TIDNING FÖR OSS PÅ MOBILSYSTEM

NOVEMBER 1997

o m mobil multimPcn
Sidan 6

ERICSSON
R GSM-MARKNADEN SIDAN 3

kommentaren
M A T C H b e t y d e r t ä n d s t i c k a . Den använder vi
för att tända förändringens låga. Numera vet man
att skogsbränder är nyttiga för naturen. De behövs
för att skogen ska hålla sig frisk. Vårt företag har
vuxit oerhört snabbt med allt vad därtill hör av bekymmer som har att göra med att allt har gått fort.
Vi behöver nu föryngra vår egen skog som är full av
vildvuxna träd för att bli ett friskare och starkare
företag.
M A T C H b e t y d e r " a t t svara upp e m o t " . Våra arbetssätt och våra stödsystem blev till under en epok
då allt såg mycket annorlunda ut. För att svara upp
emot de utmaningar vi har framför oss behöver vi
bli bättre på i

MATCH mot nya tstort 5e" *
t i n g . Vi behöutmaningar J ver
klara av våra
uppgifter
bättre, vilket
betyder göra ett bättre jobb, och med mindre ansträngning vilket ska utläsaas till lägre kostnad och
på kortare t i d .
M A T C H b e t y d e r k a m p . Den marknad vi agerar
på är ingen söndagsskola. Den är befolkad av kapabla konkurrenter som inte drar sig för något för
att vinna över oss. Kunderna handlar av oss bara
om de finner oss vara bäst. Konkurrenterna jobbar
hårt på att bli bättre. I motsats till söndagsskolan så
räcker det inte att kämpa väl - vi måste vinna - det
är det enda som räknas.
Det är inte lätt att förbättra sig. Det finns ingen
naturlag som gör att vi kommer att lyckas tillräckligt bra. Det kommer inte att bli lätt. Inom företaget har vi genom åren startat många små och stora
förbättringsprojekt med högst varierande resultat.
A t t MATCH startas ska utläsas som att mer måste
till. Det som pågår ser inte ut att ge tillräckligt resultat.
M A T C H k o m m e r inte att starta med ett blankt
papper. Vi ska inte i grunden ändra allting överallt.
Det görs mycket bra runtom i företaget. Vi kommer
att stödja och bygga på de pågående förbättringsinitiativ som vi finner användbara.
MATCH är bland annat ett projekt som kommer
att byta ut ett antal stödsystem mot SAP R3, som är
ett integrerat system. Flera andra stora företag har
gjort detsamma med goda effekter som resultat.
MATCH kommer att ägna sig åt att förbättra vårt
sätt att omsätta kundbeställningar till lösningar på
plats utgående från produkter som vi har. A t t förbättra framtagandet av nya produkter kommer vi
inte att ägna oss åt.
MATCH betyder tändsticka. Om man inte får fart
på elden f o r t utan bara håller den brinnande stickan bränner man fingrarna.
MATCH är ett initiativ på affärsområdesnivå och
omfattar affärsenheterna Mobilsystem GSM, NMT,
TACS, Mobilsystem D-AMPS/AMPS och
Mobilsystem PDC samt de centrala stödinstanserna.
•
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Ny organisation ger
nytt arbetssätt med
kunden i fokus
Ökad försäljning, bättre lönsamhet, effektivare arbetssätt, fler nya kunder och
fler karriärvägar. Det är några av tankarna bakom den nya organisation på affärsenheten Mobilsystem GSM,NMT, TACS, i
Kista och Sundbyberg som träder i kraft
första januari nästa år.
GSM är världens största digitala mobiltelestandard och Ericsson har en marknadsandel på 45
procent. Konkurrensen mellan leverantörerna
blir allt hårdare och för att behålla positionen
krävs en anpassning till marknadens nya krav.
För några år sedan tog Ericsson fyra av tio affärer inom mobiltelesystem, idag har antalet sjunkit men för att behålla marknadspositionen måste man upp på samma nivå som för några år sedan.
Enligt den informella enkät som gjorts bland
kunder och affärsenhetens marknadsfolk beror
de minskade ordrarna inte på att Ericssons produkter är sämre eller dyrare än konkurrenternas.
- VI måste ha bättre fokus på nya och existerande kunder och bli effektivare i vår försäljning
globalt, säger Mats Dahlin, chef för affärsenheten GSM, NMT, TACS. Med den nya organisationen som bas ska det bli lättare att "jaga" nya
kunder och nya affärsmöjligheter.
Existerande och nya kunder
Grunden för organisationen på affärsenheten
GSM, NMT, TACS har tidigare varit "en marknad - en kund". I takt med att telekommarknaden avregleras växer antalet kunder på de olika
marknaderna och detta avspeglas också i den nya
organisationen, som bygger på existerande och
nya kunder.
Den nya organisationen innebär en anpassning ute på Ericssons lokalbolag. Här kommer
också nyckelpersonerna att finnas. För de befintliga kunderna är det de så kallade Key Account
Manager, KAM och för de nya kunderna New
Account Manager, NAM. En KAM har hand om
hela Ericssons produktportfölj mot sin kund, har
det operativa ansvaret och det konsoliderade
lönsamhetsansvaret. Affärsenhetens produktenheter ska ge lokalbolagen stöd i tekniska frågor
och fungera som en effektiv supportorganisation.
På Ericsson i USA arbetar man sedan flera år
tillbaka på detta sätt. På affärsenheten DAMPS/AMPS i Kista har man också en liknande
organisation under marknadsdirektören.
Redan för knappt ett år sedan lades grunden
till den nya organisationen på affärsenheten
GSM, NMT, TACS då en av de så kallade MOenheterna, Market and Operations, organiserades om och ett antal medarbetare flyttades över
till produktenheterna.
Två tidszoner
I den nya organisationen berörs alla nuvarande
MO-enheter, med undantag för Kina, Hong
Kong och Macau samt The Americas, det vill säga Nord- och Sydamerika. När det gäller arbetet
mot existerande kunder delas dessa in i två tidszoner. En enhet för Europa och Sydafrika med
Staffan Holmer som chef. Den andra enheten

- Vi måste bli effektivare i vår försäljning globalt, säger Mats Dahlin, chef för affärsenheten GSM, NMT, TACS.
Foto: Björn Rossander

omfattar resten av Afrika samt Asien med fokus
mot mellanöstern och Stilla Havsländerna, chef
blir Uldis Zervens. Chef för den enhet som ska
arbeta mot nya kunder blir Ingemar Naeve. En
speciell enhet bildas också för direktmarknaderna, alltså de länder där Ericsson inte har något
lokalbolag, chef för denna enhet blir Mats
Arnamo. Ännu återstår en del arbete med den
nya organisationen.
En marknadsavdelning, som är gemensam för
hela affärsenheten finns i den nya organisationen. Här kommer man att arbeta med centrala
frågor som prissättning och marknadskommunikation. Mycket av arbetet på de nya enheterna
kommer att ske tillsammans med Ericssons så
kallade Global Account Managers som är ansvariga för de globala storkunderna. (Se även artikeln i Kontakten nr 17 om Global Account
Managers.)
Nya karriärvägar
Det viktigaste med den nya organisationen är inte strukturen med nya rutor och nya förkortningar utan att den ska vara en bas för ett nytt
och effektivare arbetssätt med bättre utnyttjande
av Ericssons globala organisation.
Det kommer även att leda till att flera medarbetare periodvis kommer att arbeta i utlandet.
- Det blir nu möjligt att skapa nya karriärvägar
för de som arbetar på marknadssidan. Tekniker
kan sedan några år tillbaka utses till specialister
och i vår nya organisation har vi skapat samma
förutsättningar inom marknadsföring och försäljning, förklarar Mats.
- Det finns stora affärsmöjligheter för oss både
när det gäller nya kunder och än mer med våra
nuvarande kunder. Den nya organisationen och
ett effektivare arbetssätt ska hjälpa oss att förverkliga dessa möjligheter, avslutar han.
GUNILLA T A M M
Ytterligare
information finns att läsa på
http://www-rmog.ericsson.se/

Lars Birging
Ny chef för Ericsson i Panama
Oskar Lampel, produktledare för Maxite på Ericsson Radio Systems med de tre delar som ingår i paketlösningen, antennen, basstationen och batterienheten.
Foto: Björn Rossander

Basstation som
paketlösning

Hur står det till?

- Bra, tack. Det känns väldigt
stimulerande att arbeta med
bolagsansvar och alla funktioner
som det kräver. Tidigare jobbade
jag mest med marknadsföring
och försäljning. Jag började på
Ericsson 1991 och har de senaste
två och ett halvt åren ansvarat för
pågående affärer och teknisk
support för Mobilsystem i
Brasilien.
Hur många är ni i Panama?

Med Maxite, ett basstationskoncept utvecklat på Ericsson
Microwave, kan man bygga bättre och billigare nät för mobiltelefoni. Basstationen är så liten att den kan monteras i princip var
som helst för att snabbt ge bra täckning.
Nyckeln till Maxites förträfflighet är en aktiv antenn, en produkt som Ericsson Microwave är ensam om i världen.
Mikrobasstationen RBS 2301 har
rönt stor framgång och nu har man
på Ericsson Microwave funnit ytterligare ett användningsområde för
mikrobasen. I kombination med en
aktiv antenn och ett batteri kan man
erbjuda mobilteleoperatörerna en
komplett enhet, en site med samma
täckning som en stor basstation men
med betydligt mindre krav på utrymme och mindre strömförbrukning.
Den nya basstationen kallas Maxite
och väckte stor uppmärksamhet när
den lanserades på en utställning i
Singapore i början av sommaren.
- Maxite vänder sig framför allt till
den växande GSM 1800-marknaden,
berättar Kent Ahlqvist, produktledare på divisionen för Mobiltelefoniprodukter i Mölndal. För de nya
operatörerna är det bråttom att bygga ut nätet för att locka abonnenter

som kan ge avkastning på de investerade pengarna. Med Maxite kan man
snabbt bygga ett nät med bra täckning och kunden slipper dessutom
själv sätta ihop ett system av antenner och basstationer, en viktig fördel
eftersom många av de nya operatörerna saknar den nätbyggartradition
som de gamla statliga teleförvaltningarna byggt upp.
Bättre c e l l p l a n e r i n g

Eftersom Maxite är så liten är det lätt
att placera siten där man vill. Alla delar av systemet kan monteras utomhus, på en husvägg eller en telefonstolpe. Nätet blir optimalt, man får
en bättre cellplanering och dessutom
gör den aktiva antennen systemet
mindre känsligt för förluster och
man slipper det grova kablaget hos
ett konventionellt system. Den pa-

tenterade aktiva antennen, som
Ericsson Microwave är ensam i världen om att utveckla, innehåller förstärkare som ersätter delar av den
traditionella basstationens elektronik. Sändarens slutsteg är integrerade i antennen vilket bidrar till att
strömförbrukningen kan minimeras.
Genom att integrera två antenner i
samma enhet slipper Maxite dessutom de dubbla antennerna hos en
konventionell typ.
Testas i USA

En prototyp av den aktiva antennen
har testats av en kund i USA men än
återstår en del integrering och verifiering innan den är färdig att ingå i ett
säljbart Maxite-system. Målet är att
Maxite ska vara tillgängligt för Ericssons kunder i oktober 1998.
Den tredje delen i Maxite, batterienheten, behövs för att trygga strömförsörjningen till basstationen och
antennen. Mobiltelenätet ska fungera även om strömmen går, ett stort
problem på många marknader.
NICLAS HENNINGSSON

Positivt samarbete med Mölndals utvecklare
• Maxite är en föregångare och
saknar motsvarighet, säger Oskar
Lampel, produktledare för Maxite
på Ericsson Radio Systems.
En
GSM-basstation som levereras i ett
paket och som ger köparen en enkelhet som närmar sig Ikeas system
med monteringsklara möbler. Jag
hoppas att Maxite ska ge Ericsson
ett övertag i kampen om GSM
1800-marknaden.

Han framhåller att Maxite kräver
mindre energi än jämförbara radiobasstationer, vilket är ett bra argument i marknadsföringen.
Den är miljövänlig på flera sätt
eftersom den är energisnål, frånvaron av kylfläktar gör att den arbetar tyst och den är liten och lätt att
placera så att den inte stör visuellt.
Oskar Lampel ser mycker positivt
på det samarbete mellan Ericsson

- Vi har ett fyrtiotal anställda,
vilket tillfälligtvis kommer att
öka till nästan det dubbla med de
kontrakt vi nyligen signerat med
Cable & Wireless; 15 miljoner
dollar för att bygga ett D AMPS-nät på B-bandet och 3
miljoner för utbyggnad av det
fasta nätet. Dessutom har vi utökningkontrakt med Bell South,
som i juni 1996 startade det första mobiltelenätet här i landet,
på A-bandet.

Radio
Systems
och
Ericsson
Microwave som resulterat i nyckelprodukten Maxite.
- Det har fungerat smidigt, säger
han. Det är ett geografiskt avstånd
mellan oss men det finns ju elektroniska medier. Vi har haft andra stora samarbeten tidigare och det f u n gerar mycker bra, tycker jag.
ROGER FALK

Hur är marknadsläget?

- Panama var först i Centralamerika med att privatisera telemarknaden och det är också en
av våra största marknader i regionen. Vi har 100 procent av
mobiltelesystemen här och 70
procent av utrustningen till fasta
nätet. Cirka 14 procent av landets 2,5 miljoner invånare har
idag fast telefon, medan mobiltelefonin ännu är i sin linda med
15 000 användare. Vi är ledande
även som mobiltelefonleverantör och vi tror på en stark tillväxt
nästa år.
Största skillnaden jämfört
Brasilien, förutom språket?

med

- Allt är så mycket mer överblickbart här. Personligen tjänar
jag två timmar per-dag i pendlingstid jämfört med i Sao Paulo.
Landet i sig är säkert och det
finns jättfina parker och natur att
röra sig i. Det blir en hel del utflykter med familjen (fru och två
barn). Sonen cyklar medan jag
själv åker rollerblades!
NILS SUNDSTRÖM
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Birgitta Engardt och Hans
Henriksson vid den "road
map", som ingår i ValuBase
Selling. För varje streg i affärsprocessen gör man samtidigt
en jämförelse med vad konkurrenterna gör.
Foto: Nils Sundström

Ur kundens synvinkel
På samma sätt som Ericssons
produktportfölj uppgraderas
måste även kundarbetet vidareutvecklas. Ett viktigt hjälpmedel i detta arbete är "ValuBase Selling", ett utvecklingsprogram som baseras på försäljningsmetodik och kundrelationer. Kundnyttan ska placeras i fokus. Nyligen beslöt
ledningen för Mobilsystem att
berörda chefer och personal
ska kompetensutvecklas med
ValuBase.

tens som finns när det gäller hårdoch mjukvara, men också att skifta
fokus och se världen ur kundens och
slutanvändarens perspektiv.
- Att ändra inställning och utveckla affärskontakterna ur ett mer långsiktigt perspektiv är säkert inte lätt
för alla, men vi erbjuder inget konventionellt program. ValuBase handlar inte om att åka iväg på kurs eller
någon tillfällig managementtrend.

annat formulering av försäljningsmålet, värdeformulering, strategi och
taktik.
- För varje steg man tar gör man
samtidigt en jämförelse av vad konkurrenterna gör. Det är något som
man tidigare inte rutinmässigt tagit
med i affärsarbetet, säger Birgitta
Engardt

utveckla affärsmöjligheter till reella
avtal från omkring 20 procent till cirka 60 procent på två år.
Andra deltagare har känt igen sig
och märkt att de delvis redan arbetar
på det sätt och med det kundperspektiv som genomsyrar
ValuBase
Selling.
- En chef för ett av våra bolag sa
nyligen att så här brukar vi arbeta,
men inte lika strukturerat.
Att utvecklingsprogrammet överensstämmer med och kompletterar
de affärsteam som finns inom exempelvis affärsenheten GSM, N M T ,
TAGS är troligen en förklaring till ^ ^
det positiva mottagande det får hos ^ r
deltagarna.
- Teamen har ju ett ansvar för hela TTC-flödet, time to customer.
Genom utbildningen får alla verktyg
som stärker deras förmåga till att A p >
omsätta och använda sina specialistkunskaper ur ett affärsbaserat kundperspektiv.
De konkreta resultaten av denna
satsning kommer så småningom att
kunna avläsas mot det schema över
säljmöjligheter som finns. När kunderna ser Ericsson som en partner
som de kan utveckla sitt eget företagande tillsammans med, då har
Ericsson nått det fjärde stadiet som
beskrivs i schemat.

Utvecklingsschema
I ValuBase ingår även ett
utvecklingsschema
över
försäljnings förmågan.
Schemat beskriver utvecklingen i fyra steg från traditionellt kund- och säljarbeFramgång föder framgång, men den
te till ett mer flexibelt och
kan också leda till ett visst mått av
kundfokuserat samarbete.
stagnation. För att motverka den risSchemat har utvecklats av
ken och bibehålla försprånget genteHolden Corporation, föremot konkurrenterna har ledningen
taget
bakom
ValuBase
för Mobilsystem beslutat att utveckla
Selling som Ericsson samoch förstärka marknadsarbetet. Ett
arbetar med för att skapa
vertyg i det arbetet är ValuBase
en stabil grund för långsik- ValuBase Selling är ett hjälpmedel i kundar- tiga kundrelationer.
Selling.
- ValuBase Selling handlar om att betet, säger Birgitta Engardt. Foto-. NilsSundström T fag h a r ^ ^ j 000 perförstärka kundrelationerna. Prosoner inom Ericsson delgrammet ska utveckla såväl säljaren För att lyckas krävs noggranna analy- tagit i ValuBase Selling-programmet.
som individ samt organisationen, sä- ser och att arbetssättet genomsyrar De första deltagarna genomförde utger Birgitta Engardt, ledare för» hela organisationen från ledningen, bildningen under 1993-94 och uppBusiness Training inom Ericsson via säljare och ut till olika stödfunk- följningar och analyser av deras utRadio Systems AB.
veckling finns dokumenterade.
tioner.
- Den nya organisation som träder
- Exempelvis har Business Neti kraft vid nyår på affärsenheten "Vägvisare"
works i England ökat sin förmåga att
LARS BÄCK
GSM, N M T , TAGS, innebär större I ValuBase använder man en road
fokus på nya och existerande kunder. map, en "vägvisare", som följer afValuBase Selling är ett tredagars seminarium som ger deltagarna verktyg
Det är inte bara en ny struktur utan färsprocessen stegvis. Det börjar
för att arbeta mer stödjande och långsiktigt med sina kunder.
också ett nytt sätt att arbeta och här med en analys av varje affärsmöjligValuBase Selling Overview är en endagsintroduktion som orienterar oliär ValuBase Selling ett mycket viktigt het där man tar reda på det ömsesika stödfunktioner i metoder, termer och genomförande.
redskap, förklarar hon.
diga värdet för både kund och
Deal Management Workshop är en stegvis genomgång där ValuBase
Ericsson. Genom att fylla i de olika
Selling-teorierna omsätts i praktiken genom tillämpning i en verklig affär.
Förvalta kompetensen
stegen får man fram en siffra som viMer information: Kontakta Business Training, Ericsson Radio Systems
AB, Memo: ERAC.ERABUTRA eller via intianet på webadressen:
För Ericsson handlar ValuBase sar om man ska gå vidare med affähttp://www.competence.ericsson.se/webbux/business_training/
Selling om att förvalta den kompe- ren. I processen följer sedan bland
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På mässan Polis 97 visade
Ericsson produkter och lösningar som väckte stort
intresse hos polisen. Det var
allt ifrån handfasta handterminaler till avancerade tjänster för den mobila arbetsplatsen ute i polisbilen.

ricsson har ett grundmurat
samarbete med polisen och
även om det först var SRA
(Svenska Radio Aktiebolaget) därefter RSS (Ericsson Radio Systems Sverige
AB)
och
nu
ECS/S
(Ericsson Mobile Communications Sverige) som stått för leveranserna av
system och terminaler så är det egentligen frågan
om samma enhet och till stor del samma människor som lärt sig polisens behov av robusta och smidiga kommunikationssystem.

Helhetsansvar
Ericsson har idag helhetsansvaret för storstadssystemet S-80 och terminalansvar för det rikstäckande S-70. Vidare helhetsansvar för nät, drift och underhåll av EDACS-systemet E 80, som är ett system med handenheter för kriminalpolisen i storstäderna.
Ericsson är också leverantör av MoAr, Mobil
Arbetsplats, som kort betyder att den enskilda polismannen kan sköta alla rapportskrivningar, datasökningar med mera ute på fältet, i bilen, vilket
ökar effektiviteten och spar mycket tid. Enheten
har idag sålts i ett tusental exemplar.
Det är alltså självklart att Ericsson medverkar på
en mässa som Polis 97.

Nyheter
På mässan visades för första gången den gula vari-

Rolf Sellman och Jan G Huzell granskar handterminalen P 500. Bakom syns de nya handterminalerna P 500 gul och röd, som är utförda robust med enkla knapplösningar.
Foto: Kurt Johansson

Stort intresse på
polismässan
anten av handterminalen P 500, som är tänkt för
kommunernas gatukontor, renhållning med mera.
Den tidigare röda varianten för räddningstjänsten
har redan sålts i flera tusen exemplar. De nya terminalerna kännetecknas av robust utförande och
med fyra knappar ska man med en hand och grova
handskar kunna utföra alla tjänster.
En annan nyhet som lanserades var GS18,

Ericssons första datatelefon som har ett inbyggt
modem och kopplas med kabel direkt mot en PC,
för datakommunikation över GSM-nätet. Tänkta
användare är servicetekniker med flera ute på fältet.

Montage
- Polisen visade också stort intresse för våra montagelösningar för den mobila arbetsplatsen, den så
kallade MoAr-stationen, säger Björn Gustavsson,
marknad/försäljning på ECS/S och ansvarig för
montern på mässan.
Speciellt intressant var de olika alternativen att
placera utrustningen och hur man på enkelt sätt
kan få den osynlig och säker mot stöld. Även konstruktionen, där stationen saknar kabelanslutningar för att göra det lätt att ta ur och sätta in den i sitt
fack, imponerade.
Vid den fjärde stationen i montern demonstrerade Ericsson Emergency Control Systems sina
mjukvarulösningar, bland annat larmcentraler och
för MoAr-stationen. Där fanns ett vågprotokoll
för att väga tunga fordon, med data hämtade ur databaser, och en windowslösning för polisen, som
ersätter nuvarande kommunikationsprogramvaran
FX1.
LARS CEDERQUIST

Håkan Lindhagen på ECS/S demonstrerar monteringen av den mobila arbetsplatsen för
Anders Johansson från polismyndigheten i
Stockholm.

Foto: Kurt Johansson
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Interaktivt Om framtidens telekommunikation. I början på december invigs den nya multimediautställningen Communiceum vid huvudentrén till
Mobilsystem i Kista. Syftet är att med nya grepp visa vad Ericsson och Mobilsystem står för, förklarar projektledaren Lieselotte Claydon. På bilden
även Christer Wiklander, ansvarig för affärsområdets m a r k n a d s k o m m u n i k a t i o n .
Foto: Kurt Johansson

^
^F

Ny utställning visar
.
Mobilsystems visioner
Besökarnas sinnen ska aktiveras!
Röster från hela världen varvas med musik, text och data i den interaktiva multimediauställningen Communiceum som invigs i Kista i början på december.
En kort introduktionsfilm på den 22 meter välvda
vita bakgrundsväggen välkomnar besökarna och
visar vad det hela handlar om - kommunikation i
olika former.
- Kunder och gäster ska redan här vid receptionen få en glimt av Ericsson och affärsområde
Mobilsystem, vilka vi är och vad vi står för, säger
Christer Wiklander, ansvarig för marknadskommunikation på Mobilsystem.
Communiceum är en halvcirkelformad lokal vid
huvudreceptionen, sparsmakat inredd i ljust trä
och vitt. Det är den interaktiva multimediautrustningen som ska tala och ge upplevelser.
Interaktivitet
- Vi vill visa att vi är ett framtidsinriktat kommunikationsföretag och Communiceum återspeglar att
vi ligger i framkanten av teknologiutvecklingen

och mobil multimedia, sammanfattar Christer
Wiklander.
Fem multimediastationer med olika teman ska
fånga besökarnas intresse, med allt från historia till
dagens produkter och lösningar från Mobilsystem.
Dessutom finns vid den stora bakgrundsväggen en
gång med ett dussin små monitorer som aktiveras
med sensorer när någon går förbi. Slumpvis utvalda kortfilmer från hela världen visas om människor
och deras syn på kommunikation.
- Se det hela som en blandning av Teknorama på
Tekniska museet och Cosmonova på Riksmuseet
där man själv kan göra experiment och lära sig saker, säger Lieselotte Claydon, projektledare för
Communiceum.

Informationen ska uppdateras flera gånger per
år och vid behov för att få en levande utställning.
- Tanken är också att formspråket och informationen ska kunna användas av andra Ericsson-enheter och fabriker som gör egna presentationer
och utställningar, säger Lieselotte Claydon.
Arbetet med utställningslokalen har pågått sedan drygt ett år. Reklambyrån Kunskapshamnen
har ansvarat för filmerna och innehållet i multimediastationerna medan Jacob Zeilon varit arkitekt.
Communiceum är första delen i en trestegsraket
för att förnya besökslokalerna på Mobilsystem.
Nästa projekt är att bygga om hörsalen vid huvudentrén och skaffa ny multimediautrustning (återinvigningen planeras till februari). Därefter ska konferensrummen byggas om och få ny utrustning.

Locka till återbesök
- Här ska du få en individuell upplevelse oberoende av målgrupp, varför du är här eller hur lång tid
du har på dig. Vi vill locka till återbesök och när du
varit på möte ska du kunna gå hit igen och hitta
nya saker, ny information. På så sätt hoppas vi kunna skapa en relation med besökaren och stärka
Ericssons "brand name".

NILS SUNDSTRÖM

Multimediastation med online-kamera
Communiceums fem multimediastationer har
alla touch-skärmar och olika teman. En av de
mer spektakulära funktionerna finns på skärmen "Your future".
Där kan besökaren se en live-bild av gatulivet
utanför Ericsson-kontoret i japanska Kanazawa. Besökaren kan själv styra kameran från
skärmen i Communiceum. Multimediastationen rymmer också en elektronisk gästbok
och plats för olika experiment och happenings.
En annan multimediastation visar olika an-

0 ERA NYHETER

NOVEMBER 1997

nonser och reklamfilmer från Ericsson runt
världen, medan ytterligare en station innehåller
intervjuer om hur framtidens telekommunikation kan se ut. Bland andra pratar Mobilsystems
Jan Uddenfelt, Torbjörn Nilsson och Patrik
Svensson om detta samt personer utanför
Ericsson, från exempelvis British Telecom och
Microsoft.
Hur är vädret i Japan? Svaret ges när besökaren trycker på "Online Camera".

• Communiceum är på 245 kvadratmeter och ligger vid Mobilsystems huvudreception på Torshamnsgatan 23 i Kista. Bara i denna reception
skrivs det dagligen in mellan 150 till 200 besökare.
Med Communiceum ska både stora och små grupper kunna få en företagspresentation.

3

Forskningsprojekt om p™
framtidens fabrik

Ytterligare en
datahall invigd i
Gävlefabriken

Hur ska Mobilsystems globala
produktionsverksamheten styras och organiseras i framtiden? Det ska fyra doktorsavhandlingar på IMIE, International Graduate School of
Management and Industrial
Engineering, vid Linköpings
tekniska högskola hjälpa till
att ge svar på.
- I slutet av 1980-talet började vi införa det så kallade modellfabrikskonceptet.Det är en sammanställning av
de IS/IT-system, produktions- och
testutrustningar och processer, som
stöder affärsområdets produktionsstrategi.
Detta gäller nu i alla
Mobilsystems fabriker och eftersom
det är ett levande koncept måste vi
titta framåt för att kunna göra
förändringar, förklarar Ake Fahlén,
som är ansvarig för utlandsproduktion på Mobilsystem.
I IMIEs programförklararing står
att "IMIE är en allians av tolv ämnesområden som syftar till att stärka
Universitetes och Tekniska högskolans kompetens och profilering i
skärningen mellan ekonomi och teknik - industriell ekonomi i vid bemärkelse". Utbildningen är i första
hand tänkt för en fortsatt karriär inom näringslivet.
- För Ericsson och vårt affärsområde är det fem frågeställningear runt
strategisk global produktionsstruk-

Mobilsystems globala produktionsverksamhet i framtiden är ämnet för
fyra doktorsavhandlingar.
Foto: Nick Lukey
tur som är aktuella. Dessa fem frågeställningar har resulterat i fyra forskningsprojekt som nu startat, säger
Åke Fahlén.

Projekt om outsourcing
I två av forskningsprojekten, som är
speciellt inriktade på produktivitet
och produktionsstrategi, kommer
naturliga kontakter att knytas med
Ericsson Mobile Communications
fabrik i Linköping. En av de övriga
doktorsavhandlingarna gäller outsourcing och här kommer doktoranden att under en tid arbeta praktiskt
på Mobilsystems produktionsstab i
Kista. Detta kommer sannolikt att
bli det första doktorandprojekt som

drivs enligt Ericssons PROPS-modell.
En annan doktorsavhandling inriktar
sig
på
global
logistik.
Doktoranden, som kommer att få
miljöträning vid affärsenheten GSM,
N M T , TACS ska speciellt koncentrera sig på CCL-konceptet, som ingår i World Class Supply, W C S .
- Arbetet med en doktorsavhandling tar ungefär fyra år men vi kommer att få kontinuerliga rapporter,
som vi kan dra nytta av vartefter. Det
finns också möjlighet till tilläggsutredningar, som görs av så kallade
post-doc, relativt färska doktorer, berättar Åke Fahlén.
GUNILLA T A M M

Mindre parfym ger bättre miljö för allergiker
Vi på Ericsson-Kista Företagshälsovård kommer då och då i kontakt
med anställda som mår dåligt av dofter de utsätts för i arbetet. Det är inte alltid olika fabriksprocesser som
orsakar detta utan bruket av parfym.
Besvären orsakas vanligen av en
hyperreaktivitet i slemhinnorna. Hyperreaktivitet betyder att en för kraftig reaktion utlöses i slemhinnorna.
Dessa svullnar snabbt och ger besvär
som nysningar eller andnöd. Vi har
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anställda som f å t t åka in till sjukhus
akut på grund av arbetskamraters
parfymbruk. Svaga former av hyperreaktivitet kan vi alla uppleva. Den
som haft influensa vet att man hostar
lätt och länge i efterförloppet!
Hyperreaktivitet behöver inte vara
orsakad av allergi, men kan vara det
ibland. Vi kan se att allergierna i samhället fortsätter att öka. Det gäller
luftvägsallergier, medfödda eksem
samt matallergier. Vi vet inte säkert

varför allergierna har ökat, men det
finns grund för några råd om hur
man ska minska dem! Bland dessa är
rådet att minska påfrestningarna på
slemhinnorna.
Hur ska vi då kunna hjälpa till för
att minska våra arbetskamraters besvär? En väg är att ta dessa besvär på
allvar och minska användningen av
parfym på jobbet.
HÅKAN MÖRCH
Företagsläkare

• Torsdagen den 5 november invigdes den nya datahallen i
Gävlefabriken. Fabriken har de
senaste åren expanderat kraftigt. A t t använda IT-verktyg i den
operativa verksamheten har också ökat kraftigt i omfattning, berättar Mikael Eriksson, ansvarig
för IT-enheten.
- Säkerhetsaspekten är en viktig faktor i motiveringen att
dubblera datahallarna. Det gäller j u att i alla lägen säkra produktionen. Vi har därför placerat
hallarna i olika byggnader för att
vid exempelvis en brand eller annan typ av katastrof ha tillgänglighet till samtliga operativa system.
- Strävan a t t säkerställa produktionen fortsätter även efter
denna utbyggnad. I nästa etapp
dubblerar vi kommunikationsvägarna. Varje punkt i produktionen kommer att ha försörjning
både från datahall 1 och 2.
- V i utreder just nu möjligheter
och kostnader för att dubblera
ERINET/ECN-linjerna till och från
fabriken. Också det för att förbättra kommunikationen med
våra samarbetspartners
inom
och utanför Ericsson, avslutar
Mikael Ericsson
BA

iniFTiTimr
Följande personer har fått utlandskontrakt.
Indien: Åke Ohnback och
Tommy Sigsäter.
Indonesien: Per Björk.
Irland: Jörgen Steijer, Robert
Waller och Annika Söderholm.
Israel: Ulf Schubert.
Japan: Olof Berglund, Richard
Elmlund, Claes Haglund, Anders
Holmberg, Sören Andersson,
Peter Hult och Martin Nilsson.
Malaysia: Jonas Henriksson och
Tommy Liljegren.
Marocko: Robert Rudin.
Norge: Jan Larsson.
Polen: Eva-Carin Thuresson.
Sydafrika: Pär Lövgren
Spanien: Stefan Norberg och
Tomas Szentei.
Schweiz: Stefan Andersson.
Thailand: Jonas Grämer, Jan
Lund och Teddy Oskarsson.
UAE: Mathias Andersson, Per
Åke Olsson, Pedro Rosenkvist
och Lars Åkne.
USA: Lars Ericsson, Carl
Engblom, Cecilia Hellstadius och
Johan Malmros.
Venezuela: Helena Kvist.
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Har du någon
ovanlig hobby?
Lennart Löfgren, Ericsson
Application Center, M j ä r d e v i
- Sen nästan
trettio år tillbaka är jag biodlare och har
\
*••-•
1
just nu fem bisamhällen. Det
a r e n sysselsätning som tar lite tid under sommarhalvåret.
Eftersom vi bor på landet odlar vi
våra egna grönsaker. En annan
hobby som jag har är att läsa ryska

Tävlar pa
hög höjd
I

u i dagarna arrangeras VM i varmluftsballong i södra Japan. Sverige
deltar med fyra
lag och i ett av
dem finns Tore Wandel och Ulf
Peck, både från Ericsson Radio
Systems i Kista. Ericsson är med och
sponsrar Tores och Ulfs lag. Inte
mindre än 1,2 miljoner åskådare följer tävlingarna på plats.
VM i varmluftsballong arrangeras
vartannat år och i år går tävlingen för
13 gången. För Tore blir det andra
gången han är med i ett VM, för Ulf
är det premiär. Genom en bra placering i SM förra året kvalificerade de
sig till VM.
Laget består av fem deltagare, två i
ballongkorgen, en pilot och en navigatör, medan de övriga tre är på marken. Tore är pilot medan Ulf skiftar
mellan att vara navigatör och markpersonal.
Saga, där årets tävlingar hålls, är en
stad på ön Kyushu i södra Japan.
Ballongflygning är en populär sport i
Japan även om det kan vara extrema
vindförhållanden när man flyger lågt.
Två flygningar om dagen
Varje tävlingsflygning varar två timmar och man flyger en gång på morgonen och en gång på eftermiddagen. I tävlingen ingår inte mindre än

Deltar i VM i varmluftsballong. Tore wandei
och Ulf Peck är två deltagare i ett av de
svenska lagen när V M arrangeras 18-24
november i södra Japan. Båda arbetar på
affärsenheten Mobilsystem GSM, NMT,
TACS, Ulf med prisstrategier och Tore med
systemsupport av NMT till Telia Mobile.
Foto: Ulf Ekstrand (ballongbilden) och Björn Seger

15 olika moment och reglerna är rätt
komplicerade men i stort går de ut på
att komma så nära ett mål som möjligt. Målen väljer lagen ut innan starten. Varje flygning omfattar tre till
fyra mål. När man passerar målet
slängs en markör ut från ballongkorgen för att markera att man varit där.
- Det gäller att flyga över målet på
så låg höjd som möjligt för att markören inte ska komma fel. Att hålla
koll på vindarna är mycket viktigt,
förklarar Tore.
Kontakten mellan ballongkorgen
och lagmedlemmarna på marken
sker via flygradio men så fort bal-

Tore Wandel deltar för andra gången i ett V M .
Foto: Ulf Ekstrand

longen landat fungerar inte flygradion och då är det nödvändigt med
mobiltelefon.
Seglare
Tore, som tävlat med varmluftsballong sedan 1993, har tidigare tävlingsseglat men nu ägnar han sig enbart åt ballongflygning. Det finns
stora likheter med segling tycker
han.
Att det blev ballongflygning i stället för segling beror på att han under
en udandsstationering i Oman för
Ericsson för rätt många år sedan träffade en segelentusiast som sedan blev
ballongflygare och lockade Tore att
pröva. När han får frågan om det
bästa med ballongflygning dröjer
han inte med svaret.
- Naturupplevelserna, man ser
platser man aldrig skulle sett annars.
Spänningen är också en viktig del,
det går inte att styra en ballong och
det kan vara svårt att landa. Och så är
jag tävlingsmänniska, tillägger han.
Ulf håller med om att naturupplevelserna kommer främst. Att tyst sväva
fram och se både städer och natur ut
ett annat perspektiv är fantastiskt.
Har Tore och Ulf någon drömflygning? Båda två vill gärna göra en
flygning över Alperna på hög höjd.
Men först är det VM i Japan som
gäller.
GUNILLA T A M M

Katarina Gustafsson, Ericsson
Erisoft, Umeå
- J a g spelar
bandy i BKUmeTrixa, ett
av damlagen i
Elitserien. Det
är väl inte så
ovanligt tycker
jag men vi är inte så många aktiva tjejer inom den idrotten.

Kåre Wallman, Ericsson Radio
Access, Kista
- J a g a r kommunikationsentusiast, sänder
kortvågsradio
och samlar sedan 35 år på telegrafiprylar.
Har ett helt museum hemma med, även med saker före Lars Magnus Ericssons tid.

Annika Hagberg, Ericsson
Radio Systems, Katrineholm
-Ja, det kanske
man kan säga
att jag har. Jag
tränar nämligen karate sedan fyra år tillbaka och sedan
i julas har jag
blått bälte.

Roland ösholm, Ericsson
Radio Systems, Nynäshamn
-Jag harmassor av hobbies
och är till exempel intresserad av gamla
byggnader,
snickerier,
möbler och inredningar. Marina föremål av
äldre datum tycker jag också om
och så älskar jag att gå på auktioner.

