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kommentaren
I b ö r j a n a v a r e t v a l d e E t s i , det europeiska standardiseringsorganet, WCDMA som radioteknik för nästa generations mobiltelesystem. Det var en stor framgång för Ericsson och
det ger oss möjligheter att behålla vår starka
ställning på marknaden. Det gäller dock under
förutsättning att vi samlar alla resurer och samarbetar både
när det gäller
teknikutveckling och marknadsföring.
Det är alltså
nödvändigt
att vi går över
gränserna
i
vår etablerade
organisation
och jobbar över affärsenhetsgränserna.

Samarbete ett nyckelord
för framtiden

På tekniksidan sker detta redan och ett bra
exempel är den tusen man starka radioenheten
på affärsenheten PDC som arbetar med produkter för WCDMA. Det är produkter som även
kommer att säljas av affärsenheten GSM, NMT
och TACS.
Precis s o m v i i d a g arbetar över affärsenhetsgränserna när det gäller viktig teknikutveckling måste vi göra det även inom marknadsföring. Våra budskap till kunderna ska vara
tydliga och inte skilja sig åt beroende på affärsenhet. Marknaden ska uppleva att vi är ett systemhus med produkter som inte är bundna till
någon viss affärsenhet.
G e n o m s a m a r b e t e på både teknik- och
marknadssidan kan vi utnyttja våra resuser på
det bästa och mest effektiva sättet. För att detta ska fungera krävs att vi har gemensamma
värderingar och ett gemensamt arbetssätt. Det
är genom samarbete utan gränser som vi ska ta
tillvara det fina utgångsläge vi har för en fortsatt positiv framtid inom mobil kommunikation.
U n d e r d e n s e n a s t e t i d e n har vi haft flera
viktiga framgångar som det är värt att nämna.
Bakom inbrytningen i Latinamerika, med en
mycket stor order på D-AMPS-utrustning till Bbandet i Brasilien, ligger ett verkligt f i n t arbete.
En utmärkt insats gjordes också på den stora
CeBIT-mässan nu i mars. Speciellt uppskattad
blev den demonstration som gjordes av GPRS,
paketdatateknik för GSM. Det blev ett bra bevis
på att vi verkligen går i täten när det gäller data över GSM.
Överhuvudtaget visade vårt deltagande på
CeBIT att vi redan i dag k o m m i t en bra bit på vägen in i framtidens teknik.
•
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Ericsson Radio Systems har fått en viktig förstärkning inom datautvecklingen genom övertagandet av Fujitsu ICL Personal Computer i Linköping. Här är enhetens fyra teknikchefer tillsammans
med tillförordnade chefen Ulf Mimer i mitten. Från vänster: Anders Lindström, Tom Idermark,
Håkan Arvidsson och Christer Lindvall.
Foto: Nils Sundström

Ny utvecklingsenhet
för data i Linköping
Ericsson Radio Systems har tagit ett strategiskt viktigt steg för att ytterligare knyta
samman mobiltelesystemen med datorvärlden. Den första april övertogs japanska PC-tillverkaren Fujitsus utvecklingsavdelning i Linköping. Redan i juni ska en
första produkt vara installerad hos kund.
Den nya Linköpingsenheten Wireless Internet
Integration (ERA/G) ska jobba med nya produkter
inom trådlös datakommunikation. Verksamheten
fortsätter i befintliga lokaler i Mjärdevi med 87 anställda. En förutsättning för Ericssons övertagande
var att en majoritet av de tidigare drygt hundra
Fujitsu-anställda tackade ja till förslaget. Detta för
att få en fungerande organisation.
- Det här är ett väldigt entusiastiskt gäng som
blir en viktig tillgång för oss när det gäller att utveckla nya datatillämpningar för våra mobilsystem. Det handlar till exempel om att integrera
trådlösa enheter med Internet, säger Ulf Mimer,
tillförordnad chef för den nya enheten och tidigare bland annat VD för Ericsson Radio Access.
Korta produktcykler
Linköpingsenheten ska jobba som ett litet företag
i det stora. Från den extremt konkurrentutsatta
PC-marknaden finns erfarenheten att jobba
mycket kostnadsmedvetet och med korta produktcykler på fyra till fem månader.
- VI är mycket nöjda över att få bidra med vår
kompetens till Ericsson-familjen, säger Anders
Lindström, utvecklingsansvarig för hårdvara och
mjukvara under Fujitsu-tiden.
- Ur det produktmässiga perspektivet ser vi
tydligt hur PC-världen närmar sig telekombranschen. Vi vet ännu inte hur Internet kommer att
påverka vårt sätt att telefonera och hämta information, men det finns en uppsjö idéer som måste
testats. De produkter vi tittat på tidigare skiljer sig
inte helt från de idéer vi nu ska jobba med.
Lång datorhistoria
Övertagandet har skett mycket snabbt. I februari
beslutade Fujitsu att lägga ner sin PC-utveckling i

Europa till följd av en ny affärsstrategi. Beslutet
kom som en överraskning för Linköpingsenheten, som dock inte har saknat jobberbjudanden.
Både lokala dataföretag och storföretag har intresserat sig för utvecklingsenheten som har sina
rötter i den tidiga svenska datorhistorien under
1960-talet. Med Ericssons övertagande är cirkeln
nu sluten.
Dåvarande Ericsson Information Systems köpte anläggningen i Linköping av DataSaab 1981.
Persondatortillverkningen såldes 1988 till Nokia
Data, som i sin tur sålde den till engelska ICL
1991. Fujitsu övertog PC-delen 1996.
- Den långa datortraditionen har gett oss den
stabilitet vi behöver. Trots allt kortare
produktcykler ska vi gå igenom samma steg för att
ta fram produkterna. Då är erfarenheten om till
exempel myndighetsgodkännande och säkerhet
en stor fördel, betonar Anders Lindström.
Utbildning
Linköpingsenheten, tidigare en del i Fujitsus globala utvecklingsorganisation, är ett komplett center för att från ax till limpa ta fram PC-produkter.
Enheten består förutom av en administrativ del av
mekanikkonstruktörer, elektronikkonstruktörer
och programmerare.
- Efter Ericssons övertagande har vi haft en generell kompetenshöjande utbildning om mobiltelefoni
och ska nu fokusera oss på olika områden för trådlös
kommunikation, berättar Håkan Arvidsson, ansvarig för produktplaneringen under Fujitsu-tiden.
- Arbetet är mycket produktfokuserat och vi
har redan samarbete med affärsområde Mobiltelefoner och Terminaler. Det första produkterna
ska vara klara för installation hos en kund i juni.
Wireless Internet Integrations lokaler i
Mjärdevi ligger bara ett stenkast från Ericssons
övriga anläggningar i Linköping. Här finns mobiltelefontillverkning samt Ericsson Application
Center som främst jobbar med programvaruutveckling och har specialkompetens inom radionätsstyrning.
NILS SUNDSTRÖM

Eva Salomonson
Tiden går fOll! Det konstaterar här f r å n vänster; Christer Jungsand, Stig-Rune Johansson, Lars-Ola Michelgård,
John Savage f r å n Vodafone och Staffan Holmer.
Foto: Björn Seger

Med tiden i fokus
- Det kan tyckas vara lång tid
till år 2000 men det är mindre
än två år. Och det tar lång tid
att få folk att förstå hur viktigt
milleniumskiftet är. Det betonade John Savage, chef för leveranser, supply management,
hos den engelska operatören
Vodafone, då han nyligen deltog i ett seminarium i Kista för
chefer, processägare och systemägare på affärsenheten
GSM, NMT och TACS.

garna att ta till sig de synpunkter som
Vodafone framförde.
Lars-Ola Michelgård, projektledare, gav en kort redogörelse för hur
långt YK2-projekten kommit. StigRune Johansson, chef för produktenheten Basstationssystem, påpekade
att det börjar bli ont om tid och att
samarbetet med kunderna är mycket
viktigt.
I ett annat anförande redogjorde Jan
Holmgren för de legala aspekterna i
samband med leveranser av de
produktreleaser, som är år 2000-säkrade.

Temat för seminariet var milleniumskiftet med både möjligheter och
hot. Christer Jungsand, som leder
styrkommittén för de Y2K-projekt
som bedrivs inom affärsenheten
GSM, NMT och TACS, inledde eftermiddagen. Han uppmanade delta-

Arbete på alla nivåer
På Vodafone har milleniumskiftet
högsta prioritet och man har arbetat
med ett program för det över ett år nu.
John Savage berättade att man har
ett väl genomarbetet program och en

styrgrupp som träffas var tredje
vecka. Ar 2000 är också ett ämne som
kommer upp på alla ledningsmöten
på alla nivåer.
John Savage redogjorde kortfattat
för den teststrategi, som Vodafone
har och hur man jobbar med tester
inom olika produktområden. Han
påpekade att Vodafones affärer är
helt beroende av företagets leverantörer. Ericsson är en av de allra viktigaste och därför är det absolut nödvändigt att klara milleniumskiftet
utan problem.
Ett antal Ericssonmedarbetare har
tidigare deltagit i ett seminarium i
ämnet som Vodafone arrangerat i
England.
- Vi delar samma problem och
mycket kan vi lösa tillsammans, sa
John Savage avslutningsvis.
GUNILLA T A M M

Ny PC-miljö innan årsskiftet
Innan årsskiftet kommer alla
PC-användare på Mobilsystem
i Sverige att vara en länk i
Ericssons strävan mot den globala arbetsplatsen. En ny
standardiserad PC-miljö ska
både underlätta för användaren och minska kostnaderna.
Med Ericsson Standard Office
Environment, ESOE, ska alla PCanvändare inom koncernen arbeta i
samma miljö.
- ESOE gör att det blir lättare att få
tillgång till relevant programvara.
Den uppsättning program som väljs
kommer garanterat fungera ihop och
vara av högsta kvalitet, säger Christer
Sjörin, som leder arbetet med ESOE
inom Mobilsystem och koncernen.
Det mobila kontoret
Med ett basutbud som bestäms och
testas centralt ska man minska pro-

blem med program som inte passar
ihop och underlätta arbetet över nations- och bolagsgränser.
Idag har ca 8000 PC världen över
ESOE-standard. De som ofta reser i
sitt arbete kommer i framtiden ha
fördelen att vart de än befinner sig,
kunna logga in sig på vilken ESOEdator som helst, och komma åt sina
personliga filer och de basapplikationer som används.
Man tar med andra ord med sig
kontoret på resan.

ESOE-standard. Målet är att samtliga ska ha ESOE vid årsskiftet 98/99.
Undantag är funktioner som behöver
speciellt avpassad programvara till exempel delar av produktion och forskningsverksamhet.

Kontinuerlig uppdatering
- Själva kärnan i ESOE är att det centralt går att kontrollera att alla datorer
är uppdaterade, säger Christer Sjörin.
En del hårdvara kommer också
behöva bytas ut, antingen helt eller
delvis med större hårddiskar eller
Allt sköts centralt
utökat minne. Operativsystemet är
Själva systemet går ut på att ingen in- Windows N T Workstation 4.0 eller
stallation av program ska ske manuellt Windows 95.
lokalt på PCn. All support, uppdateDet kan vara en stor omställning
ring och distribution av mjukvara, att helt byta PC-miljö. Förändringar i
sker elektroniskt från en central en- datorvärlden kan som bekant föra
het. Vill användaren ha en program- med sig en hel del frustrationer.
vara utöver basutbudet laddas den en- Därför ingår minst en halv dags utkelt ner från nätet och installeras.
bildning i det nya systemet, som vägPå Mobilsystem i Sverige finns det ledning för nyin vigda.
redan 1218 PC-arbetsplatser med
ANNELI JÖNSSON

Projektledare f ö r World Class
Provisioning, WCP, på affärsenheten GSM, NMT och TACS.

- J o tack, bra. Under första kvartalet har vi definierat programmet, som nu startar "på riktigt".
Det omfattar ett flertal olika
projekt med tillhörande pilotoch stödprojekt.
Vad syftar projektet till?

- Den allt hårdare konkurrensen
på marknaden gör det allt viktigare att vara först med att erbjuda kunderna nya efterfrågade
lösningar med hög kvalitet.
Konkret handlar det om att förbättra produktframtagningsprocessen för tre produktenheter på
vår affärsenheten GSM, NMT
och TACS. Det gäller allt arbete
från idé till färdigutvecklad produkt för växeldelen, radionätdelen och själva basstationen, allt
för GSM. Viktiga delar gäller att
korta ledtiderna och förbättra
kvaliteten.
Hur många deltar?

- Ett 30-tal personer från både
Sverige och utlandet är aktivt involverade i projektet. Även medarbetare från affärsområde Infokomsystem och affärsenheten
D-AMPS/AMPS ingår i projektgruppen så totalt är vi upp mot
50 personer. Inom vissa delar av
projektet kan det bli samarbete
med Ericsson Communications
Inc i Montreal, Kanada. Där har
man tagit fram en ny, intressant
utvecklingsmodell. Vi tittar också på andra stora projekt som genomförts inom Mobilsystem för
att dra nytta av det som gick bra
och lära oss av misstagen.
När ska projektet vara avslutat?

- Det ska pågå under tre år och
när det är genomfört kommer
upp mot tusentalet personer att
beröras.
Vad gör du helst på fritiden?

- Familjen är viktig. Jag har tre
barn, två är vuxna och utflugna.
Just nu övningskör jag med
yngsta dottern. Vi bor i villa och
har också sommarstuga så det
blir både trädgårdsarbete och
annat.
GT
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Portabelt seminarium
med CD-ROM

Som en orienterare tittar han först på kartan
och analyserar den. Sen
lägger han upp en strategi för den snabbaste
och enklaste vägen till
mål - och springer sen
han av bara sjutton. Så
tycker Michael Sahlin,
projektledare på Mobilsystem, att introduktionen av nya produkter
ska gå till.
- Tyvärr glömmer vi att
skapa våra "kartor" idag,
och sätter istället en stor
tilltro till "kompassen".

Att befinna sig på andra sidan
jordklotet, i ett annat land.
Nu kan Affärsenheten GSM,
NMT, TACSs säljare ta del av
Seminarier för Product
Marketing, trots att de hålls i
en helt annan del av världen.

Michael Sahlin betonar
hur viktigt det är att
ha en helhetssyn när
nya produkter ska introduceras.
Foto: Leif Jäderberg

Helhetssyn i ny modell
för produktintroduktion
et hela började 1993, när
Michael fick uppdraget av
ledningen på fabriken i
Gävle, att försöka ta reda på
vad man skulle göra för att
korta ner tiden från förstudie till produktionsstart.
Idag är Michael i upptakten
till sin doktorsavhandling på Kungliga tekniska
högskolan.
- Jag ska vidareutveckla NPI-modellen till en
komplett modell för produktutveckling, säger han.

Formellt projekt
N P I , eller New Product Introduktion, är det projekt Michael varit den drivande kuggen i. Det man
främst ville uppnå med projektet, var att hitta ett
sätt att effektivisera introduktionen av nya produkter och att produkterna fick en robust konstruktion
för volymproduktion med enkel logistik. Under
våren 1994 startade NPI-projektet på Mobilsystem
i Kista. Den lärdom han tagit av arbetet med uppdraget i Gävle, tog Michael med sig in i det nya
projektet.
Michael är stationerad i Kista, men fortfarande
anställd i Gävle där han bor med sin familj.
Ovanför skrivbordet på kontoret hänger en
plansch på ett färgstarkt hjul; NPI-modellen.

negativt, och att produkten för sent anpassas för
produktion.
- Vi började fundera på varför det var så och hur
samarbetet skulle kunna förbättras mellan de olika
funktionerna som ska vara involverade i ett projekt:
design, marknad, produktion och inköp.
För att försöka komma till kärnan av problemet
intervjuades personer från de olika funktionerna.
Kärnan man fann var kommunikation.
- Vi kom fram till att
fungerande kommunikation är viktig genom
hela projektet. Rätt information måste ges till
rätt person, i rätt tid.
Michael menar att
man måste få till ett
samförstånd mellan alla
inblandade.
- Det är oerhört viktigt med förståelse, öppenhet, tilltro till andra Björn Sari, arbetsledare
områden och samarbete i projektet RBS 2301.
över gränserna.
En annan viktig del i processen är att en helhetssyn skapas så fort som möjligt. Ett sätt att uppnå
det är att alla är med och medverkar och tar sitt ansvar från första början.

fick vara med och påverka tidigt i projektet .
- Vi kunde undvika senare problem som kan
uppstå i utformningen av bland annat stommar och
gjutgods.

Michael har arbetat flera år inom konstruktion på
ABB och har dessutom en bakgrund i marknadsföring. Han har en helhetssyn som varit honom till
stor hjälp i arbetet med NPI. Modellen bygger helt
på praktiska erfarenheter från olika områden inom
Mobilsystems verksamhet.
- J a g har ju själv varit med och gjort misstagen.
När det var dags att redovisa det som kommit
fram under arbetet med NPI-projektet, valde man
en annorlunda presentationsform.
- V i ville fånga uppmärksamhet, inte att det skulle gömmas i pärmar på en hylla.

Kärnan är kommunikation

Produktionens syn
Under arbetet med RBS 2301 projektet användes
NPI-modellen.
Björn Sari, som var arbetsledare under projektet,
menar att det underlättade att produktionsdelen

Michael undervisar också om N P I som en del i
Mobilsystems projektledarutbildning. Dessutom
utbildar han koordinatorer, eller NPI-ansvanga
som han heller säger.

Positivt välkomnande
Planeringen och utformningen av
CDn har skett på plats, i Kista.
1900 exemplar har skickats ut till
personer världen över. Responsen
har varit över förväntan; "Det bästa
vi fått på många år!" skrivs i ett av de
många positiva memo som Carina tagit emot.
Problemet har varit att de som befinner sig på distans, resande fot eller
helt enkelt är mycket upptagna, har
haft svårt att närvara vid de seminarier som anordnas varje vecka i Kista.
- Det här är en flexibel lösning
som gör det enklare att hålla sig "up
to date".

Ljud och rörliga bilder

Seminarium och bok

Michaels erfarenheter från till exempel RBS 884
makroprojektet (där han för övrigt var produktions-koordinator), är att tidiga beslut i produktutvecklingen ofta påverkar bland annat produktionen

April 1998

ANNELI JONSSON

Grunden är egna erfarenheter

I samarbete med en reklamfirma togs NPI-hjulet
fram. På en enda sida förklarar man hela idén. Som
ett komplement arbetade Michael fram en bok,
N P I pocket-book. Den gavs ut i december 1995
och ersätts snart med en ny utgåva. Michael har
hållit seminarier om N P I på alla Ericssons fabriker
i Sverige, Europa och USA. Intresset är stort även
från externa företag
- J a g har till exempel haft seminarium för Scania
säger Michael.
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Hur hinner Michael Sahlin? Det kanske inte är
så konstigt, med tanke på att han kan sägas vara expert på att få tiden att räcka till.
^

Carina Ullemar Lönnbom, chef på
avdelningen för Product Marketing
Competence Development i Kista,
har tillsammans med sina medarbetare funnit en lösning på hur den globala säljfronten ska kunna hålla sig å
jour med nya produkter, nya releaser
och andra heta ämnen.
En CD-ROM, med multimediapresentation av säljargumenten för
produkten och konkurrentjämförelser, kommer framöver underlätta för
säljaren att möta kunden och de frågor som kan dyka upp.
- Vårt främsta mål är att säljaren
ska förstå och kunna så mycket om
produkten att hon eller han kan argumentera för den på ett bästa sätt,
säger Carina.

H u r k a n
s t a r t kortas?

Det var den frågan som Michael
Sahlin utrett och som nu blivit upptakten till
hans doktorsavhandling.
Foto: Leif Jäderberg

CDn innehåller 14 olika seminarier.
På sin egen P C kan man se videofilmer där produktledaren berättar vad
som bör sägas till de OH-bilder som
finns att tillgå när man gör sin presentation för kunden. OH-bilderna
kan laddas ner och printas ut för att
användas i den egna presentationen.
Det är enkelt att förflytta sig i seminarierna, repetera så många gånger
man vill eller bara ta del av det som är
mest relevant.
- Vi är pionjärer när det gäller användandet av den här typen av applikation för löpande distribution av
viktig information.
Planen är att "CD-seminarier"
kontinuerligt ska skickas ut till
affärsenhetens säljare ute i världen.
Den första skivan skickades ut i
februari i år, nästa med 20 seminarier
till blir färdig i april.
- Utvecklingen går i en sån rasande fart, det är viktigt att informatio-

Kontinuerliga utskick av CD-ROM kommer att göra det lättare att ta del
av information om de senaste nyheterna på produktfronten. Att utskicken sker ofta gör att informationen aldrig blir förlegad, utan alltid är rykande färsk.
Foto: Anders Anjou

nen är färsk. Därför kommer vi att
skicka ut minst en skiva i kvartalet,
säger Carina.

Läggs ut på intranet
Tanken är att seminarierna i framtiden ska kunna läggas ut på webben
veckan efter att de hållits, så att det
ska bli ännu lättare att ta del av informationen.
- Vi jobbar för fullt med testversionen för en intranät-applikation,
problemet kan vara att alla inte har så
bra tillgång till nätet, däremot har de
flesta en tillräcklig PC. Det krävs bara Windows 95 och ljudkort.
Med sprudlande entusiasm berättar Carina om den enorma potential
hon anser deras lösning har även för
helt andra användningsområden, till
exempel företagspresentation för nyanställda installations- och reparationsanvisningar och mycket mer.
-Möjligheterna är nästan gränslösa! Carina Ullemar Lönnbom blickar
ANNELI JÖNSSON

mot framtiden och de möjligheter
hon ser i användandet av multimediapresentationer. Foto: Anders Anjou
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Vartannat dokument ska bort
Ericssons produkter blir mindre och mindre men dokumentationen bara växer. Den här
trenden ska nu brytas och på
affärsenheten för mobilsystem
enligt D-AMPS/AMPS har man
startat ett projekt, D50, som
syftar till att under 1998 halvera mängden dokument.
Det är ett välkänt faktum att människan idag dränks i för mycket information samtidigt som man söker
kunskap. Det gäller både allmän information och memomeddelanden
och möten, men också den dokumenterade informationen. Det här
bedöms faktiskt som ett allvarligt
problem.
Därför har man på affärsenheten
för D-AMPS/AMPS startat ett projekt kallat D50. D50 står för femtio
procent och betyder att antalet dokumenttyper och dokumentens längd
ska halveras. D50 ingår som en av de
viktigaste åtgärdena för att kraftigt
kunna förbättra effektivitet och ledtider inom TTM-flödet (Time to
Market som är tiden från definition
av produkten tills den är färdig).
Ny kultur
- Vi måste ändra i kulturen, säger
Krister Forsberg som driver förändringsprojektet. Idag skapas alltför
många och alltför långa dokument
som skyfflas mellan olika nivåer och
där samma information återkommer
gång på gång i olika dokument. Vi
måste i stället gå över till ett system
där man hämtar den information
man vill ha och där man så långt som
det är möjligt använder bilder och
grafer i stället för ord.
Här handlar det inte bara om dokument mot kunder, för projekt,
produkter och liknande utan även
månadsrapporterna som skickas upp
igenom organisationen. Målet för
dessa borde vara att det finns en mall
och att varje rapportskrivare får sända högst en sida.
- Om det gäller 50 procents
minskning för produkt/process/projekt-information bör månadsrapporterna kunna minska med 90 procent, säger Krister Forsberg, som
frågar sig hur mycket av rapporterna
som resulterar i förbättringar.

Idag skapas alltför manga och langa dokumant som skyfflas mellan olika nivåer och vi dränks i alltför mycket information. D50 är ett projekt
som ska halvera dokumentmängden under 1998.
illustration: Jens Olow

Nu ska man inte tro att Ericssons
dokumentation är helt huvudlös.
Tvärtom är den till stora delar en
styrka för att klara utvecklingen av
komplexa system. Men det är för
mycket av det goda. Externa kvalitetsrevisorer har kommenterat att de
aldrig sett ett så "överdokumenterat"
företag. Som exempel kan nämnas att
en ny produkt kan generera tusen
dokument.
Sluta kopiera
Projektet ska som sagt vara klart under 1998. Råden är att inte återskapa
information mellan nivåerna. Att sluta kopiera och klistra. Att inte vara
för ambitiös och att fatta sig kort. Att
fråga sig vem som är mottagaren av

informationen och vad han egentligen behöver samt att använda korta
distributionslistor. Mycket av det
som skickas ut hamnar idag direkt i
papperskorgen. Och så vidare.
Olika aktiviteter
För att nå målet genomförs en rad
aktiviteter. Först kartläggs och analyseras dagsläget. Man pekar ut vad
som kan tas bort. Därefter genomförs reduceringen och man säkerställer processen för framtiden.
Samtidigt utförs benchmarkingstu- - Det är helt nödvändigt att vi minsdier, det vill säga man jämför sig kar på mängden information, säger
med andra inom branschen.
Krister Forsberg. Det tycker alla och
vi möts av entusiasm. Men bara tills
LARS CEDERQUIST vi kommer in på deras egna dokument.
Foto: Anders Anjou

Outlook ersätter Memo på affärsområde Mobilsystem
• Under 1998 kommer Mobilsystems Memo att
bytas ut mot ett nytt internt e-post system. Det
var ämnet Rolf Skoglund, koncernens IT-chef, behandlade under en timmes presentation i
Electrum för ett hundratal personer från
Affärsenheten GSM, NMT, TACS i Kista.
Frågorna var många når Rolf Skoglund, för ett
tag sedan presenterade koncernens övergång till
det nya e-post systemet, Microsoft Exchange.
Avdelningarna för växelsystem och basstationer
under GSM-enheten i Kista är bland de första som
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fått tillgång till Outlook, som är själva applikationen.
I nuläget används 6-7 olika system, som kommunicerar dåligt med varandra. Det är främsta
anledningen till att man väljer att övergå till en
gemensam plattform, ESGP (Ericsson Standard
Groupware Platform).
En stor fördel med det nya systemet är att posten
kan skötas via en webläsare. Dessutom kan
Outlook laddas ner på PCn. Det underlättar bland
annat för resande, som kan arbeta med sin post var

man än befinner sig, för att sedan kunna skicka
den när man kopplar upp sig mot nätet igen.
I det stora hela hoppas man att det dagliga arbetet kommer underlättas och effektiviseras, genom att det blir enklare att meddela sig med sina
medarberare inom hela koncernen, Men ännu är
alla frågetecken inte uträtade. Memo kommer
att finnas kvar parallellt under en period, tills det
nya systemet är integrerat och fungerar helt tillfredsställande. Memo tas bort helt vid årsskiftet.
AJ

CnMHJ
Electrum i Kista
fyller tio år

Några av styrelsemedlemmarna i Ericsdotter fr v Rose-Marie Jansson, Ingrid George, Mary-Ann Beckman, Hillevi
Tolnai-Andersson och Elisabeth Ljungberg.
Foto: Anneli Jönsson

Utbyte av erfarenheter
i kvinnligt kontaktnät
- Någon sa att hon gick härifrån med en känsla av råg i
ryggen. Det är främst därför
det kvinnliga nätverket Ericsdotter finns, för att stötta och
erbjuda kvinnliga förebilder åt
de tjejer som arbetar på Mobilsystem i Kista.
Ericsdotter startades 1992, idag har
nätverket 497 medlemmar. RoseMarie Jansson, sekreterare på Japanenheten, är en av de drivande i verksamheten, hon menar att genom
Ericsdotter finns möjligheten att träffa
och skapa kontakter med kvinnor inom
andra arbetsområden än det egna.
- Kvinnorna är fortfarande i minoritet på Ericsson och det kan kännas
väldigt ensamt för dom som inte har
ett naturligt kontaktnät med kvinnor
på arbetsplatsen.
En informell förening
Programgruppen består av sju engagemangsrika kvinnor från Ericsson.
Med jämna mellanrum träffas gruppen över lunch för att planera för
kommande föreläsningar och förbereda allt praktiskt runt omkring.
- Vi är en informell grupp, det förs
inga protokoll på våra möten. Men
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det går lika bra att sköta ett sånt här
nätverk utan onödig formalitet.
Varannan månad på våren och varje på hösten anordnas föreläsningar.
Med en intressant variation försöker
programgruppen tillfredsställa olika
intressen hos medlemmarna. Senast
föreläste Anna Eliasson, VD för
Kvinnokompetensen Ledarrekrytering AB, om Ökad business med
kvinnor i organisationen.
- Många tror att Ericsdotter är en
rödstrumpeverksamhet där vi försöker gadda ihop oss mot männen, men
så är inte fallet.
Ericsdotters arbetsgrupp vill klar• Kvinnorna blir män, de klär sig i
kostym och klipper håret kort. Men
om kompetensen inte sitter i slipsen, var sitter den då?
Det var den inledande frågan Anna
Eliasson Lundquist, VD för Kvinnokompetensen Ledarrektytering AB,
ställde till åhörarna under en föreläsning i Kista nyligen.
Stämningen var på topp och
skrattsalvorna många, när Anna
Eliasson Lundquist föreläste om
skillnaden mellan kvinnlig och manlig kompetens, för 26 av medlemmarna i nätverket Ericsdotter.

göra att jämställdhetsdebatten inte är
centralt i nätverket.
- Genom nätverket försöker vi
istället skapa ett forum för utbyte av
erfarenheter och belysa frågor utifrån ett kvinnligt perspektiv.
Den 26 maj heter föreläsaren
AnnBritt Griinewald, före detta chef
för Österåkeranstalten. Temat är:
Vad kan vi lära av männen? Och de
av oss? På Ericsdotters nya hemsida
går det att läsa mer om nätverket, hur
man blir medlem eller lånar böcker
från nätverkets "minibibliotek".
Adressen är www-br.ericsson.se/employ/ericsdotter/ ANNELI JÖNSSON
Annas uppmaning till de kvinnliga åhörarna var att släppa myten
om hur männen ser på kvinnan i arbetslivet.
- Istället måste kvinnor lära sig att
lyfta fram och artikulera sina starka
sidor, som kan vara en tillgång för
företaget.
Anna Eliasson Lundquist driver
Sveriges enda rekryteringsföretag
för kvinnor. Hon anser att kvinnor i
regel alltför lätt anpassar sig till de
manliga spelreglerna. Istället borde
de söka kontakt med sin kvinnlighet
och stå för den.
AJ

• Nu i vår är det precis tio år sedan Electrum i Kista invigdes.
ERA Nyheter var på plats och rapporterade om den händelserika
invigningen.
"Kungen anlände i elektrisk
bil, Teknologkören sjöng, Erik
Bergsten från TVs Tekniskt
Magasin presenterade de olika
talarna och så en effektfull invigninsceremoni med ljus- och ljudeffekter liknande åskmuller."
I samma nummer av ERA
Nyheter fanns ett reportage om
World Cup-tävlingarna i Åre.
Ericssons dåvarande service-enhet i Östersund stod för radiokommunikationen under tävlingarna. Allmänheten fick provringa i ficktelefoner för NMT 900.
Ett fint tillfälle att visa att NMT
900 gick att använda även långt
utanför storstäderna.

Klättervägg i
Kista motionshall
• Den nya motionshallen i Kista
rymmer snart ytterligare en aktivitetsmöjlighet för Ericssonanställda. Inom kort invigs en
klättervägg på sju gånger sju
meter i den ombyggda äldre delen av motionshallen.
- Det här är en högkvalitetsvägg som ger ett lyft för hela anläggningen, säger Christian
Wittboldt som är sektionsledare
för bergsporten inom idrottsföreningen EKSK.
Sektionen har idag ett hundratal medlemmar.

CUT
Följande personer har fått utlandskontrakt.
Australien: Tomas Köhler.
Kanada: Andreas Åström.
Egypten: Amir Madani.
Finland: Adam Blixt.
Tyskland: Bertil Eklund och
Staffan Lamberg.
Irland: Andreas Abrahamsson
och Jesper Goudoulakis.
Italien: Thomas Hansson.
Japan: Leif Nordstrand,
Gerhard Rodgers och Jonas
Karlsson.
Malaysia: Gunnar Svahn och
Björn Axelström.
Marocko: Mats Ohlsson.
Portugal: Jan Hamphälä.
Spanien: Lennart öman.
Sri Lanka: Malena Asp.
Taiwan: Tomas Ageskog och
Claes ödman.
Uruguay: Anna Schmidt.
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Vilken kultur
skulle du vilja
lära känna?
Rut Hermansson, Ericsson
Radio Systems, Kumla
- J a g skulle vilja känna till
mer om alla
större kulturer.
Mest spännande vore att
möta ett naturfolk som
levt isolerat från västerländska
influenser, främst för min nyfikenhet på olika livsåskådningar
och värderingar.

Linda österberg från Kundorderkontoret i Gävle och Einar Tilfors, projektledare på Japanenheten i Kista, backar upp sina seminariekamrater inför första smakbiten av sushin, som serveras till lunch.
Foto: Anders Anjou

Med smak för
Japans kultur
tt
avlägset
land, språket
är obegripligt
och religionen
en gåta. Det är
onekligen en
hel del som
skiljer japanen
från svensken;
men trots allt
inte så mycket som kan tyckas ändå.
Under våren hålls seminarier i
Kista, som fokuserar på "How to do
Business in Japan".
Marknad med potential
Avsikten med seminarierna är att
överbygga kulturella klyftor, att de
som i sitt arbete, har kontakt med japaner, ska få en ökad förståelse, allt för
att underlätta samarbete och undvika
missförstånd.
-Japanen har länge betraktats som
svår att göra affärer med, men ofta är
kunskap om kulturen det enda som
saknas, anser Magnus Blomström,
chef på Japaninstitutet.
- Idag är Japan världens näst största
marknad, med mer levande konsumenter än någon annanstans. Landet
är mitt uppe i en liberalisemingsfas,
avregleringen av telekomsektorn är
en del i den.
Om framtiden för Ericsson på den
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japanska marknaden kan säkras genom en ökad förståelse, kanske det inte är en så dum ide att försöka lära sig
hur en japan tänker.

Monica berättar också
om vidskepelsen, som att
den nya bilen måste välsignas i ett tempel.

Samarbete med Handels
Seminarierna är ett samarbete med
Japaninstitutet på Handelshögskolan i
Stockholm och avdelningarna för
Internal Training, representerat av
Inger Granelli, och personal, representerat av Heidi Mickalsen.
Seminarierna hålls i två block, ett
allmänt och ett affärsinriktat. Blocken
är fristående och det går bra att bara
delta vid ett. Men till den här omgången finns det inga platser kvar.
- Det är fullbokat och väntelistan är
lång, säger Mona Kojzar, administrativt ansvarig.
Men det kommer fler chanser, det
planeras nya seminarier till hösten.

I arbetet
- Det kan vara svårt att av- -*. >"
läsa vad en Japan tycker
t2 IV^
och tänker. Ibland reagerar de inte riktigt som
man är van vid, säger
Linda Österberg, som arbetar på
Kundorderkontoret i Gävle. Hon har
åkt till Kista, med några av sina arbetskamrater, för att delta vid det första seminariet
- Det är viktigt med förståelse, inte
bara i direktkontakten med japaner,
men också när man ska förklara kundens krav och önskemål för produktion, säger hon.

Uppskattade föreläsare
En av föreläsarna vid det första delseminariet är Monica Braw, en av
NordensfrämstaJapan-kännare. Hon
har levt femton år i Japan, och arbetat
tio år som Svenska Dagbladets korrespondent i landet.
Hon berättar om hur Japans geografi och skiftande klimat bidragit till ett
splittrat folk med bland annat mycket
skilda dialekter och matkulturer.

Höga krav
Den japanska marknadens krav är höga- En mobiltelefon i Japan måste vara minst fyra gånger så lätt som
Ericssons senaste modell och dessutom vara snygg, säger Magnus
Blomström.
Så visst har Ericsson en hel del att
leva upp till, och mycket att vinna på
samförstånd.
ANNELI JÖNSSON

Bosse Magnusson, Ericsson
Radio Access, Kista:
- J a g skulle vilje veta mer om
medelhavskulturen, som i
och för sig består av flera olika kulturer. En
gemensam
nämnare är en enkelhet i livsföringen som man fortfarande kan
märka om man uppsöker platser
vid sidan om turiststråken.

Anneli Karlsson, Ericsson
Software Technology,
Karlskrona
- Eftersom jag
inte varit ute
på något större
äventyr utanför Sverige så
är jag nyfiken
på det mesta.
Drömmen är att få göra en riktig
långresa, och då skulle jag börja
med att se mig om i Europa och
sedan fortsätta mot Asien och
Australien. Som kortare tur lockar några veckor i USA där jag
tror man kan uppleva de mest
skiftande kulturer och miljöer.

Horst Heimberg, Ericsson
Infotech AB, Karlstad
-Jag kommer
från Tyskland
och flyttade till
Karlstad i november förra
å r e t - därför
håller jag som
bäst på att lära
mig den svenska (och till viss del
den norska) kulturen.

