GEMENSAM BAS
Ett led i satsningen på tjänsteförsäljning är att skapa tre affärsenhetsgemensamma kompetenscentra. Det är
viktigt att ha ett ansikte mot kunden.
SIDAN 4-5

SKYDDAR MOT STRESS

TIDNING FÖR OSS PÅ MOBILSYSTEM

Ät frukost - det är ett bra skydd mot
stressrelaterade sjukdomar. Det uppmanar Anne Peterberg, företagsläkare i Kista.
S|DAN7

MARS 1997

Mot högre
kompetens

Ökat patentskydd
• Ericssons konkurrenskraft ökar. Ett
viktigt mått på det är hur de egna
uppfinningarna skyddas. Under 1996
lämnades nära 900 patentansökningar in, varav två tredjedelar kom från
dåvarande affärsområdet Radiokommunikation.
- Det här är resultatet av att vi
under hela nittiotalet byggt upp en
patentmedvetenhet på ett intensivt
sätt. På varje affärsenhet har vi stödresurser för våra konstruktörer och
uppfinnare, säger Göran Nordlundh
som ansvarar för immaterialrättsfrågor inom Mobilsystem.
Handlingsfrihet
Ericssons patentansökningar har tjugodubblats sedan 1988 och Radio
har hela tiden stått för en betydande del. Mellan 1995 och 1996 ökade
antalet patentansökningar med 140
procent inom affärsområdet.
- Med resultatet 1996 har vi närmat oss den nivå som koncernen
anser att vi bör ligga på i dagens
marknadssituation. Det ger en handlingsfrihet som behövs när det gäller
val av teknologier, produkter och
marknader som vi vill agera på,
säger Göran Nordlundh.
I marknadsspelet mellan konkurrenterna används patentportföljen
som en "terrorbalans".
- Är man tillräckligt stark kan den
som attackerar bli avskräckt. Det gör
att ett bra patentskydd är mycket
viktigt för marknadsföringen.

ottog pris på
Wireless 97

DE KALLAR SIG KUGS. Kompetensutvecklingsgruppen för sekreterare startade för två år sedan och de vill arbeta för att sekreteraryrket utvecklas och lever vidare. Fr v Ursula Aksberg, Kerstin Häägg, Agneta Eckert, Birgitta Öberg, Eva Hedmark,
Gunnel Hagner, Ulla Brenner och Agneta Tehler-Johansson.
Foto. Anders Anjou

Sekreterarkåren värd att värna om
Under förra året tog Kompetensutvecklingsgruppen för sekreterare fram
ett utbildningsprogram för nyanställda sekreterare. Nu ska de se hur rekryteringsrutinerna för sekreterare kan förbättras.
Sidan 2

På Wireless '97 i San Francisco, som
arrangerades för några veckor sedan
fick Jan-Anders Dalenstam, vice VD
för Ericsson Inc och chef för mobiltelefoniverksamheten i USA, mottaga
"The Presidents Award" från CTIA.
Det är CTIA, Cellular Telecommunications Industry Association, som
arrangera denna årliga mässa, som
är den största och viktigaste telekommunikationsmässan i USA. "The
President's Award" delas ut till
några personer för betydande insater inom telekomindustrin.
Nästa års CTIA-mässa, Wireless '98,
kommer att hållas i Atlanta.

II

BRifierad'«

I början av mars hade den så kallade
"BRifieringen" avslutats i Katrineholmsfabriken. Det betyder att denna
fabrik nu använder samma produktionsadministrativa system som övriga fabriker inom Mobilsystem. Det
var 1 januari -96 som fabriken bytte
affärsområde från "gamla" Publik
Telekom till dåvarande Radio.

2

ERA NYHETER MARS 1997

hlllllllMllM^ll

U

nder året passeras en viktig milstolpe i mobiltelefonins historia. Antalet
abonnenter i de digitala
mobilnäten kommer att bli fler än i
de analoga. Även Ericsson passerar
en milstolpe i och med att vi nu går
in i en ny generation av mobiltelefonin. Att tala om nya tider är ingen
överdrift.
Den nya tidens mobilsystem ska
kunna erbjuda abonnenterna bland
annat video och mobila Internet-

Samverkan
gör oss
effektivare
tjänster. Det handlar om tjänster
som kräver flera hundra kbit per sekund.
Ända sedan mobiltelefonins början
har vi gått i bräschen och alltid legat
mycket långt fram i utvecklingen.
Det är viktigt att vi fortsätter att göra det men våra ambitioner är högre
än så. Som dominerande i branschen
ska vi nu också vara det företag som
leder utvecklingen av nya standarder.
Vår

nya

teknikorganisation

med tre enheter - en för Wide Band
Cellular, WCS, en för D-AMPS och
PDC samt en för generiska produkter (som passar för samtliga standarder) - är den bas vi ska bygga vår
framtid på. Inom WCS är arbetet i
full gång och gäller den japanska
standarden. Även arbetet med den
europeiska standarden, UMTS,
Universal Mobile Telecommunication System, har startat.
Med den nya teknikorganisationen
kan vi också bli betydligt effektivare i
vårt utvecklingsarbete genom den
samverkan som vi lagt grunden till.
På basstationssidan blir det möjligt
att tillverka långa serier vilket reducerar tillverkningskostnaderna. Ett
annat mycket viktigt arbete på utvecklingssidan gäller en framtida ny
generation basstationer, MultiStandard Radio. Den kommer att innebära en dramatisk kostnadsbesparing.
Två nyckelord för framtiden är alltså förändring och samverkan.
Framtiden handlar inte bara om
den nya generationens mobiltelefonsystem. Det är viktigt att vi fortsätter
att vidareutveckla våra nuvarande
produkter. Vi måste ligga i teknikens
framkant både idag och i morgon. •

JAN UDDENFELDT
Teknisk direktör

gnyheter

Kompetensgruppen för sekreterare har många järn i elden. De kommer att vara lärare på vårens två pilotkurser i ämnet
"Så arbetar vi på Ericsson". Sittande fr v Birgitta Öberg, Agneta Tehler-Johansson, Ursula Aksberg och Kerstin Häägg.
Stående fr v Gunnel Hagner, Ulla Brenner, Agneta Eckert och Eva Hedmark.
Foto: Anders Anjou

Aktiv sekreterargrupp
med fokus på framtiden
Förra året tog de fram ett grundläggande utbildningsprogram för
sekreterare och administratörer.
Nu går de vidare och ser bland
annat över rekryteringsrutinerna
för sekreterare. De kallar sig
KUGS, Kompetensutvecklingsgruppen för sekreterare och en
viktig uppgift är att värna om
sekreterarkåren och att arbeta för
att yrket utvecklas och lever vidare.
I KUGS, som startade för två år sedan,
ingår sekreterare från de två affärsområdena Mobilsystem, BR
samt Mobiltelefoner och
Terminaler, BT. Den första uppgiften var att ta
fram en grundläggande
utbildning för sekreterare.
Behovet var stort eftersom
både BR och BT växer snabbt, det anställs många nya sekreterare och de som
är "gamla i gården" har svårt att hinna
lära upp de nyanställda.
Ett nära samarbete med kollegorna på
dåvarande Publik Telekom samt den
sekreterarutbildning som fanns på
Radiokommunikation för flera år sedan
har legat till grund för framtagandet av
utbildningsprogrammet.
Samarbete
med sekreterare på andra affärsområden
fortsätter då det är viktigt att gemensamt
jobba för att sekreterarrollen inom
Ericsson stärks.

område i grundutbildningen "Så arbetar
vi inom Ericsson" håller gruppen nu på
att se över. Under våren kommer två
pilotkurser att hållas med KUGS-mediemmarna som lärare.
Utbildningsprogrammet är också ett
bra verktyg vid det årliga utvecklingssamtalet med chefen. Det ger en gemensam grund för kompetensbedömning av
sekreterarna. Av utbildningsprogrammet framgår hur många olika områden
som sekreterarna arbetar inom. Det visar också vilka resurser som finns hos
denna yrkesgrupp, något som inte alltid
kommer fram.
- För att ta reda på uppfattningen om
utbildningsprogrammet skickade vi ut en
enkät till 300 sekreterare. Det berättar
Agneta
TehlerJohansson, ledningssekreterare på Mobiltelefonsystem GSM, NMT och
TACS. Hälften av de tillfrågade besvarade enkäten och av svaren framkom att
programmet är till stor nytta då sekreteraren tillsammans med chefen tar fram
sin kompetensprofil och då samtidigt ser
över utbildningsbehovet.

"Var och en har
ansvar för sin egen
utbildning"

Fyra steg
Utbildningsprogrammet består av fyra
steg, grundutbildning, vidareutveckling,
personlig utveckling samt kompetens/specialistområden. Gemensamt för
alla fyra stegen är språkutbildning. Ett

Platsannonser
Efter det att Mobilsystems personaldirektör Stellan Nennerfelt fått en presentation av utvärderingen av utbildningsprogrammet har han gett KUGS i
uppgift att gå vidare genom att se över
rekryteringsrutinerna när sekreterare
ska anställas. I juni ska ett förslag finnas
klart att presentera för personalavdelningarna.
- Vi kommer att föreslå att en
Ericssonsekreterare finns med vid anställningsintervjuer med sekreterare.

Hur platsannonserna ska utformas för
att ge bra och relevant information om
jobbet och arbetsuppgifterna kommer vi
också att titta på, säger Gunnel Hagner,
administratör på Mobilsystems personalenhet.
- Att sekreterare blir över när chefen^
flyttar är ett växande problem, piipdcS^
Ulla Brenner, som är sekreterare på affärsomådets informationsenhet. Hon
förklarar:
- En chef flyttar utomlands och den
nye chefen tar med sig sin sekreternr^Ä
Vad händer då med den förre chefens
sekreterare? Hon har gedigen erfarenhet i yrket och Ericssonkunskap, hon är
en resurs som måste tas tillvara. Det här
är ett problem som vi också kommer att
arbeta med.
Bättre återväxt behövs
Samtidigt som sekreteraryrket genomgår stora förändringar med allt fler och
bredare arbetsuppgifter har antalet utbildningsplatser i Sverige sjunkit. Idag
finns det bara två skolor med postgymnasial utbildning för blivande sekreterare. Med tanke på att medelåldern bland
sekreterarna är 47 år är det viktigt att
återväxten säkras.
Tillsammans med bland andra Volvo,
Telia och ABB har Ericsson tagit initiativet till ett projekt mot skolmyndigheten
för att få denna att inse, hur viktigt det
är, att det även i fortsättningen finns en
bra eftergymnasial sekreterarutbildning
i Sverige.
- När det gäller vidareutvecklingen av
dagens sekreterare här på Ericsson, måste vi själva ta tag i den. Var och en har
ansvar för sin egen utbildning, säger
Agneta.
GUNILLA T A M M

Redaktör Gunilla Tamm tel' 08 - 757 20 38, memo: ERAGT.
I redaktionen: Nils Sundström, tel 08-757 05 21, memo; ERANISM, Britt-Marie Wihdén, Ericsson
Microwave Systems AB, Mölndal, tel 031-67 36 62.
Adress: Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/BR/KN, 164 80 Stockholm Fax: 08 - 752 08 09
Ansvarig utgivare: La'rs A. Stålberg Tryck: Nerikes Allehanda Tryck, Örebro 1997
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IT-stöd åt tusentals
Det är måndag morgon.
Ett tiotal personer med
headset och datorer arbetar intensivt. Det liknar en
taxiväxel och samtalen
handlar om kommunikationer. Men ingen nämner
någon adress, snarare access och datakörningar.
Rummet är ett service-nav
för LM Ericsson Data AB.
Samtalen kommer från olika delar av Ericsson Radio
Systems.
Det är inte en digital klagomur,
det är ett bevis på service och
ansvarstagande för utförda leveranser. Människorna och datorna utgör tillsammans den
« helpdesk" som Division Radio
inom LM Ericsson Data AB har
för att betjäna alla kunder inom
Ericsson Radio Systems.
Samtalstrafiken är intensiv på
åndagmorgonen, för efter ett
veckoslut är det inte helt ovanligt att lösenordet eller någon
annan viktig kod har glömts
bort. Men helpdeskens eller
supportens funktion är inte enbart att lotsa in användarna i datasystemet.
- Nej, här kan vi hjälpa kunderna med de flesta frågorna, säger Peter Häggström, chef för
Division Radio inom
LM
Ericsson Data AB.
Division Radio arbetar som
namnet antyder med att erbjuda
Ericsson Radio Systems olika
delar IT-stöd i dess vidaste bemärkelse. Totalt arbetar omp r m g 2 000 personer inom hela
LM Ericsson Data AB.
- Enbart inom vår division är
vi cirka 280 personer. För två år
sedan var vi omkring 100 styck-

Maria Bernström
ny affärsomrädescontroller
- Tack bra. Tjänsten som
affärsområdescontroller
med det här upplägget är ny
och det innebär att jag tar
ansvar för ekonomistyrningen. Vår ekonomidirektör och vice VD, Sten
Fornell, kommer alltmer att
ägna sig åt övergripande
ekonomi- och företagsledningsfrågor.

9

Öppen marknad
1 likhet med hela företaget arbetar Division Radio på en öppen
marknad i fullständig konkurrens. Det finns ingen inköpspolicy eller regelverk som föreskriver att Ericsson Radio
Systems ska välja Division
Radio som leverantör av ITtjänster.
- Vi kan leverera allt ifrån detaljer i ett system till stordatortjänster. Men helst vill vi åta oss
uppdrag som ger ett samlat ansvar.
I kordiet arbetar Division
Radio med tre olika delar:
• Drift och utveckling av ITinfrastruktur.
• Informationssystem för produktion- och marknadsbehov.

- När började du på Ericsson och var arbetade du
tidigare?

- Vi är ungefär 280 medarbetare på Division Radio inom LM Ericsson Data, säger Peter Häggström, som är divisionschef.
Foto: Anders Anjou

• Verksamhetsutveckling.
ESOE,
Ericsson
Standard
- Ett exempel på den första
Office Environment, en stanpunkten är det campus-nätverk,
dardklient som införs under
den sammanbindning som finns
sommaren och hösten.
av de olika lokala näten inom
- Dessutom sker en ständig
Ericsson Radio. Totalt betjänar
utveckling av lösningar för att
nätet mer än 10 000 användare,
underlätta distansarbete, Intersäger Peter Häggström.
net- och intränat med mera. Ett
arbete som alltid måste ske med
Men denna del av verksamheten handlar inte bara om
driftssäkra och kvalitativa tekniska lösningar.
Lika viktigt är användW
barheten och förmågan
att effektivt kunna utnyttja de tjänster datasystemet erbjuder.
- De flesta normalanvändarna nyttjar bara
cirka 40 procent av det
arbetsstationen kan erbjuda. Därför arbetar vi - Vi erbjuder IT-stöd i dess vidaste beäven med olika sätt att märkelse, säger Peter Häggström.
höja
användarkompetensen. Det sker bland annat gedatasäkerheten i fokus.
nom utbildning och inbyggda
- När det gäller informationshjälpfunktioner i systemet samt
system är det en fråga om att
via helpdesken.
med IT-stöd kunna förkorta
ledtider såväl internt som till
Standardklient
kund. Olika EDI-lösningar eller
så kallad elektronisk handel är
Ett kommande projekt inom
en del i detta. Men det är även
detta område är etableringen av

en fråga om att effektivt kunna
ta in och bearbeta data som ger
användarna en klar bild av ledtiderna och uppslag till förbättringar.
Verksamhetsutveckling

Det tredje området, verksamhetsutveckling är inriktat på att
med konsultstöd eller olika former av datastöd utveckla driftoch ledningsfrågor.
- Inom detta område har vi ett
30-tal kvalificerade managementkonsulter som direkt i
samarbete med kunden tar fram
de lösningar som behövs.
För att kunna hålla jämna steg
med efterfrågan på IT-tjänster
till Ericsson sker en kontinuerlig rekrytering av nya kompetenta medarbetare.
- Det finns konkurrenter inom de olika områdena, men vi är
ensamma om att arbeta inom
samtliga fält. Men det betyder
inte att vi får slå oss till ro, utan
vi måste hela tiden utveckla oss
för att få ett fortsatt förtroende
från våra kunder, säger Peter
Häggström till sist.
LARS BÄCK

Nynäshamn mot snabbare materialomsättning
Tisdag den 18 mars samlades
samtliga 720 anställda vid
Nynäshamnsfabriken till gemensam avstamp mot visionen
"Verkstad 2000 - Nynäshamn,
det
självklara alternativet".
Målet för 1997 är att öka materiallomsättningen från 2,2 till
10 gånger.

Camilla Eriksson från verkstadsförrådet
och
Roberth
Ekström, som arbetar på processtöd var arrangemangets
konferencierer.
Genom en film klargjordes
kraven
från
affärsområde
Mobilsystem. Dessa är att IVO
(Inventory Turn Over) det vill

säga hastigheten på materialomsättningen, måste öka under 1997 från 2,2 till 10 gånger.
För 1998 gäller 20 gånger.
- Med en gemensam framtidsbild kan vi göra vår vision
till verklighet, sade fabrikschefen Håkan Sundqvist.
-Fyra delprojekt har startat.

De ska utveckla leverantörssamarbetet, den interna logistiken, inrätta processer och tydliggöra fabriken.
-Materialomsättningen
har
ökat till 4,5. Vi har alltså redan
kommit igång bra, avslutade
Håkan Sundqvist.
BA

- Efter ett par år på Price
Waterhouse kom jag till
Ericsson Information Systems i Bromma 1985. Sedan
dess har jag varit koncernen
trogen med undantag för ett
år på
Margarinbolaget.
Under Ericssonåren har jag
arbetat som marknadsekonom på Ericsson Business
Communications och dessutom på dåvarande Landmobil Radio.
- Under några år var jag
sedan cash managementkonsult på Ericsson Treasury Services. I början av
90-talet arbetade jag i USA
på holdingbolaget inom
vårt joint venture med
General Electric.
- Vad är den roligaste delen i jobbet?

- Det är nog frågor som innebär att avdelningen och
jag själv kan bidra till enkla
och bra helhetslösningar för
marknad/kunder och produktenheter och i leden
däremellan. Sedan är det
klart att det kommer att bli
roligt att medverka till att få
fram boksluten ännu snabbare och smidigare.
- Finns det något du vill
förbättra?

- Ja, det finns det allt, men
det jag tänker på just nu är
att ekonomer överlag ska
kunna ägna sig mer åt aktivt
beslutsstöd. Med dagens
datastöd
finns
förutsättningarna.
- Vad gör du på fritiden?

- Det är lite blandat. Jag
tycker till exempel om att
måla, med akryl- eller akvarellfärger. Dagslånga cykelturer har det också blivit en
del av de senaste åren.
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Konsten att sälja tjänster i Kina
Självförtroende och uthållighet är bra att ha när man
arbetar med tjänsteförsäljning, Customer Services, i
Kina. Kineserna föredrar solida varor framför det man
inte kan se som till exempel
tjänster.
I september 1996 tecknades det
allra första Customer Services
kontraktet för bastjänster, "Core
Services", i Kina, Ericssons näst
största marknad. Kund är andraoperatören SichuanUnicom.
Core Services består i Kina
främst av underhåll av en operatörs mjukvara men kan också innebära
utbyte/reparation
av
hårdvara samt utbildning av kundens drift- och underhållspersonal.
Servicekontraktet med kunden
Sichuan Unicom löper parallellt
med garantiperioden. Tjänstelösningen hjälper kunden att underhålla sitt systems mjukvara på
ett effektivt sätt redan från det att
systemet tas i drift.
Kontraktet blev resultatet av
det nära samarbete som pågått
mellan kunden, Mobilsystems
marknadsavdelning på lokalbolaget och den lokala avdelningen
för Customer Services marknadsoch säljst

Vara uthållig
- När
man
arbetar
med
Customer Services i Kina måste
man ha mycket bra självförtroende och vara uthållig, säger Karin
Meurk, Customer Services an-

svarig för Mobilsystem på Ericsson
(China)
Company
Ltd, E T C .
- Vad vi gör på
marknads- och säljstödssidan, är att
stödja marknadsorganisationen genom
att vara experter på
tjänsteprodukterna
prissättning av tjänster, ekonomisk rapportering av tjänster
och
leverans
av
tjänsterna när de är
sålda, fortsätter Karin.
Kineserna
är
skickliga affärsmän
som inte är speciellt
förtjusta i paketering
av varken tjänster eller varor. I Kina föredrar man solida varor framför det som
man inte kan se som tjänster till exempel. Kunden går
alltid igenom ett pa- Karin Meurk, t v, med två medarbetare i
ket noga och bestäm- Kina, Marian Sun och Li Yi Fei.
mer sig för vilka dedra ministerier än televerket, och
lar i det som man kan tillhandasom också har utländsk investehålla själv och vilka man egentliringsstöd, bland annat från
gen vill köpa.
Singapore.
Två operatörer
Eftersom Kina är så stort så har
E T C delat in Kina i tre markPå marknaden finns det för närnadsregioner; Norra regionen,
varande två operatörer. FörstaCentrala regionen och Södra reoperatören är det kinesiska telegionen. E T C s huvudkontor och
verket, M P T , som också än så
den centrala marknads- och säljlänge har den överlägset största
stödsavdelnigen för tjänster ligmarknadsandelen. Andraoperager i Peking i den Norra regiotören är Unicom, som ägs av an-

nen. Det finns också Customer
Services marknadsrepresentanter
för Mobilsystem i både den centrala och södra regionen.
Under 1996 reste Customer
Services personalen mycket tillsammans med Ericssons övriga
marknadsorganisation.
Kundpresentationer och offertstöd var
i fokus. Samtidigt gavs utbildning
för säljorganisationen för att stärka dess kompetens att sälja och
marknadsföra <^e tjänster som
Ericsson har. En "verktygslåda"
för tjänsteförsäljning togs också
fram. Den innehöll både produktinformation och marknadsföringsmaterial med säljargument, kontrakts- och prisinformation.

Det nya Mobilsystem, BR, har
idag fabriker på sex platser i
Sverige. Förutom i Gävle är det i
Visby,
Kista,
Nynäshamn,
Katrineholm och Kumla (mönsterkort).
Fabrikerna i Kumla och
Linköping, som båda tillverkar
telefoner har gått över till det
nya
affärsområdet
Mobiltelefoner och Terminaler, B T
När det gäller Linköping så sker
det fortfarande en liten tillverkning där för Mobilsystem och
det gäller basstationer för WAP,
Wide Area Paging, det vill säga
landstäckande personsökning.

I utlandet
Fabriken i Lynchburg i USA är
uppdelad i tre enheter av vilka
två producerar produkter för
Mobilsystem. Det är basstationer för amerikansk mobiltelefonstandard samt basstationer
och terminaler för privata radio-

system med Edacs som den viktigaste produkten. Den tredje
fabriksenheten producerar mobiltelefoner för amerikansk standard för Mobiltelefoner och
Terminaler
Fabriken i Emmen, Holland,
tillverkar terminaler för WAP
och tillhör fortfarande Mobilsystem.
I Kina har Ericsson tre fabriker som tillverkar produkter för
mobiltelefoni. I Beijing produceras mobiltelefoner och den fabriken har nu gått över till
Mobiltelefoner och Terminaler.
Fabrikerna
i Nanjing
och
Guangzhou tillverkar radiobasstationer och tillhör
alltså
Mobilsystem.
I Carlton
i England
har
Ericsson O M C Ltd, före detta
Orbitel, en fabrik, som hittills
tillverkat både basstationer och
mobiltelefoner. H ä r sker nu en
ändring i och med att fabriken
enbart kommer att tillverka m o biltelefoner.
Ericsson Indelecs fabrik i
Bilbao i Spanien tillhörde det
"gamla"
Radiokommunikation
men ingår i det nya B T eftersom
den största tillverkningen nu gäller mobiltelefoner med de analoga ETACS- och N M T - p r o dukterna.

tagande från kunder och internt, tillägger
Gunnar.

Planering och driftsättning

På Expocom
Nya tjänster lanserades under
slutet av året internt för implementation av mobiltelefonisystem. Customer Services för dåvarande Radiokommunikation och
dåvarande Publik Telekom deltog
också i Asiens största telecommässa, Expocom.
- Customer Services kräver
mycket arbete och engagemang,
säger Karin Meurk.
- När våra tjänster blir etablerade så kommer de att bli det som
ger våra kunder ett mervärde som
är unikt för Ericsson och som gör
att vi kan erbjuda mer än våra
konkurrenter här. Jag tror att
1997 kommer att bli ett mycket
lovande år för tjänster i Kina, avslutar hon.
KARIN GAVLEFORS

Sex fabriker på Mobilsystem i Sverige
När Ericssons nya organisation började gälla första januari minskade antalet anställda inom Mobilsystems
produktionen från ungefär
10 000 till ca 6 000 i hela
världen. Den största fabriken finns i Gävle med runt
2 000 anställda.

Kundens tillväxt
i centrum för
Mobilsystems
tre kompetenscentra

Gemensam plattform
för tjänsteförsäljning
Ett av flera led i Ericsson Radio Systems satsning på tjänsteförsäljning är att skapa tre affärsenhetsgemensamma kompetenscentra för affärsstöd, planering och driftsättning av mobilsystem samt drift och underhåll. Detta är en del i "Ericsson Service Solutions for Telecom
Operators", den gemensamrrja satsningen på tjänsteförsäljning från de två affärsområdena
Mobilsystem, BR och InfokomsWem, BN.

I Gävlefabriken tillverkas bland annat basstationer för den japanska marknaden.
Foto: Tommy Landberg

I Bilbao tillverkas även terminaler för RLL, Radio in the
Local Loop, radio i fasta nätet.

Flyttar hem produktion
Mobilsystems produktionsdirektör Björn Boström berättar att
man idag också har tillverkning
i mindre omfattning av basstationer och andra produkter för affärsområdet på Ericssons fabriker i Mexiko, Australien och
Malaysia.
- Troligen kommer denna tillverkning att flyttas hem till
Sverige så småningom. Överhuvudtaget är trenden inom vårt af-

färsområde att efter hand lägga
allt mer av tillverkningen på våra
svenska fabriker, säger han och
förklarar:
- Det beror på att arbetsinnehållet minskar och snabba produktintroduktioner kräver närhet till konstruktion.
Även om Mobiltelfoner nu blivit ett eget affärsområde finns
det viktiga områden där det sker
ett
nära
samarbete
med
Mobilsystem. Det gäller produktionsutveckling och
flera
projekt, som drivs av produktionsstaberna.
GUNILLA T A M M

Bakgrunden till Ericssons satsning gå tjänstesektorn
är att konkurrensen både bland jejjerantorerna och
operatörerna inom telekombranschen blir allt hårdare med fallande priser som följd. Samtidigt kommer
det in många nya mobiloperatörer som inte har kunskap om hur ett system byggs upp, underhålls och vidareutvecklas på bästa sätt.
Att sälja tjänster är nytt för Ericsson och på samma sätt är det också nytt för kunderna att köpa tjänster av telekomleverantörerna. Bland andra stora leverantörer i branschen arbetar flera, bland dem
Nortel och Siemens, med tjänsteförsäljning.
- Tjänstesektorn är ett nytt område, där vi nu
snabbt måste bygga upp en samlad kompetens. Basen
inom dessa tre specifika områden finns i våra kompetenscentra, som ska ses som ett "paraply" för verksamheten ute på Ericssons bolag runt om i världen.
Det säger de tre ansvariga för Mobilsystems kompetenscentra, Gunnar Borg, Ulf Uddsten och Bo
Carlgren.

Tjänstesektorn är
ett nytt område
för Ericsson, där vi
måste bygga upp
en samlad kompetens, säger fr v Ulf
Uddsten, Gunnar
Borg och Bo
Carlgren.
Foto: Anders Anjou.
Digital bildbehandling:
Mikael Eklund

der, det vill säga abonnenter. Det handlar om operatörernas processer och stödsystem för marknadsföring, försäljning, kundservice och fakturering.
Framgångsrika kunder köper mer nätsystem och
BOS bidrar till detta när det används på rätt sätt.
- Fler och fler kunder söker dessutom mer helhetslösningar,
där BOS blir en väsentlig del.
- Det är här i Kista som det strategiska produktanDet kan antingen vara kompletta BOS lösningar
svaret ligger och vi ska se till att det finns kunskap och
eller lösningar inom ett speciellt delområde.
kompetens, men det är ute på lokalbolagen med när- Kompetensen inom det här området är viktig för
het till kunden, som leveranserna ska ske, betonar de.
Mobilsystem och ska förutDet handlar om att skapa en
om tjänster till operatörerna
enhetlig tjänsteportfölj.
användas till att påverka utvecklingen av våra nätsysAffärsstöd
tem. Det gäller också att
- Kompetenscenter, Business
skapa en bättre förståelse
Operations Support, CC/BOS,
för våra kunders verksamsom är placerat på affärsenhehet, vilket blir allt viktigare i
ten Mobilsystem GSM, N M T ,
marknadsarbetet
på
en
TACS är ansvarigt för affärsmarknad
som
blir
allt
mer
stöd. Det är ett nytt område för
konkurrensutsatt.
Ericsson, säger Gunnar Borg
- Vi har redan skrivit konoch förklarar:
trakt med 13 kunder för att
- De tjänster och servicelöshjälpa dem att utveckla sitt
ningar vi erbjuder gör operatö- Det är ute på lokalbolagen runt om i värlaffärsstöd och området har
ren effektivare i sin kundhante- den som leveranserna av tjänster ska ske.
fått ett mycket positivt motring och ger nöjdare slutkun-

- Av tradition är vi på Ericsson Radio
Systems duktiga på att driftsätta mobila
system men det är ett område som inte varit särskilt lönsamt. Det förklarar Ulf
Uddsten, vars kompetenscenter är placerat
på affärsenheten D-AMPS-AMPS och den
systemenhet, som är ansvarigt för att ta
fram kostnadseffektiva metoder och verktyg för tjänsterna inom planering och driftsättning. På detta sätt kan lönsamheten på
dessa tjänster ökas.
Ulf betonar att ledtiden till kunderna måste minska. Inom de olika systemenheterna
pågår redan separata förbättringsprogram
och med en gemensam satsning kan man nå
bra resultat och få upp lönsamheten.
- Samordning är ett nyckelord, förklarar
han och nämner USA som ett bra exempel,
där RMOA och R M O G har ett utbrett
samarbete. Lokalbolagen utanför Sverige
efterlyser bättre samordning hemifrån.
På växelsidan har man ett fungerande nätverk och Ulf hoppas att något liknande ska
byggas upp för radio och transportnät, där
det finns samordningsvinster att hämta.

Drift och underhåll

Det tredje kompetenscentrat är området
drift och underhåll av mobilnät.
Beräkningar som gjorts visar att så mycket som mellan 10 och 15 procent av en
operatörs totala omkostnad faller på drift
och underhåll.
- Det här är ett område som är intressant
inte bara för nya utan också för "gamla"
operatörer som satsar på nya marknader.
Gemensamt för båda är att de har bråttom att komma igång med sitt mobilnät och gärna
lämnar över tekniken, det vill säga sin produktionsapparat, till någon annan, säger Bo Carlgren vars
kompetenscenter är placerat på affärsenheten PDC.
- Med våra tjänster uppnår kunden hög nätkvalitet och kostnadseffektivitet. Operatörerna kan, i sin
tur, fokusera på sin intäktssida, det vill säga abonnenterna.
- Antingen åtar sig Ericsson att sköta allt arbete
inom drift och underhåll så kallad outsourcing, vilket
sedan många år tillbaka är vanligt inom databranschen eller så hjälper Ericsson kunden att planera och
bygga upp en organisation för drift och underhåll och
överlämnar detta till kunden.

Ett ansikte mot kunden
Varför satsar Mobilsystem på att ha en gemensam
tjänsteutveckl ing?
Värken Gunnar, Ulf eller Bo, dröjer med svaret:
- Det är nödvändigt att ha ett gemensamt
Ericssonansikte mot kunden oberoende av vilken systemstandard det gäller. Jobbar vi tillsammans går det
också snabbare att bygga upp den kompetens och de
system och verktyg, som behövs för tjänsteförsäljning. Med Mobilsystems kompetenscentra skapar vi
för dessa tre områden en grund med en gemensam
strategi att arbeta från. Själva tjänsterna ska sedan levereras av Ericssons bolag runt om i olika världsdelar.
Att bilda nätverk bland de som arbetar med att sälja tjänster är viktigt och det kommer regelbundet att
ordnas seminarier med deltagare från hela världen.
GUNILLA T A M M
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Ny utvärderingsmetod
höjer kvalitetsarbetet

Radioskola på
distans

Ericsson Application Center
i Linköping har tagit fram
ett nytt sätt att utvärdera
projektverksamheten.
Goda exempel från olika
avdelningar lyfts fram för
att ge vägledning i förbättringsarbetet.
— Tidigare interrevisioner har
gjorts efter ISO 9001. Vi har
då tittat mycket på det linjemässiga, men det har inte fungerat lika bra för projektverksamheten. Den nya modellen
baseras på CMM (Capability
Maturity Model) och ger en
mycket bättre helhetsbild, säger Göran Elebring, projektledare och ansvarig för internrevisionerna
på
Ericsson
Application Center.
CMM, en amerikansk kvalitetsmodell för programutvecklande företag, har använts inom
Ericsson sedan 1994.
Utvärderingarna görs vartannat är och fokuseras på olika
områden. Däremellan görs en
enklare självutvärdering, CMMlight, som Linköping gjort en
egen tillämpning av.
Bland anant jobbar de i team
med
kvalitetskoordinatörer
från olika avdelningar för att
sprida kunskapen.
Intervjuer
- CMM-light består egentligen av att man delar ut en enkät till avdelningarna att fylla
i, men här har revisionsteamet
använt den som en checklista
när de gätt runt på de olika avdelningarna och gjort intervjuer. Pä sä sätt har de kunnat
bedöma alla avdelningar lika,
säger C-öran Elebring.
\rbetet riktar inte bara in
sig pä problem och åtgärdslistor. Det är lika viktigt att lyfta
fram positiva exempel för att
de ska komma andra till godo.
Till exempel finns en intern
hemsida för detta.
- Min spontana reaktion är
att det här är första gången
som revisionen berörde verksamheten. Förr handlade det
mer om formalia. Nu är förbäitringsarbetet mer fokuserat, säger Trygve Christensson, chef för BSC-utvecklingen inom (»SM.
CMM-ultralight
Förutom CMM-light finas
även en kortare modell för
självkontroll, (IMM-ultralight,
som Ericsson på Irland utvecklat, berättar Björn Nilsson
som samordnar CMM-aktivitetenia inom Ericsson på koncernnivå.
Det pågår även ett internationellt arbete att ta fram en
nv standard för förbättringsarbete inom programvaruutveckling som grundar sig på

Uåe ISO 90ÖI och CMM
NILS SUNDSTRÖM

Utbildning på distans. Ragnar Loden och Agneta Avasjö jobbar med Ericssons Radioskola som nu finns som distanskurs. Mats Johansson (sittande) är en av dem som leder den nya undervisningen via videokonferenser.
Foto: Kurt Johansson

Eleverna sitter i Karlstad
och i Niirnberg, medan läraren sköter undervisningen från Lund.
Sedan några veckor finns
Ericssons Radioskola som
distanskurs. Videokonferenser, CD-ROM och kurser
på intränat är innehållet i
en bred satsning på lärande med ny teknik.
Technical Competence Development i Kista arbetar för Mobilsystem med kompetensplanering
och tekniska kurser och har nära
samarbete med högskolor. Nu
växer nya former fram som effektiviserar utbildningen.
- Vi har i dag lärarkapacitet
för 300 elever per år i Kista för
grundutbildning av nyanställda
tekniker. Det räcker inte till när
affärsområdet expanderat så kraftigt de senaste åren, säger Bengt
Källbäck, chef för Technical
Competence Development.
Interaktivitet
- Satsningen på interaktiv
multimedia och distansutbildning spar både tid och pengar,
eftersom du kan göra studierna
vid det egna skrivbordet eller vid

ZmSmi

ett näraliggande utbildningscenter inom Ericsson.
Sedan några veckor finns ett
par kursblock i Radioskolan, en
utbildning för främst radiokonstruktörer, som distanskurs.
Den lärarstödda delen sker via videooch datakonferens.

konferenssystemet First Class,
säger Agneta Avasjö som planerat kursens upplägg.
Eleverna ser läraren på en
storbilds-TV och bildöverföringshastigheten är 384 kbit/s.
- Det här innebär
ett nytt sätt för
mig att undervisa
och det kräver en
Når fler
annorlunda pedagogik. Delvis blir
- Det här innebär
jag regissör, efteratt vi kan nå många
som jag väljer vilfler än de vi har på
ken bild som går
kurs i Kista eller
Göteborg,
säger Peter Malm, doktorand ut, säger Mats
som
Ragnar Loden som på tillämpad elektronik Johansson
håller
i
del
av
unvid
Lund
tekniska
höghållit i Radioskolan i
dervisningen och
fyra år. Jag ser en skola, undervisar med
till vardags jobbar
möjlighet att nu nå hjälp av videokonfens.
i
Kista med forskut till både våra anning
inom
radioteknologi.
ställda runt om i världen, kunder
samt universitet som behöver
Kurser på intränat
bygga upp denna kompetens.
I stället för 13 utbildningsda- Radioskolans distanskurs ingår
gar fördelade på två månader är som en del i projektet Ericsson
mycket av kursen självstudier. Learning Agency (ELA). ELA
ska bland annat samla all inforKurslitteraturen finns på nätet.
En timme i veckan under tre mation om Ericssons interna utmånader är det videokonferens bildningar i en gemensam intranätkatalog.
då en lärare går igenom extra
viktiga moment.
Inom projektet tas intranät- Eleverna kan själva medver- kurser fram för att testa ny tekka, ställa frågor och skicka in- nik. En pilot av intranätkatalolämningsuppgifter genom data- gen kommer i april och hela ka-

talogen förväntas vara klar till
hösten.
- Intränat ger möjlighet till en
mycket effektiv utbildningsform, men meningen är inte att
slå ut de traditionella kurserna.
De är fortfarande mycket viktiga
för att få en bra utbildning, säger Aiders Berling, projektledare för ELA.
- Däremot kommer vi kanske
att se en mer mixad utbildning
framöver, där till exempel traditionell lärarledd kurs varvas med
Internet/intranät, videokonferens och olika mailsystem.
Kurser på CD-ROM
Introduktionskurser för nyanställda tekniker inom Mobilsystem, som i dag är på 15 dagar,
kommer i höst att finnas på CDROM.
- Det här är ytterligare ett sätt
att göra eleverna oberoende av
schemalagd klassrumsundervisning, framhåller projektledaren
Kerstin Härdelin.
Tio kurser planeras för CDROM, bland annat kurserna
"Fundamental AXE 10 Functions and Cellular Applications"
och "Mobile Radio Communication Fundamentals".
NILS SUNDSTRÖM
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Allt fler känner stress P™

Inför år 2000

Tempot i dagens samhälle
är högt. Många människor
har svårt att få tiden att
räcke till. Det gäller inte
minst Ericssonanställda.
Cirka tio procent av besökarna till företagshälsovården har symptom som beror på stress.
- Ett bra skydd mot
stressrelaterade sjukdomar
är att äta frukost, säger
Anne Peterberg, företagsläkare på Ericsson Radio
Systems.

• Ett förstudie-projekt har
startats inom affärsområdena Mobisystem samt Mobiltelefoner och Terminaler i
Sverige. Projektet sker i samarbete med L M Ericsson
Data AB. Samordnare för
projektet är Bernt Malmkvist.
Följ projektets utveckling
via
BR/BT
Y2K
webb:
http://y2.brbt.ericsson.se
Informationen kommer att
uppdateras kontinuerligt.

Anne Peterberg menar att dagens första måltid är underskattad och påpekar att ingen skulle
komma på tanken att köra en bil
utan bränsle. Samma sak gäller
för människan, det gäller att fylla på energi när reserverna är
tomma.
- Den som inte kan äta direkt
på morgonen kan ju ta med sig
smörgåsar eller fil och flingor
till jobbet. För frukost ska ätas
på morgonen, fram till tio ungefär. Blir det senare tror kroppen
att det är lunch och att frukosten
är överhoppad.
Anne berättar att hon då och
då får rycka ut när någon har
svimmat, till synes utan anledning. Svimningarna beror oftast
på utmattning, i de flesta fall har
KÖr dU kroppen Utan bränsle? Ingen skulle komma pä tanken att köra bil utan bränsle. Även för
människan, gäller det att fylla på energi när reserverna är tomma.
illustration: Mattias Peterberg
personen i fråga inte ätit frukost.
Mat på morgonen är ett bra
skydd mot stressrelaterade sjukProblemet är inte unikt för
domar, men för att energin ska
Ericsson utan symptomatiskt
räcka hela dagen krävs det också
för hela samhället.
lunch, middag samt två mellanmål.
- Medelåldern på Ericsson i
Kista är 3 3 år. Många börjar ar- Många är rädda för att äta
är hög, säger Anne.
trötta, vakenhetsgraden ökar
beta direkt efter skolan, det är
bröd, för att äta fett, för att äta
Sedan i höstas erbjuder
samtidigt som immunförsvaret
kul att jobba och
kött. I stället äter de
Företagshälsovården kurser i
går ner och sexlusten avtar.
resa mycket. Aren
berg av grönsaker i tron
bland annat mental träning.
går och de kanske
att det är bättre. Det är
Mental träning
Kurserna har visat sig vara
bildar familj och
faktiskt tvärtom. Grönmycket populära och är fullteckplötsligt räcker insaker ger energi som
I stället för det åtråvärda välbenade långt i förväg.
te tiden till. Det
snabbt förbränns av
finnandet får man ökad hjärtblir för många
kroppen. På eftermidklappning, svårt att sova samt
- Människorna i dagens sammasten och höga
dagen kommer hungerdålig aptit på både mat och sex.
hälle lever i ett högt tempo och
krav. När kraven
och
trötthetskänslor
Dessutom sätter levern igång
allt fler inser vikten av att lära
blir
ouppnåeliga
som ett brev på posten.
och transporterar mer fett än
sig koppla av. Mental träning inAnne Peterberg, förustar sig kroppen
Det är mycket bättre att
vanligt ut i kroppen. Lösningen
nebär helt enkelt att lära sig en
retagsläkare i Kista
för strid.
sträva efter balans i kosheter avspänning och motion,
avslappningsteknik. När man
Anne förklarar att det är den
ten än att bara äta frukt eller
mental träning.
behärskar tekniken ger två miuråldriga kamp/flykt-mekanisgrönsaker.
nuters paus en enorm kraftåter- De flesta förstår att regelmen som aktiveras i kroppen.
samling,
försäkrar
Anne
bundna kostvanor och motion
Peterberg.
förebygger kollapser, men själen
Balans i tillvaron
- När urmänniskan utsattes
då? Ingen tycker det är konstigt
ANETTE BODINGER
för hot var den enda instinkten
Anne betonar att balans är vikatt
träna
in
en
ny
skidteknik
och
att
överleva.
Samma
sak
gäller
i
tigt, inte bara när det gäller mat.
att det tar tid. Det är samma sak
Den 18 april kl 11-12 arrangedag,
överlevnadsmekanismen
I takt med åren har alla så kallamed hjärnan. Det går att träna
rar
Företagshälsovården
i
slår till när kropp och själ börjar
de "masten" en tendens att hopa
mentalt, att lära dig skapa menKista en föreläsning under tegå på reserven. Vi är inte hungsig kring människan. Masten
tala rum där det går att koppla
mat " Ä t rätt för att orka mer".
riga när vi slåss för livet, alltså
som sätter hinder i vägen för
av även när arbetsbelastningen
avtar matlusten. Vi är inte heller
välbefinnande.

Att äta frukost är ett bra
skydd mot stress

Atervinningsarbete väcker intresse
Varje år slängs sopor för
motsvarande 150 kilo per
anställd i Kista. Satsningen
på en kretsloppsstation på
Torshamnsgatan gör att
allt mer kan återvinnas.
- Sedan kretsloppsstationen invigdes i juni i fjol har ett fyrtiotal
externa företag varit här och tittat. Bland annat Volvo, Scania,

SJ och Trygg-Hansa, berättar
Lena Norberg, miljöansvarig på
LM Ericsson Fastigheter Norr
och initiativtagare till återvinningsarbetet i Kista.
Det som först var ett internt
källsorteringsarbete inkluderar i
dag alla de fastigheter i Kista där
Ericsson verkar. Sammanlagt
ska 12000 människor lära sig
sortera i förvaltning Norr.

- Det är lättare med den yngre generationen, svårast med
män i 50-årsåldern, säger Lena.
Mellan juni och december
1996 samlades 170 ton biandpapper in, 52 ton wellpapp, 18
ton trä, 26 ton metall, 2,7 ton
mjukplast och dessutom 242 kubikmeter frigolit. Resterande
sopberg under perioden var 100
ton blandade restprodukter. Det

är ett berg som ska minska.
Nästa år väntas dessutom en avgift för alla osorterade sopor.
- J a g kommer gärna och pratar
om det här arbetet, säger Lena
Norberg som påpekar att det
även handlar om att återanvända
istället för att alltid köpa nytt.
- Det är hemskt att se alla
nya pärmar som slängs.
NS

Reseråd på
webben
•
Resehandboken, med
fakta och rutiner kring resor
för affärsområdena Mobilsystem och Mobiltelefoner
och terminaler, finns sedan
ett tag utlagd på intranätet.
I lättanvändlig form finns
allt från uppgifter om traktamente och hotell till vilka
koncernavtal Ericsson har
med olika leverantörer runt
världen, som flygbolag och
hyrbilsbolag.
- Användaren kan även få
basfakta om destinationer
med länkar till bland annat
hotellinformation
samt
adresser till lokala Ericssonkonto,
berättar
Birgitta
Danielsson
på
Travel
Management.
Uppgifterna är på svenska och finns på adressen:
http://www.br-f i nance.
kiedt.ericsson.se/travelbook

Följande personer har
fått utlandskontrakt.
Australien: Daniel Hofberg
Bolivia: Magnus Gall.
England: Dennis Johansson, Stefan Persson och
Anders Westling.
Frankrike: Hans Arnesjö.
Ghana: Sobhi Ayache
Holland: Torkel Lindeli.
Indien: Karl Olov Lindroth.
Kina: Erik Broberg, Yu-Ping
Chang, Björn Fredriksson,
Nils-Erik Johansson och
Stefan Carlsson.
Libanon: Jan Embro
Pakistan: Mats Guneli.
Polen: Conny Forsberg och
Jan-Ola Karlsson.
Spanien: Peter Björn och
Håkan Gustafsson.
Taiwan: Peter Fehrm, Jonas
Grämer, Thomas Jonell och
Göte Åkerman.
Tyskland: Ragnar Melcher,
Charlotta Hansson och Hans
Larsson.
USA: Kenneth Alfheim,
Tomas Bäckström, Caisa
Carneheim, Pontus de
Verdier, Annelie Fridsen,
Ralph Kinde och Jasen
Kolev.

Är du
stressad på
jobbet?
M i k a e l Granlund,
Nynäshamnsfabriken
- Det varierar. Jag
arbetar
med ekonomi och
då är det
många
stressiga
deadlines exempelvis vid
varje månadsbokslut. Men
jag tycker det är helt OK om
inte stressen är konstant.

Åsa Gustafsson, Guest
Service, Ericsson Applicat i o n Center, Linköping
-Ja,

ibland.

Takashi Harada bytte Shin-Yokohama mot Kista. Under en och en halv månad har han varit på "on the job training" på Ericsson Radio
Systems i Kista. Här tillsammans med Håkan Wallin, som själv arbetat två och ett halvt år i Japan.

Foto: Anders Anjou

Japanskt utbyte
ättre kunskap om
olika administrativa system, större
förståelse för behovet av genomarbetade marknadsplaner och bredare
Ericssonkännedom
- det tar Takashi
Harada med sig hem efter en och en halv
månad i Kista. Han är en av ett flertal lokalanställda på Ericsson Toshiba i Japan, som
varit på "on the job training" i Sverige.
Takashi började på Ericsson Toshiba i
Shin-Yokohama i augusti -95. Innan dess arbetade han med logistik på ett japanskt företag inom telekombranschen. Han har erfarenhet av att arbeta utanför Japan eftersom
han genom sitt förra arbete varit stationerad
i flera olika länder som till exempel
Malaysia, Bhutan, Irak och Mexiko.
Veckoprogram
- Det är stor skillnad på att arbeta för ett japanskt bolag och Ericsson, säger han. De japanska företagen är mycket hierarkiskt uppbyggda medan Ericssons organisation är betydligt plattare.
Att först arbeta på Ericsson i Japan i två år
och sedan komma till Sverige och arbeta här
några månader, tycker Takashi, fungerat
mycket bra. Arbetet har varvats med interna
kurser och för varje vecka har han haft ett
program att följa.
- Hälften av tiden har jag ägnar åt logistik
och den andra hälften till att skaffa mig kunskap om våra basstationer, berättar han. När
han nu åker tillbaka till Ericsson Toshiba
kommer han att byta jobb, från logistik till
basstationer, där han ska arbeta med uppgradering av basstationsutrustning.
Förstår helheten
De sex veckorna i Kista har gett Takashi en
bra helhetsbild av Ericsson och framför allt

har han lärt sig vilka administrativa system
som används inom vilka områden.
- Det är mycket som har klarnat och nu
kommer det nog att bli lättare att lösa problem, som kan uppstå hemma i Japan, menar
han. Jag förstår också hur viktigt det är att
kollegerna här i Sverige får prognoser från
Japan, och att det går att bryta ned dessa.
Sittplats på tunnelbanan
Takashi har varit i Sverige en gång förut på
fiskesemester. Han uppskattar den svenska
naturen och hoppas på några dagars pimpelfiske innan
han
återvänder hem.
Han tycker den svenska maten är
god och potatismos är
favoriträtten.
- Om jag
kommer att
sakna något
när jag kommer hem? Ja, Takashi Harada har f å t t en
att få en sitt- bra helhetsbild av Ericsson
plats på tunnelbanan. Här kan jag nästan alltid få sitta
men på tunnelbanan i Shin-Yokohama är det
alldeles för mycket folk, skrattat han.
Ny marknad
Hittills är det ett 40-tal japanska medarbetare som arbetat längre eller kortare tid i
Kista. Bland annat har 15 personer deltagit i
ett "on the job training"-program i Kista
och Gävlefabriken.
-Japan är en ny marknad för oss och därför är det viktigt att våra japanska medarbetare får möjlighet att bygga upp nätverk. Att
arbeta här i Svergie under en tid ger många
värdefulla kontakter, säger Göran Henriks-

son, personalchef på affärsenheten Mobiltelefonsystem PDC. Det ökar också kunskapen om Ericssonkoncernen och ger förståelse för kulturskillnaderna mellan de båda länderna.
När Ericsson började sin verksamhet i
större omfattning i Japan för drygt fyra år
sedan var det ungefär 50 personer som arbetade för koncernen. Fram till idag har antalet vuxit till upp mot 500 medarbetare. Från
början var det ett stort antal så kallade "expats" det vill säga utländsk personal på långtidskontrakt.
Nu har deras antalet sjunkit och utgör 30
procent, vilket dock fortfarande är en för
hög andel. (Snart kommer den första japanska medarbetaren på långtidskontrakt till
Sverige.)
Japanisering
Japanisering innebär bland annat att ersätta
utländska medarbetare med lokalanställd
personal på Ericssons kontor i Japan. En
viktig uppgift är att tillsätta japanska chefer.
- Det finns många anledningar till varför
japaniseringen är viktig, säger Göran och
förklarar:
- Det är ett önskemål från våra kunder och
det ger kunskap om den japanska marknaden. Ericsson ska uppfattas som ett internationellt företag, som har etablerat sig i Japan
för att stanna kvar där. Japanska medarbete
ska känna att de har möjlighet att avancera
inom företaget och de deltar i den löpande
chefsutbildning som finns på Ericsson
Academy i Malaysia. Vid några tillfällen har
det också ordnats chefsutbildning i Sverige
för japanska deltagare.
- Japaniseringen finns med i vår ESP,
Ericsson Strategic Planning, där vi har flera
projekt som berör områden som till exempel
rekrytering, chefsförsörjning och personalens kompetensutveckling, avslutar Göran.
GUNILLA T A M M

Jag försöker prioritera arbetet och ta
det viktigaste.
Förutom jobbet läser jag
också heltid på universitetet
sedan ett år tillbaka.

Leif Häggmark, Ericsson
Erisoft, Skellefteå
- Ja, det är
väl alla ibland. Det
gälleratt
planera
sin verksamhet för
att undvika stress. Vi har även kört
utbildningar i företaget för
att hantera detta.

Ulrik Petersson, Ericsson
S o f t w a r e Technology,
Karlskrona
- Emellanåt. Det är
mest på
gott, man
jobbar lite
bättre och
höjer
stresströskeln genom att klara av
det. Kan man hantera det
växer man också som människa.

Jan Olovsson,
Katrineholmsfabriken
- T i l l och
från. Just
nu är det
mycket. Vi
håller på
med både
produkt i o n och
reparation och har just nu
mycket uppföljning på den
japanska marknaden.

