvalitén på installationerna.
Stort intresse för workshop
- Installationskostnaderna, som är en stor del i kostnaden
för siten, kan sänkas om lokala underleverantörer utför
visa arbeten, säger Matz. Han berättar också att lokalbolagen bjöds in till en workshop i våras då man just gick ige-

BidMan ordnar upp
arbetet med offerter

nom vilka jobb som kan passa att lägga ut, utan att
Ericsson tappar kunskap. Intresset var stort och efter det
startade projektet, i vilket man också samarbetar med
Implementation Services (LZ) på affärsenheten.
- I det övergripande projektet ingår fem delprojekt, säger Kaj Ahlberg, som är huvudprojektledare. Ett av dem
gäller att välja ut de företag som ska bli underleverantörer, (projektledare Oasim Khan) ett annat projekt arbetar
fram underlag i form av en mall, för hur kontrakt ska
skrivas (projektledare Catarina Granell-Hagsten) och ett
tredje projekt gäller utbildning och certifiering (projektledare Alexandra Benamar). Det tredje delprojektet arbetar med att ta fram beskrivningar på det arbete som underleverantören skall utföra och med beskrivningar på
detaljnivå som tillåter underleverantören att kunna prissätta sitt arbete (projektledare Elias El-Hashem). Det
femte delprojektet gäller ett system för kvalitetsaudit
(projektledare Johan Bäck).

Ledtiderna och effektiviteten har inte bara förbättrats inom konstruktion och produktion. Även
tunga administrativa inslag i marknads- och försäljningsarbetet har förändrats. Ett exempel är offertarbetet som utvecklats på mycket kort tid.
Nya metoder och verktyg gör nu att lokalbolagen
snabbare och mer rationellt kan möta kundernas
önskemål och krav. Två synliga inslag är offerter
på CD-ROM och "verktygslådan" BidMan.

Pilotprojekt i Botswana
- De olika bitarna i huvudprojeket är på plats och nu sker
en sista finputsning, berättar Kaj. Nu i december har det
också skett en presentation på ett Asienseminarium för
operationschefer och projektledare från regionens Ericssonbolag.
För att samla erfarenheter ska ett pilotprojekt drivas
och det sker i Botswana i Sydafrika, där GSM-utrustning
ska installeras. Pilotprojektet, som börjar i januari ska vara avslutat i mars. Konceptet kommer att testas i sju olika
installationsprojekt under nästa år.
De installationsarbeten som ska skötas av underleverantörer gäller alla typer av kabinett för GSM-basstatio-

Ingemar Olsson från Implementation Service, LZ, på affärsenheten CSM, NMT och TACS, har en viktig roll i
utbildningsvideon.
ner, transmission det vill säga MiniLink och antennsystem. Den produkt som idag mest läggs ut på underleverantörer är antenninstallationer. Grundläggande krav på

de företag som ska bli Ericssons underleverantörer är att
de har goda referenser inom installation .
- När kontrakt med en underleverantör är skrivet, åker
lärare från Ericsson ut och ordnar utbildning för medarbetare på det aktuella företaget. Basen för utbildningen
sker med multimedia och installations video har nyligen
spelats in, berättar Alexandra Benamar. Därefter hålls traditionell klassrumsutbildning och praktisk träning ute i
"verkligheten" på site. Varje del avslutas med en praktisk
och teoretisk test, där cirka 80 procent måste vara godkänt för att eleven och det företag han eller hon kommer
från ska bli certifierat.
klingen går mot att produkterna för mobiltele)lir allt enklare att installera och samtidigt är kort
installationstid ett konkurrensmedel.
- Genom att lägga ut installationsjobb på duktiga, certifierade företag kan vi minska både kostnader och installatioÄtider. Det vi däremot aldrig får tumma på är kvalitete^P^h därför kommer vi att göra globala kvalitetsmätningar, avslutar Matz.

»

- En offertförfrågan som ryms i en pärm med papper resulterar ofta i ett offertsvar som omfattar tio pärmar, säger Jonas Högberg, chef för offertledningsgruppen på affärsenheten GSM, NMT och TACS.
Sedan stoppar han in en CD-ROM i datorn och fram
kommer en lokalbolagschef som berättar om en offert
och de fördelar som Ericsson kan erbjuda. Den lilla blanka skivan rymmer inte bara en video med den lokale
Ericssonchefen utan alla de dokument som ingår i offerten. Dessutom finns det några mer lättsamma och underhållande inslag bland annat ur den senaste Bondfilmen.
- Vi har inte tagit bort pärmarna, men med hjälp av
CD-skivan kan våra kunder ta med sig offerten hem eller
på tjänsteresa och läsa i lugn och ro. De behöver inte bära
omkring alla pärmar.
Att kunderna uppskattat detta råder det ingen tvekan
om, lika positiva är reaktionerna från lokalbolagen. Några pusselbitar i det framgångsrika arbetet är standarddokument, drivna offertprojektledare och utbildning samt
BidMan.
Sparar tid
- När en offertförfrågan kommer ska den oftast besvaras
på några få veckor och vara uppställd enligt kundens
önskemål så att de enkelt kan jämföra vårt svar med våra
konkurrenters offertsvar.
Tidigare samlades ganska stora grupper som fick arbeta
intensivt dygnet runt med att besvara offerter. Och fortfarande är det ett hårt arbete, men det har underlättats.

Jonas Högberg tar fram
en manual för offertsvar,
den rymmer alla former av
FT^-V
planerings- och projekthjälpmedel. Förutom tekniska och ekonomiska fråmog »rciton t&RtnoQ/WmOmx f * n
gor finns mer kuriosa inslag.
Exempelvis en checklista för BidMan hjälper till
cateringtjänster.
i offertarbetet.
- Ja när en projektgrupp
samlas och arbetar intensivt kan de inte leva på snabbmat.
Dessa grupper kan numera antingen ledas av någon
offertprojektledare från offertgruppen i Kista eller av en
lokal medarbetare som utbildats på det nya sättet att arbeta. De lokala offertprojektledarna får sedan all den support de behöver från Kista.
- Vi konstaterade att cirka 70 procent av våra offerter
kunde till stora delar standardiseras. För att genomföra
detta har vi tagit fram de metoder och verktyg som krävs,
säger Jonas Högberg.
Han och hans medarbetare har på drygt ett halvår
byggt upp en effektiv enhet som vilar på fyra hörnstenar:
• Operativ support
• Metodutveckling och offertverktyg
• Kompetensutveckling
• Personliga nätverk
- De tre första rullar för fullt och nu sätter vi fart på nätverket. Men vi har inte startat helt från noll. En resurs
som vi har stor användning för är PML, Produkt Marketing Library som finns på vårt intranet. Ur det kan vi
hämta relevanta produktfakta.
Sedan finns ju också BidMan som ständigt är beredd
att rycka in och hjälpa till i offertarbetet. Den som vill
träffa BidMan kan söka kontakt med honom via intranet.
Hans adress är http://www-rmog.ericsson.se/Rmog/li/index.htm
Lars Bäck

Gunilla Tamm
gunilla.tamm@era.ericsson.se

Flera i projektgruppen passade på att besöka inspelningen av den videoupptagning för multimediatbildningen. Från vänster Johan Bäck, Lotta Åberg, Kaj Ahlberg, Alexandra Benamar och Matz Andersson.
Pat O'Connor från Ericsson i Irland är instruktör på en av
de CD-romskivor för utbildning som här spelas in. Inspelningsplats var Ericsson Business Networks fabrik i Veddesta.
Foto: Anders Anjou
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De klättrar på väggen men när det gäller offertarbete så behövs det inte längre tack vare det projekt för effektivare
offertarbete som dessa medarbetare arbetat med. Längst ned från vänster Jonas Högberg, Per Anders Malmberg,
Helena österberg, Björn Carlsson och Hasse Pettersson. På väggen från vänster Johan Thörnfeldt, Ana Conzalez-Cuve, Jan Spendrup och Frank Henschke. På bilden saknas Anette Johansson och Annica Åström.
Foto: Björn Seger
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Intern produktlansering
på Ericsson i Kina
Den nya basstationen RBS 2302, basstationskonceptet Maxite och MINI-LINK, var tre produkter som hade huvudrollen då den första interna heltäckande lanseringen av mobiltelefoniprodukter skedde i Kina för ett tag
sedan. Ett uppskattat arrangemang som 180
lokalanställda medarbetare deltog i.
RBS 2302 är en ny mikrobasstation för GSM, som nu i
höst introduceras i Kina som första land.
- 1 stället för att enbart presentera den tog vi med
ytterligare två produkter, Maxite och MINI-LINK och
gjorde en heltäckande lansering för personal på Ericsson i Kina som arbetar med mobiltelesystem. Det berättar Fredrik Rothstein, som arbetar som produktledare för RBS 2302 på affärsenheten GSM, NMT och
TACS.
Kina är Ericssons enskilt största marknad och har
hittills levererat GSM-utrustning för en kapacitet på
över 50 miljoner abonnenter. Förutom GSM har
Ericsson levererat analoga TACS-system till landet
Det är inte bara en stor marknad för mobiltelefoni
utan också ett mycket stort land och därför hölls lanseringen på flera platser, i Beijing, Shanghai, Guangzhou och med avslutning i Hong Kong. Totalt deltog
ungefär 180 medarbetare från Ericssons kontor i Kina
och Hong Kong. Det var personal från bland annat
marknadsidan, teknisk support, installation/driftsätt ning och logistik.
Presentationen pågick en hel dag, där hälften av tiden ägnades åt marknadsfrågor och en presentation
av MINI-LINK och resten av tiden åt teknik.
Det kom upp många frågor, stort som smått, som
inte bara rörde marknad och teknik utan även det
praktiska arbetet runt produkterna. Att de kinesiska

Det var stort intresse när den första interna heltäckande lanseringen av produkter för mobiltelefoni hölls i
Kina tidigare i höst.
Foto: Torleif Sommar
medarbetarna är både kunniga och intresserade
märktes av alla frågorna.
Nära kundkontakter
Många av de som deltog i presentationerna har nära
kontakter med kunderna medan andra har praktisk
erfarenhet av installationsarbetet.
- Det var nyttigt att få höra dessa synpunkter eftersom allt inte kommer fram i de felrapporter som
skrivs och som vi här hemma tar del av. Det var också
lärorikt att ta del av de kundsynpunkter som Ericssonmedarbetarna framförde, menar Lennart Johansson,
som arbetar med systemdesign för RBS 2302.
Både Fredrik och Lennart är eniga om att det är
först när man kommer till Kina som man verkligen

förstår vilken enormt stor och viktig marknad det är
för Ericsson.
Johnsson Liang var en av de som deltog i lanseringen i Beijing. Han tycker att lanseringen var ett utmärkt
initiativ och att teamet som stod för arrangemanget
gjorde ett mycket fint jobb.
- Jag fick bra information som är värdefull, speciellt
när det gäller försäljningen av den nya mikrobasstionen RBS 2302 på den kinesiska marknaden, säger han.
Gunilla Tamm
gunilla.tamm@era.ericsson.se

Här är de sex som stod för presentationerna i Kina. Från vänster Per Thell, Lennart
Johansson, Fredrik Rothstein, Sadru Jamal,
Torleif Sommar och Urban Scott.

Kina är Ericssons enskilt största marknad,
dit det levererats utrustning för både
GSM- och TACS-system.

Nu är Maxite redo för marknaden
Nu skall Maxite ut på marknaden. Intresset för
produkten är stort och trycket i Borås är hårt
för att klara leveranserna.
Maxite är en kombination av mikrobas, aktiv antenn
samt kraftförsörjning med batteribackup. I slutet av
oktober passerade produkten General Availibility och
är nu redo för försäljning. Fördelarna med Maxite är
många.
Den är lätt att montera, volym- och viktmässigt liten och drar lite ström.
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Att den kan monteras nästan var som helst betyder
mycket, i synnerhet nu när både nya och etablerade teleoperatörer snabbt behöver bygga ut det nya GSM 1800nätet. Intresset för produkten är stort och nu i början är
trycket hårt i Borås för att klara önskade leveranser. Peter Ackerfors är projektledare för utvecklingen av den
aktiva antennen samt kraftkabinettet. Han berättar om
den stora utmaningen med projektet.
- Att uppfylla de tuffa prestanda- och GSM-kraven,
med hög tillförlitlighet för mastmonterad elektronik. I
det arbetet har vi tagit tillvara erfarenheterna från

MINI-LINK och det stora radiokunnande som Ericsson
Microwave i Borås, Mölndal och Lysekil tillsammans besitter.
- Med Maxite introduceras ett nytt sätt att bygga en
basstation. Ingen har tidigare byggt en GSM-antenn
med integrerade sändare och mottagare. Det unika med
produkten är att förstärkarna sitter i själva antennen, berättar Kent Ahlqvist, produktledare på enheten.
Ulrika Nybäck
ulrika.nyback@emw.ericsson.se

Finsk bro till
IP-världen
En ny produkt för att göra övergången mellan
telekom- och datakomvärlden smidigare tas
nu fram av Ericsson i Finland. Nyheten, SS7/IP
Gateway, möjliggör överförandet av Signalling
System No 7 (SS7) signalering till ett Internet
Protocol (IP) baserat nät.
Detta innebär att befintliga telefonoperatörer kan utnyttja IP teknologi utan att överge sina existerande
noder samtidigt som nya nät blir förmånligare att bygga upp. Med hjälp av SS7/IP Gateway kan operatörerna både spara nätkapacitet och erbjuda nya tjänster.
Lanseras nästa år

Luai Elia, närmast kameran, och Salam Abdul-Hussain arbetar på Ericsson Radio Access fabrik i Kista, där det
vidareutvecklade modellfabrikskonceptet nu införs.
Foto ovan samt omslagsbild: Kurt Johansson

Bright Light i Kista
En "mikrofabrik" som finns i fabriken och ska
ta totalansvar för hela kedjan från order till leverans. Det är en del i de pilotprojekt som startat i fabrikerna i Gävle och Kista, där det vidareutvecklade modellfabrikskonceptet nu införs
under namnet Bright Light.
För ungefär fem år sedan infördes modellfabrikskonceptet på Mobilsystems fabriker.
- Vi har varit duktiga på att snabbt introducera nya
produkter, dra upp volymerna och leverera enligt specifikation men idag räcker det inte, säger Johan Nyberg, som arbetar med produktionsutveckling på Mobilsystems produktionsstab.
Han förklarar att konkurrensen hårdnar allt mer
och det krävs ständiga förbättringar för att kunna hävda sig.
Bright Light är programmet för att förverkliga modellfabriken. Det handlar bland annat om att nå exeptionellt korta ledtider och att ha kunden i fokus. För
att komma så nära kunden som möjligt skapas det flera mikrofabriker i fabriken och dessa får totalansvar
för hela kedjan från order till leverans.

- I dessa mikrofabriker får vi ett enkelt och synligt
flöde och det går fort att se var flaskhalsarna uppstår.
Det är produkt och kund som avgör hur flödet ser ut,
säger Johan.
Färre leverantörer
Ericssons leverantörer har en viktig del i det uppdaterade modellfabrikskonceptet, där det fokuseras på ett
nära samarbete med ett fåtal leverantörer. Lagret ska
vara minimalt och när material tas hem ska det göras
mot verklig förbrukning.
Under hösten har fabrikerna i Gävle och på Ericsson
Radio Access i Kista varit piloter och genomgått en
diagnosfas då man undersökt hur man arbetar idag i
förhållande till det vidareutvecklade modellfabrikskonceptet. Efter nyår införs det nya arbetssättet i Gävle och Kista och samtidigt startar diagnosfasen på några andra fabriker. Att införa Bright Light-programmet
på alla fabriker kommer att ta flera år.
Gunilla Tamm

Produkten kan utnyttjas i såväl fasta nätet som i mobila tillämpningar.
Just nu håller en prototyp på att byggas i Finland
samtidigt som ett Sales Kit för Ericssons marknadsföring och försäljning sätts ihop. Prototypen kommer
att vara färdig i slutet på 1998, själva lanseringen sker
under 1999.
En av de viktigaste tillämpningarna är transport av
två protokoll vid namn MAP och IS41 som används
för signalering av bland annat cellbyten i GSM respektive D-AMPS mobila nätverk. För båda applikationerna finns redan ett utpräglat intresse hos kunder,
som ser detta som ett första steg in i en arkitektur där
transporten sköts på IP men tjänsterna i traditionella
noder. Senare kan noderna bytas ut utan att infrastrukturen störs.
Stort intresse
För nya operatörer är intresset stort i och med de kostnadsinbesparingar en utbyggnad av IP nätverk i jämförelse med traditionella SS7 nätverk innebär.
Det är dock att observera att trots att Ericsson inför
IP som en alternativ protokollbärare, i såväl AXE-integrerade system som i noder baserade på kommersiell hårdvara, kommer stöd för dagens SS7 bärare att
finnas kvar och utvecklas länge än.
Leif Björklund
För mer information se projektets hemsida:
http://websel.lmf.ericsson.se/Department/TT/projects/sevenip/index.htm

Världsunik produktion av
nya MINI-LINK
Ny teknik gör nästa generation MINI-LINK
mindre och mer energisnål än sina föregångare. Störst vinst görs emellertid i produktionen.
När tillverkningen av nya MINI-LINK startar
under 1999 kortas ledtiderna väsentligt.
Under vintern startar tillverkningen av nästa generation MINI-LINK. De nya länkarna byggs med MMICintegrerade kretsar specialdesignade för mikrovågstillämpningar. Fördelarna med tekniken är flera. De
nya länkarna är både mindre och energisnålare än sina
föregångare men den största vinsten görs i produktionen. Med automatiserade produktionslinor och
flexibla byggsätt minskas Boråsfabrikens ledtider väsentligt.
- Den helautomatiserade produktionen av de nya länkarna blir världsunik, säger Anders Beillon, ansvarig

för utvecklingen av den nya länkgenerationens multichipmodul.
Den nya generationen länkar ersätter det nuvarande
MINI-LINK E-sortimentet. År 2000 ska hela E-sortimentet av länkar för olika frekvenser vara utbytt.
En viktig nyhet med den nya generationen är att
MINI-LINK E-sortimentet för första gången får en
ren utomhuslänk, en mikrolänk där samtliga delar integreras i utomhusenheten. E Micro ersätter nuvarande C Micro.
Niclas Henningsson
emwnytt@emw.ericsson.se

Peter Häyhänen är enhetschef för byggsätt och automatisering på Ericsson Microwave Systems fabrik i
Borås. Här visar han den nya multichipmodulen.
Foto: Maria Ullnert/Kamerareportage
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Silver i marknadskommunikation
der. Det var första gången Ericsson Radio Systems arrangerat en så stor konferens för viktiga GSM-kunder
på hög nivå från hela världen för att diskutera framgångsfaktorer.
- Temat var valt för att vi ville visa att operatörernas
framgångar inte bara handlar om nyteknik och affärsidéer utan att även bra samarbetspartners och kreativitet är viktigt, säger Britta.
Teknik fanns naturligtvis också med på konferensen
och bland annat kunde gästerna se den första live-demonstrationen av EDGE-tekniken (Enhanced Data
rates for GSM Evolution).
Nytt annonskoncept

Britta Ahlberg och Nils Backman med sina utmärkelser Communications Exellence Award 1998. På väggen
syns en del av de annonser som ingår i det nya annonskonceptet som Nils fick utmärkelsen för.
Foto: Björn Seger
Konferensen Ericsson GSM Global Summit och
dagskonferens som hölls i slutet av juni på Berns i
ett annonskoncept för Mobilsystem fick båda
Stockholm.
pris i klassen Marknadskommunikation i täv- Vi samlade världens stora GSM-operatörer till en
lingen Ericsson Communications Exellence
konferens med temat " Belief and Success", berättar
Award 1998, som delades ut i Paris 28 oktober.
projektledaren Britta Ahlberg på affärsenheten GSM,
NMT och TACS.
Ericsson GSM Global Summit är namnet på en treSammanlagt deltog 450 inbjudna gäster från 63 län-

Förutom Ericsson GSM Global Summit fick ett nytt
annonskoncent för fack- och affärspress utmärkelsen
Ericsson Communications Exellence Award 1998.
Ericssons budskap i media måste vara tydliga och
ett led i denna helhetssyn är det nya annonskonceptet
för Mobilsystem. Det bygger på paket i enhetlig form
med tre helsidesannonser införda i svit på tre högersidor i följd.
- Den gemensamma reklammodellen innebär en
tydligare samordning av den övergripande BR-annonseringen för de två globala mobitelesystemen GSM
och D-AMPS. Konceptet ger oss möjlighet att tala om
att vi har en tydlig uppfattning om möjligheterna för
operatörer av mobilsystem i den närmaste framtiden,
fem till tio år, förklarar Nils Backman, som är ansvarig
för övergripande annonseringsprojekt på affärsområde Mobilsystem.
Den indiska reklamfilmen "One black coffee" vann
guld i marknadskommunikationsklassen i Ericsson
Communications Exellence Award. Producent inom
Ericsson Communications i Delhi var Rajeev Kapoor.
Gunilla Tamm
gunilla.tamm@era.ericsson.se

Fr v Bert Björkling, Nynäshamn, Ulrika Ericsson, Kista, Gun Lennmalm, Östersund, Olle Svelander, Östersund, Mari,
Kista, Eva Hetting, Katrineholm, Håkan Sundström, Kista, Bo Högberg, Visby, Bertil Olsson, Visby, Helén Ohlsson, L
Björn Boström ansvarig för koncernens Produktförsörjning och IT samt Christer Jungsand, chef för Supply på affär:

Besöksansvariga bildar
bilda nätverk
Att skapa en enhetlig besöksverksamhet med
ett Ericsson-ansikte mot kunden är målet för
det nätverk av besöksansvarig som nyligen bildades.
I den nya kundfokuserade organisationen är kundernas möjlighet att besöka Ericsson och koncernens olika fabriker viktig. Det underströk Björn Boström,
chef för Produktförsörjning och IT, då besöksansvari-
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ga från sju olika Ericssonorter i Sverige träffades.
- Vi kommer att koordinera besöksverksamheten så
att de budskap vi för ut blir enhetliga med samma innehåll och vi kommer att använda samma grundmaterial vid våra presentationer, berättar Ingvar Bevenius
besöksansvarig på Mobilsystem och sammanhållande
för nätverket. Guiderna på fabrikerna kommer att utbildas i bland annat Ericssonkunskap och presenta-

tions- och guideteknik. Nätverket ska träffas två gånger om året och nästa träff blir i Kumlafabriken i vår.
Det är populärt att besöka Ericsson och Ingvar Bevenius tog under förra året emot ungefär 5 000 besökare som kom till Kista. Det handlar om allt från gymnasister och teknologer till ministerdelegationer och
representanter från de stora kunderna. Kineserna dominerar bland de utländska besökarna.

På gång inför CeBIT

Arbetsmiljö omfattar inte bara miljön utan även fysiska och sociala upplevelser. Personerna på bilden har
ingenting med artikeln att göra.
Foto: Ulf Berglund

Bra arbetsmiljö är
ett chefsansvar
Det är chefernas ansvar att se till att medarbetarna har en god arbetsmiljö både fysiskt
och psykiskt och därför är det också viktigt att
vara medveten om vad detta ansvar innebär.
Det var ett av de budskap som framfördes på
ett seminarium som nyligen hölls för chefer
om arbetsmiljö.

Under senhösten har en halv dags arbetsmiljöutbildning hållits vid tre tillfällen i Kista. Tommy Iseskog, arbetsrättsjurist, har informerat om vad som gäller ur
juridiskt perspektiv. Han började sitt föredrag med att
berätta lite om hur utvecklingen gått från de första arbetsmiljöreglerna i slutet av 1880-talet som endast
gällde industri och hantverk till dagens lagstiftning
som behandlar arbetsmiljö ur både fysisk och psykisk
mening. Enligt lagtexten omfattar arbetsmiljö även
upplevelser, både fysiska och sociala.
Att tekniken påverkar oss både fysiskt och psykiskt
är välkänt och att monotont arbete är farligt är inget
nytt. Att också roligt arbete kan vara farligt är inte lika
känt.
- Att själen kan lägga balsam på kroppen, är en skröna och stämmer inte alls, sa Tommy Iseskog. Sitter
man för länge i fel arbetsställning vid sin dator drabbas man av "musarm" och "gamnacke", jobbet må var
hur roligt och stimulerande som helst.

- En god arbetsmiljö handlar om att vårda humankapitalet. Hur ser det ut bland era medarbetare, se efter, uppmanade han.

Gunilla Tamm
Läs mer om arbetsmiljöreglerna: http://www-br.encsson.se/org/br-hl/news/arbutbild.htm
Jan Hedälv, skyddsingenjör på Ericssons företagshälsovård i Kista kan också svara på frågor.
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Ny reception i Visby

Eget arbetsmiljöarbete

Arbetsgivaren är skyldig att bedriva eget arbetsmiljöarbete med både kortsiktiga och långsiktiga mål. De
kortsiktiga måste vara konkreta, uppföljningsbara och
handlingsinriktade medan de långsiktiga får vara mer
visionära. Varje år måste också en handlingplan göras.
- Det kan vara lämpligt att låta denna ingå som en
del i budgetprocessen eller helst i verksamhetsplaneringen. Det handlar ju om resurser och prioriteringar,
betonade Tommy Iseskog.
Yrkesinspektionen har rätt att göra inspektion för
att se att arbetsmiljölagen efterlevs. På företagen ska
också internkontroll genomföras.
En vanlig missuppfattning är att det är skyddsombudet som har ansvar för arbetsmiljön men så är det
inte utan ansvaret vilar på arbetsgivaren, som delegerat det till cheferna.
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EN DAG I T E L E F O N . . .

Nästa års CeBIT, den stora telekommässan i Hannover, kommer att pågå från 18 till 25 mars. Förberedelserna på Ericsson är redan i full gång för denna utställning som förra året lockade 670 000 besökare och är
den största mässa som koncernen deltar i.
Lieselotte Claydon som är Mobilsystems projektledare för CeBIT, menar att egentligen började förberedelserna för nästa års utställning samma dag som årets
CeBIT slutade. Det är nu tionde året i rad som Lieselotte arbetar med denna mässa och hon har sett hur
den vuxit från att vara en lokal tysk utställning till att
bli den ledande årliga internationella telekommässan.
Sjuttio procent av de som besöker Ericssons monter
kommer också från länder utanför Tyskland.
Precis som tidigare år deltar Ericsson med två
montrar, en för mobiltelefonerna och en koncernmonter.
För Mobilsystem kommer fokus att vara på 3:e generationens system och vägen dit via GPRS och EDGE. Flera demontrationer kommer att hållas och
framför allt kommer applikationer för slutanvändarna
att visas.
I år jobbade 550 ericssonmedarbetare på CeBIT och
antalet torde bli ungefär detsamma nästa år. Innan
dess ska alla delta i en utbildning som bland annat
omfattar koncernkännedom, produktkunskap och
kundmottagande.
- Många av de som arbetar på CeBIT har varit med
tidigare och det är inte svårt att hitta "allmän personal" däremot är det brist på generalister och försäljare,
säger Lieselotte.
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visbyfabriken har fått en ny reception, som invigdes
med pompa och ståt för ett tag sedan. Björn Boström, som är chef för Ericssons Supply och IT klippte bandet under överinseende av den inbjudna
kvällspersonalen. Den nyuppförda byggnaden har en
yta på ungefär 90 kvadratmeter. Foto: Bertil Olsson

Pensionsrådgivning
Goda råd om tjänstepensionen finns att få på Ericsson
Radio Systems i Kista. Genom ett samarbetsprojekt
mellan Ericsson och försäkringsbolaget SPP finns möjlighet till personlig pensionsrådgivning på arbetstid. Alla som arbetar på Ericsson kan dra nytta av denna rådgivning. Utgångspunkt för rådgivningen är den egna
tjänstepensionen ITP.
- Intresset har varit stort redan från starten i mitten av
november, säger Jessica Häggström, på personalstaben
på Ericsson Radio System. Hon är projektledare för detta pilotprojekt som beräknas pågå till mitten av maj
nästa år.
- Många försäkrade vet inte vad tjänstepensionen från
arbetsgivaren innehåller, till exempel när det gäller
skyddet till efterlevande. Det kan vara bra att ta reda på
det innan man till exempel tecknar privata försäkringar,
säger Ingrid Eriksson, projektledare på SPP.
Mer information på:
säkring

www.lme.ericsson.se/lmet/for-
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Hur ska du fira
jul i år?
Maria Hjalmarson, Ericsson Radio Access,
Kista

- På julafton kominer jag
först att vara hos mina
föräldrar
tillsammans
med mina bröder. Efter
Kalle Anka brukar vi åka
till kyrkan och tända ljus
på min morfars grav och
sedan åker vi hem till
mormor och äter julmat
och öppnar julklappar. Efter det åker jag till
min pojkvän och hans släkt och fortsätter min
julafton med dem.

*$ >« ny

Andreas Andersson, Ericsson Radio Systems,
Gävle

Under årens lopp har ERA Nyheter haft olika utseende och format. Från A4 med en dekorfärg, till tabloid med
fyrfärg, från en helt fristående tidning till en bilaga till koncerntidningen Kontakten.
Foto. Kurt Johansson

Nostalgisk återblick
"Riv kanalmurarna - Mångdubbla kommunens radiokapacitet", var rubriken på mitt första reportage i ERA
Nyheter. Året var 1984 och Ericsson Radio Systems
personaltidning hade startat året innan, det år då SRA
gick ihop med Ericssons MI-division i Mölndal och
blev ERA, Ericsson Radio Systems.
I början var det inte så många artiklar som handlade om mobiltelefoni, istället var det mobilradio och
försvarsprodukter som gällde. Ett roligt reportage var
när jag följde med en servicetekniker upp på en fjälltopp för att byta antenn i en mast. Andra reportage var
från bussbolag och åkerier som köpt kommunikationssystem från Ericsson.
Mobiltelefoni var dock inte helt okänt och i augusti 1984 tecknades det 100 000:e NMT 450-abonnemanget i Sverige. Kunden Målericentralen i Kalmar
valde en mobiltelefon från Ericsson. 460 hette modellen och den gick knappast att stoppa i fickan. Fem år

Från ERA Nyheter till Kontakten, men Gunilla Tamm
kommer att finnas kvar i Kista för att vara nära
Nätoperatörer, det affärssegment hon ska bevaka.
Foto: Kurt Johansson
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senare gör jag ett nytt reportage om samma kund.
Den gamla apparaten har flyttats över till verkmästarens bil och VD har skaffat en ficktelefon. Efter det var
det artiklar om TACS till England, AMPS till USA,
GSM till Tyskland och PDC till Japan. Nu handlar
mycket om WCDMA och tredje generationen.
Koncernsidor i ERA Nyheter

Sedan 1983 har det hänt mycket både vad gäller företaget och ERA Nyheter. Formatet på tidningen var
från början A4 med alla bilder i svart-vitt. Något samarbete med koncerntidningen Kontakten förekom
inte. Efter något år växte ERA Nyheter till en tabloid,
kvällstidningsformat och utgivningen ökades betydligt. Tillsammans med andra Ericssontidningar inleddes ett samarbete med Kontakten, ett samarbete som
började med att koncerntidningen ingick med ett
antal sidor i ERA Nyheter. Efter ett tag återgick Kontakten till att vara en egen tidning och ERA Nyheter
gjordes om till en affärsområdestidning och en bilaga
till Kontakten.
Att mobiltelefoni blivit Ericssons största verksamhet har naturligtvis avspeglats i ERA Nyheter. Under
de senaste åren har också koncernredaktören LarsGöran Hedin många gånger sagt att de flesta reportage och artiklar från ERA Nyheter borde ha publicerats
i koncerntidningen eftersom de berör så stor del av
Ericsson.
Nu när gamla Mobilsystem blir det mycket stora
segmentet Nätoperatörer tar jag honom på orden.
Tillsammans med kollegerna på Kontaktens redaktion
ska jag försöka att spegla segmentets verksamhet i Sverige och utomlands. För att kunna berätta om både
stort som smått, från när och fjärran, behöver vi tips
från er läsare.
Vi träffas i Kontakten och till dess God Jul och Gott
Nytt År!

Gunilla Tamm
gunilla.tamm@era.ericsson.se

- Jag firar julen hemma
tillsammans med släkten
- vi brukar vara två familjer. Nyligen fick jag meddelande om att min
hem PC levereras i december så nu vet jag hur juldagarna ska utnyttjas.
Badia Liagoubi, Ericsson Maroc, Rabat

- Jag firar inte jul men
den muslimska världen
firar snart fastemånaden
Ramadan. Då har de statliga förvaltningarna och
en del privata företag här i
Marocko kortare arbetsdagar. Jag kommer i alla
fall att ta ledigt vid nyår.

Majken Cakar, Ericsson Radio Systems, Katrineholm

- Jag ska tillbringa en lugn
och skön jul med familjen i
Vänersborg, där min son
bor. Juldagen blir lite speciell för då ska vi fira mitt lilla
barnbarn som fyller ett år
just den dagen.

Caroline Nilsson, Ericsson Mobile Communications, Linköping

- Julafton ska jag fira med
mina föräldrar. Sedan åker
jag till Thailand i sjutton
dagar. Det är första gången
som jag åker utomlands över
nyår och det ska verkligen bli
skönt med sol och bad.

