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kommentaren
Snart har första h ä l f t e n av 1998 gått och
det kan vara lämpligt att göra en kort summering av vad som hänt under vintern ocvh våren.
Det fortsätter att gå bra för vårt affärsområde
och vi har en stark orderingång. Allmänt har våren präglats av en viss nervositet på grund av
krisen i Asien. Vår verksamhet i Indonesien har
naturligtvis drabbats och vi märker även en viss
avmattning i både Thailand och Malaysia. Detta
uppvägs dock väl av de mycket stora beställningar vi fått från Kina.
Det är glädjande att de europeiska marknaderna inklusive Östeuropa går bra. Våra DAMPS-system i Sydamerika utvecklas väl och under de senaste månaderna har det
kommit
in
mycket stora
ordrar. I USA
börjar en viss optimism märkas och samtidigt är
Afrika en kontinent, där vi börjar få ordentligt
fotfäste dels genom utökningsorder i Sydafrika
men också beställningar till bland annat
Marocko och Botswana.
Vår verksamhet är dock inte helt utan problem och det gäller produktionsstörningar på
AXE-sidan. Detta gör det svårare att leverera
vilket medför att faktureringen blir fördröjd.

Ett bra första
halvår

Året började med en stor framgång för
Ericsson, då standardiseringsorganet ETSI i
januari förordade
den av oss föreslagna
WCDMA-teknologin som standard för nästa generations mobiltelesystem. Nu pågår ett intensivt arbete för att i slutet av året ha en komplett
beskrivning av den nya standarden.
Vi kan se fram mot en intressant höst med en
del förändringar. Just nu pågår en översyn av
Ericssons organisation och ett stort antal medarbetare har blivit intervjuade. Av intervjuerna
framkommer att det finns skäl att anpassa koncernen till framtidens krav. Den nya organisationen ska vara klar till det stora chefsmöte som
ska hållas i början av oktober.
Inom Mobilsystem har för övrigt hittills i år en
viktig anpassning skett, jag tänker då på skapandet av projektenheten IMT 2000.
Sommaren är här och snart blir det semester för de flesta av oss. Förhoppningsvis kan vi
njuta av soliga sommardagar och samla krafter
till en höst som nog blir både intressant och krävande.
Ett stort tack till alla medarbetare både i
Sverige och utomlands för mycket fina arbetsinsatser under vintern och våren.
Trevlig sommar och skön semester!
•

KURT HELLSTRÖM
Affärsområdeschef
Mobilsystem

nyheter
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TV-journalisten Lennart Ekdahl frågade Mats Dahlin, affärsenhetschef för GSM, NMT och TACS om
bland annat affärsläget. Senare på scenen i Globen framträdde violinisten Linda Lampenius och
Electric Banana Band.
Foto: Per Myrehed

Förbättring genom förändring
Rök och eld. Affärsenheten för GSM, NMT
och TACS bjöd alla anställda i Kista på en
effektfull multimediaföreställning i
Globen i slutet på maj. Temat - förändring genom ständiga förbättringar - visar
vägen för det fortsatta arbetet.
Drygt 2200 anställda på affärsenheten i Kista deltog i arrangemanget som inledningsvis inramades
av ett 1800-talslandskap. Halva Globen fylldes
med hästdroskor och varitéartister för att senare
under kvällen omvandlas till ett framtidslandskap
med presentationer av affärsenhetens spjutspetsteknik, genom produkter som CTS, produktportföljen WISE och GPRS-tekniken.
Däremellan fick åhörarna ur olika synvinklar en
bild av vad som krävs för att vara en dominerande
spelare inom mobiltelefoni även i framtiden.
Ny kunskap viktig
- Våra framgångar bygger på vårt sätt att jobba. Vi
kan få ny kunskap med partnerskap, genom att
bygga upp den internt eller att köpa bolag. Därför
måste vi hela tiden vara beredda på förändringar
och förnyelser, förklarade affärsenhetschefen
Mats Dahlin.
- Omorganisationen med Paketkopplad data,

Kretskopplad data och Värdeskapande tjänster
som egna produktenheter är ett tecken på detta.
Likaså måste vi jobba mer med öppna plattformar,
sade Mats Dahlin.
Han summerade 1997 som ett rekordår för affärsenheten med en fakturering på 42 miljarder
kronor och en marknadsandel på över 40 procent
av levererade mobilsystem.
- Nu ökar penetrationen, priserna för abonnenterna går ner samtidigt som gapet mellan fast och
mobil kommunikation minskar. Vår roll är att ta
hand om både existerande och nya kunder samt
Internet Service Providers genom utvecklingen
mot datakom och IP-tjänster, sade Mats Dahlin.
Henrika Brisman, affärsutvecklare på Telia, betonade vikten av samarbete mellan leverantör och
operatör för att nå ut till nya kundgrupper.
Inbjudna föredragshållare var även Terrence
Valeski från holländska operatören Telfort och
Jonas Ridderstråle från Handelshögskolan.
Paneldebattledaren, TV-journalisten Lennart
Ekdahl, frågade Mats Dahlin varför det inte finns
några kvinnor i affärsenhetens ledningsgrupp.
-Jag ser gärna kvinnor i ledande positioner, ål- I
der eller kön ska inte spela någon roll. Vi har
många duktiga kvinnor som vi behöver i ledningsfunktioner framöver, svarade Mats Dahlin. NS

Nya organisationen godkän
För någon dryg månad sedan tillkännagavs att en särskild projektenhet, IMT
2000, bildas samtidigt som affärsenheten
PDC och delar av GSM-utvecklingen omorganiseras. Arbetet med den nya organisationen är nu klar, de fackliga förhandlingarna avslutades nyligen och med undantag av några vakanser är samtliga
chefer är tillsatta. Den nya organisationen träder i kraft första juli och 789 personer är direkt berörda.
Bakgrunden till omorganisationen är behovet av
att kunna fokusera pä tredje generationens mobiltelesystem, som kallas IMT 2000 eller i
Europa UMTS. Samtidigt innebär vidareutvecklingen av dagens digitala mobiltelesystem att det
finns samordningsvinster att hämta med en ny organisation, som berör alla tre systemenheterna,
Projektenheten IMT 2000 rapporterar direkt
till VD Kurt Hellström och chef för enheten blir
Mats Köhlmark.
Den enhet inom Japanenheten, JR, som idag anför radioaccessutvecklingen för WCDMA

blir en egen produktenhet och chef blir Dan Redin.
Nätarkitekturen i WCDM bygger på GSM och
därför är det naturligt att de tre nya produktenheter som bildas inom detta område placeras på affärsenheten GSM, N M T och TACS. De i
duktenheterna är:
• Pakedcopplade system med PerNordlöf som ch
• Kretskopplade system, där Roland Fors blir chef.
• Värdeskapande tjänster, Value Added Services,
med Mats Peterström som tf chef.
Fysiska omflyttningar
För Japanenheten, där Ingemar Blomqvist blir ny
cite), betyder omorganisationen att JR och J T
flyttas. På sikt kommer även marknadsansvaret
för PDC-systemet att flyttas närmare kunden i
det här fallet Ericssons bolag i Japan.
Den nya organisationen träder i kraft den första
juli och frän det datumet gäller nya internbeteckningar och nya kostnadsställen.
Under hösten blir det också en del fysiska omflyttningar i Kista och målsättningen är att försöka
samla enheterna till ett fätal gemensamma adresser.
GUNILLA TAMM

Jan P Moen
Marknadsansvarig för GSM
systemen i norra och östra
Kina som f å t t flera nya kontrakt.
Hur står det till?

Det lilla molnet högst upp till höger visar hur IT-driften sker idag. Det stora molnet illustrerar hur det kommer att vara efter sista januari nästa år. Kican står för Kista Campus Lan.
Illustration: Leif Sundberg

IT-driften i Kista och Sundbyberg
går över till Ericsson Data
Den sista januari har Ivar namnsdag och det är också den dag
nästa år som det stora IT-projektet, som döpts just till Ivar, på
Ericssons Radio Systems ska vara avslutat. Det handlar om att ge
bättre service till 8 000 användare i Kista och Sundbyberg genom
att samordna driften av hela nätverket på dessa platser, ett uppdrag som ska skötas av Ericsson Data.
Idag finns olika driftsmiljöer, PC och
till viss del Unix samt servrar på inte
mindre än tjugo olika platser, något
som är orationellt vid omorganisationer med fysiska omflyttningar.
' Med en samordning av driften till ett
fåtal ställen i Kista kan man också
uppnå större säkerhet. I projektet ingår även att skapa en gemensam
"helpdesk".
- I T är en strategisk tillgång för
Ericsson och därför väljer vi att lägga
ut, outsourca, vår IT-drift till
Ericsson Data, istället för att gå
utanför koncernen. Vi ingår ett partnerskap med Ericsson Data, säger
Roland Sjöö, som är ansvarig för
Operational
Development
på
Mobilsystem.
För Ericsson Data är detta projekt
viktigt eftersom det kan vara första
steget i något som kan bli mycket
större.
Knappt 200 personer arbetar med
I T ute på de olika enheterna på
Ericsson Radio System i Kista och
Sundbyberg. Av dessa kommer de
som arbetar med IT-drift och support att fortsättningsvis göra detta
från Ericsson Data.
- Det innebär bredare arbetsuppgifter inom IT-området och nya ut-

vecklingsmöjligheter, något som bör
vara motiverande för dessa medarbe-

lämplig som pilot, säger han.
Thomas har tidigare varit projektledare för flera stora utvecklingsprojekt inom Mobilsystem. Ivar-projektet är lite annorlunda.
- Här står tekniken för 20 procent
och människan för 80 procent. En
viktig del i projektet är att ändra attityder och få medarbetarna att våga
starta på nytt, både inom ERA och

- Bra tack. Nyligen fick vi ett
utbyggnadskontrakt värt drygt
1,3 miljarder kronor på ett
GSM-nät i Heilongjang-provinsen i nordöstra Kina. Systemet
ska tas i drift vid årsskiftet och
serva två miljoner användare.
Med första delen i beställningen, signerat i april, är kontraktet
värt 2,2 miljarder kronor.
Kina blev Ericssons största
enskilda marknad 1997.
Kommentar?

- Kina är egentligen inte en utan
många marknader med 31 provinser. Varje provins är ungefär
som ett land i Europa, befolkningsmässigt och ytmässigt. Vi
har idag kunder för GSM och
TACS i 18 provinser.
- Vi ser en ldar ökning i antal
kontrakt 1998. Hittills i år har vi
kontrakterat för 1,6 miljarder
US-dollar. En fantastisk siffra!
Hur länge kan den kinesiska
mobiltelemarknaden växa?

- Svårt att säga. Kina har ännu
inte påverkats av den ekonomiska krisen i Asien lika tydligt som
sina omgivande länder. Det sker
fortfarande en snabb ekonomisk
tillväxt i Kina och de prioriterar
investeringar inom telekom. Vi
räknar med att 75 miljoner kineser har mobiltelefon år 2002,
jämfört med dagens 20 miljoner.
Får du någon ledighet i sommar?
Thomas Axelsson, t v, är projektledare på Ericsson Radio Systems och
Rolf Berndtson är projektledare på Ericsson Data.
Foto: Björn Seger
tare, menar Roland. Några uppsäg- E D T , säger han.
ningar av personal är det inte alls tal
- I projektet betonar vi ödmjukom.
het mot användaren. Vi fokuserar på

Japanenheten pilot
Thomas Axelsson, som är projektledare för Ivar, berättar att Japanenheten blir pilot och att projektet
där ska vara avslutat första oktober i
år.
- Japanenheten är en mindre
affärsenhet med en väl sammanhållen IT-verksamhet och är därför

att lösa problem och inte på vem som
orsakat dem, det är viktigt, säger
Thomas och tillägger att ledstjärnan
för alla i projektet är att det är ett roligt uppdrag och att man bestämt sig
för att lyckas.
GUNILLA TAMM
Mer informtion om Ivar-projektet
finns på
http://www-ivar.ericsson.se/

- Någon dag då och då måste
det bli, jag har ett dagisledigt
barn. Men det är verkligen
mycket jobb just nu. Vi måste
uppfylla det vi förbundit oss till
och för att klara detta behöver vi
stöd från övriga organisationen.
Bland annat har vi effektiviserat
supply-kedjan för att hantera
allt från order till leverans. Folk
måste generellt jobba mer än
normal tid. Så vi får vänta till
hösten med att fira detta.

NILS SUNDSTRÖM
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En karta och ett språk ger bättre tempo
En koncerngemensam
global affärsmodell,
EGBM, är målet. För att
effektivisera hela flödet
fram till kund bedrivs därför ett intensivt Time To
Customer-arbete. Men för
att informationen ska
vara värdefull och tillgänglig krävs att nyckelbegrepp är gemensamma.
Ett steg mot införandet
av "Ericssonska" tas nu
inom de tre systemenheterna på Mobilsystem
samt på affärsenheten
Public Networks inom
Infokomsystem.
Tänk dig att du är med i ett orienteringslag som på det snabbaste sättet
ska klara av ett antal etappsträckor.
När du klarat av din etapp så möter
du en lagkamrat och ni jämför era
kartor. Till din förvåning märker du
att kartorna beskriver samma miljö,
men de är ändå lite olika och dessutom är vägar, kraftledningar med mera inritade med olika symboler på
kartorna.
Byt ut ordet lag mot Ericsson och
kalla lagmedlemmarna för affärsenheterna GSM, NMT, TACS, DAMPS/AMPS, PDC samt Publika
Nät. Istället för en orientering handlar det om TTC-projekt, Time To
Customer. Slutligen byts kartan och
symbolerna ut mot namn och begrepp.
Riktigt lika så förvirrande som det
tänkta orienteringslaget har det i exemplet ovan, har det det inte varit inom Ericsson, men nästan. För faktum är att det inom olika affärsenheter bedrivits olika TTC-projekt som
syftat till att skapa ett effektivare flöde genom hela organisationen och

t
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fram till kund. Så långt har allt fungerat bra, men när de olika
Ericssonbolagen ute i världen, såväl
sälj- som produktionsbolag, kopplats
in har det ibland utbrutit en viss förundran.
Samordning
- Ute på bolagen är det ofta samordnat, men de har fått problem när vi
kommit och velat haft deras medverkan i TTC-arbetet. För vi har använt
olika begrepp och namn för likartade
företeelser, säger Göran Sköldberg,
RMOA.
- Nu ska det inte vara så längre. Vi
samordnar nu våra begrepp, säger
Katarina Mellström, RMOG.
För ungefär ett år sedan togs de
första stegen i arbetet med att samordna TTC-arbetet. Som "samordningsledare"
fungerar
förutom
Göran Sköldberg och Katarina
Mellström även Lars Johansson,
RMOJ samt Jan Lindberg, PN.
- Innan arbetet började var jag i
USA och presenterade ett material.
Samtidigt var det en kollega från

Metoden att föra ut uppdateringar av mobilnäten via OSS-systemet
fungerar u t m ä r k t säger Ericsson support-center i Spanien. De ställer
gärna upp och hjälper andra enheter att införa systemet.

Fjärrstyrd uppdatering
av GSM-växlar i Spanien
Att uppdatera ett GSM-nät
har varit en långsam process
som bland annat inneburit
att operatören inte samtidigt
kunnat erbjuda alla kunder
en ny tjänst. Att göra som
Ericsson i Spanien där man
prövat att uppdatera växlarna via OSS-systemet har därför visat dig vara ett mycket
bra alternativ.

RMOA där. Efter våra föredragningar var det en amerikan som konstate-

rade; " Ni har olika namn på samma
sak, här kallar vi det Time To •
Customer, åk hem och samordna
er", säger Katarina Mellström.
Det som idag låter som en lustig historia har ett seriöst innehåll. För utan samordning, gemensamma
begrepp
skulle
mycket tid gå åt till att förklara
vad för slags uppgifter, vilka mätningar som de centrala affärsenheterna önskar få insamlade och
utförda i ett TTC-projekt.
Dessutom skapar det irritation
om olika affärsenheter går i patrull tät efter varandra och önskar dotterbolagens medverkan i
liknande projekt som ska genomföras ungefär samtidigt.

Katarina Mellström och Göran Sköldberg är samordningsledare för TTC-arbetet. På bilden saknas Lars Johansson
och Jan Lindberg.
Foto: Anders Anjou

Fördelat arbete
- Utmaningen är nu att se till att
det som är överflödigt tas bort,
säger Göran Sköldberg.
- Idag sitter vi med flera organisationer som arbetar med varsitt
TTC-flöde. Nu kommer vi att
kunna fördela arbetet, så att ex-

*

empelvis medarbetarna från en affärsenhet kan ta ansvaret för att
samla in data till samtliga affärsenheter, säger Katarina Mellström.
Givetvis kommer det även i fortsättningen uppstå behov av information som är unik för respektive
affärsenhet. Men grunden för arbetet är en gemensam plattform, samma vokabulär och världbild.
- Hela TTC-arbetet bygger på
att linjeorganisationen, att alla som
är involverade, får tillgång till
hjälpmedel, verktyg, mallar med
mera som de använder och har nytta av i sitt arbete, säger Göran
Sköldberg.
Karta visar TTC flödet
På köpet får alla specialister som
finns längs hela flödeskedjan en
ökad insikt i sin betydelse för sammanhanget. Ett sätt att förmedla
detta är att använda samma "karta",
en gemensam TTC-flödesbild.
- Arbetar jag inom ett område,
har jag en stor kunskap om min bit.
Men vad som händer sedan fram till

dessa att vi får betalt av kunden är
inte alltid helt uppenbart. Genom
att visuellt beskriva hur TTC-flödet ser ut, ökar förståelsen för sammanhanget och hur viktig kvaliteten på den egna insatsen är för hela
kedjan, säger Katarina Mellström.
Ökad effektivitet
Det arbete som TTC-samordnarna
nu genomför är en del av grunden
för det fortsatta arbete som ska öka
effektiviteten och förverkliga införandet av en global SAP R/3-plattform.
När Ericssons lag i fortsättningen ska orientera sig fram på världsmarknaden har alla etappdeltagare
likadan karta och talar samma
språk.
LARS BÄCK

Mer information om TTC-arbetet på
intranätet:
www-rmog.ericsson.se/ttc

Uppdateringen av GSM-näten har
traditionellt varit en mycket långsam process där experterna har fått
resa runt till de olika anläggningarna för att föra in ny programvara
i växlarna. Effekten har blivit att
nätets kvalitet påverkats och att
operatören inte kunnat erbjuda
nya tjänster samtidigt inom nätet
vilket betytt försening och bortfall
av inkomster. Det här har också
kostnadsmässigt
påverkat
Ericsson.
Det är bakgrunden till att supportcentret på Ericsson Radio i
Spanien började undersöka möjligheterna att uppdatera den största kundens, Telefonica Möviles,
växlar på distans över nätet.
Jäkt födde idén
- Alltihop började i november
1996, när vi hade fullt av jobb och
det tog alltför lång tid att installera
de månatliga ändringarna i nätet,
berättar Juan Corraliza, chef för
Support-centret och ansvarig för
implementeringen för Telefonica
Möviles.
- Vi bestämde oss då för att pröva att uppdatera via OSS,
Operation and Support System,
som är GSM-nätets plattform för

att styra systemet. Och i september
1997 började vi analysera möjligheterna att ändra ett helt paket
programvara på distans och på det
sättet få en effektivare metod att
förbättra vår service till Telefonica
Möviles.
Försöken startade med R6.1-paketet för MSC (växeln) och HLR
(Home Location Register) som inkluderade uppdateringen av centralprocessorns mjukvara samt utrustningen för H/M-kommunikation och
informationslagring
(IOG11).
Metoden att skapa funktionsändringar i centralprocessorn och
SPGO (support processor group)
hade redan under sommaren prövats i Italien, men SPG1-metoden
måste utvecklas och en fullständigt
pilottest genomföras.
Från Madrid
- I november 1997 uppdaterades
växeln i Cadiz/Puerto Real på avstånd från Madrid och från början
av december till slutet av februari
1998 har vi totalt fått ut Rö.l-paketet till samtliga MSC, samt till
37 HLR och 33 BSC, plus ändringar för SPGI, säger Juan
Corraliza.
Det som nu händer är att man
försöker arbeta med kompletta paket för CP och SP. Det pågår också
försök med att komprimera filer
för att förbättra överföringen m m
och målet är att en person ska kunna uppdatera minst fem växlar
samtidigt!
- Vi tycker att den här metoden
är utmärkt och att den bör nå ut till
flera bolag, säger Juan Corraliza.
Vi ställer gärna upp och hjälper andra enheter att införa systemet.
ISABEL GOMEZ LÖPEZ
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Även om de flesta av medarbetarna på Mobilsystemdivisionen på Ericsson
Lebanon SARL inte talar svenska så känner de mycket väl till det svenska
ordet "avknoppning". Det betyder att bolaget nu äger kontraktet med GSMkunden, FTML, och att Ericsson Lebanon är ansvarig gentemot kunden både
juridiskt, kommersiellt och vad gäller teknik. För medarbetarna betyder det
också större ansvar och bredare arbetsuppgifter.

"Make yourself heard"
i Bekaadalen

Ericsson i Libanon tar
över ansvar för kunden
RA Nyheter berättade i november
förra
året om den nya
organisation
som skulle genomföras på affärsenheten
GSM,
NMT
och TAGS, (RMOG) den första januari i år. Grunden för den nya organisationen är ett nytt arbetssätt med kunden i fokus vilket inneburit en anpassning ute på Ericssons lokalbolag.
På Ericsson Lebanon har man nu
genomfört detta avknoppningsarbete
och ett stort och viktigt steg togs den
första april då kontraktet med kunden
F T M L skrevs över från Ericsson
Radio Systems AB till Ericsson
Lebanon. Bolaget blev då det första
utanför Europa som genomfört denna
avknoppningprocess och blivit en så
kallad "qualified market".

- Vi tog själva initiativet till projektet och vårt arbete sammanföll i tiden
med det stora World Class Supply-arbetet, W C S , vilket blev inträdesbiljetten till att bli accepterad som en "avknoppad" marknad inom R M O G s organiation, berättar Mikael Eklund,
chef
för
Mobilsystemdivisionen.
Mikael är så kallad KAM, Key
Account Manager, och som sådan har
han det operativa och det konsoliderade lönsamhetsansvaret för R M O G i
Libanon.

Jordnära sätt
Elias El-Hashem, som är ansvarig för
processarbetet på Ericsson Lebanon,
berättar att det interna processarbetet
på bolaget redan var i full gång när
R M O G s så kallade Diana-projekt för
en ny organisation startade.
- Vi definierade vårt arbetssätt på ett
praktiskt och jordnära sätt och redan
tidigt involverade vi kunden i vårt pro-

Nägra av de som arbetat med avknoppningsprojektet är fr v Ghassan
Karouta, Elias El-Hashem, Jan Embro, Maria D Frodigh och Mikael Eklund.
Maria jobbar i Sverige och besöker Ericsson i Libanon regelbundet.

i
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cessarbete och tillsammans tog vi reda
på vilka processer som kunde passa
ihop, förklarar han. Det blev tretton
processer som omfattar allt från kundbehov
till
kundtillfredsställelse.
Samtidigt som Elias arbetat med företagets processer har han varit koordinator på Ericsson Lebanon för W C S projektet.
De båda projekten "avknoppning"
och W C S är i det närmaste klara och
arbetet har nu gått över till att bli ett
förbättringsprojekt.
- Mycket av det praktiska arbetet
sker nu på ett annat sätt än innan avknoppningen,
berättar
Ghassan
Karouta, som är ansvarig för operations. N u lägger kunden sina order direkt hos Ericsson Lebanon, i stället för
som tidigare hos Ericsson Radio
Systems i Sverige.

Kortare leveranstid
- Tullbestämmelserna här gör att
Ericsson inte kan vara godsmottagare
för radioutrustning, säger Ghassan.
Trots besvärliga libanesiska tullbestämmelser som försenar leveranserna
har leveranstiden nu krympt till 28 dagar.
- Alla länder och det gäller speciellt
utanför Europa är olika med olika bestämmelser och därför går det inte att
följa någon regelbok, menar Ghassan.
Han säger också att det varit mer jobb
med avknoppningen än vad han trott
innan man startade och att det tagit
längre tid. För att lyckas måste det finnas både vilja och uthållighet och det
finns det på Ericsson i Libanon.
Ghassan understryker också det goda
stöd och fina samarbete man haft med
Sverige.
Hala Maacaron är logistikchef på
mobilsystemdivisionen på Ericsson
Lebanon och berättar att jobbet blivit
intressantare och mer ansvarsfullt efter avknoppningen.
N u har hon direktkontakt med
CCL,
Customer
Configuration
Logistic Center på fabrikerna och kan

själv påverka leveranskedjan.

Support från Sverige
Maria D Frodigh är
marknadsansvarig
för
Libanon
på
RMOG.
Även hennes arbete har
påverkats av affärsenhetens byte av hemmaorganisation och avknoppningen
till
Ericsson
Lebanon.
- Tidigare var vi fem i
Sverige som jobbade med
Libanon, jag på marknad,
en projektledare, en tekniker, en logistiker och en
controller. Ericsson Lebanon har nu tagit över
både projektledarskapet,
logistiken och de tekniska
arbetsuppgifterna
och
min roll har också förändrats, berättar hon.
- Eftersom Ericsson
Lebanon äger kontraktet
med kunden är det också
marknadssidan i Libanon
som har de dagliga kundkontakterna. Min uppgift
har mer inriktats på långsiktigt marknadsföringsarbete,
marknadsanalys
och arbete med prisstrategier. I min roll ligger
också ansvaret att följa
upp hur Ericsson Lebanon uppfyller de mål
R M O G har satt upp för
Tempel i Beka?^alen. Libanon är rikt både på historia och natur. I jorden har man hittat lämningar efter människor som levde här
marknaden.
för ungefär 200 000 år sedan. Kustremsan i dagens Libanon har alltid varit eftertraktad och genom Bekaadalen gick viktiga vägar

I linje med Diana-pro- för både karavaner och krigshärar. I Bekaadalen ligger Baalbeck, som under romartiden var centrum för solkulten. Här finns relajektet har detta inneburit tivt välbevarade lämningar av flera tempel.
Foto: Gunilla Tamm
en avsevärd reducering
av försäljningskostnaderna,
- Nej, här har det hänt mycket, be- stort antal förbättringsprojekt har oss av både kunskap och erfarenhet.
rättar Jan Embro, V D på Ericsson även genomförts på alla nivåer. Det finns säkert flera Ericssonbolag
1997 händelserikt år
Lebanon SARL. Under 1997 omor- Samtidigt var -97 också kommersiellt här i regionen som vi skulle kunna ha
ett givande samarbete med, avslutar
ganiserades bolaget och vi flyttade ett mycket bra år.
Avknoppningen och statusen som
Jan.
Vi
har
en
verksamhet
som
fungefrån
tre
byggnader
på
olika
platser
i
"qualified market" är inte det enda
GUNILLA T A M M
Beirut till det här nybyggda huset där rar bra med mycket kompetenta
som hänt på Ericsson i Libanon under
vi nu är samlade under ett tak. Ett medarbetare och vi delar gärna med
det senaste året.

Visst vet jag att Ericsson är ett mycket internationellt företag och att mobiltelefonerna har stora framgångar världen över.
Hur internationell koncernen är och hur
stor marknadsandel Ericssons mobiltelefoner har, förstår man nog först när man
kommer utanför Sveriges gränser och
kanske till ett mindre land utanför
Europa. Så upplevde åtminstone jag det
då jag var i Libanon.
En förmiddag besöker jag en site för det
DRA 1900-system som Ericsson installerat i en by norr om Beirut. På vägen därifrån stannar vi till hos byns bagare, som
nu fått telefon. Han prisar telefonen och
Ericsson och bjuder på färskt bröd.
En stund senare besöker jag staden
Byblos och de fornlämningar som finns
där. Guiden blir förtjust när han förstår
att jag kommer från Ericsson och drar
stolt upp sin "Ericsson" ur bakfickan på
jeansen.
Mitt Libanonbesök avslutas med en tur
till det berömda Baalbeck i Bekaadalen.
En av Ericssons chaufförer kör och berättar om sitt jobb och hur bra han trivs. Han
uttrycker också sin beundran över Lars
Magnus Ericsson, koncernens grundare
som han vet en hel del om.
Jag är inte förvånad över att överallt i
Beirut se Ericssons brandingkampanj med
budskapet "Make yourself heard" på jättestora affischer. Däremot hade jag knappast väntat mig att se likadana affischer
när jag åker igenom en liten by i
Bekaadalen. Här så långt bort mitt ute på
landsbygden känns det plötsligt inte alls så
långt bort längre. Naturligtvis följer jag
uppmaningen och "make myself heard"
på mobiltelefonen hem till kollegan på redaktionen i Kista. Vi konstaterar att
GSM-systemet fungerar perfekt och ljudkvaliteten kunde inte vara bättre.
GUNILLA

Fakta om Libanon
• Libanon, som är knappt lika stort som
Östergötland, gränsar till Syrien och
Israel. Landet har 3,5 miljoner invånare
och av dessa bor ungefär hälften i Beirut.
Den andel av befolkningen som bor i utlandet är mycket stor, ungefär 13 miljoner. Inbördeskriget som pågick från 1975
till 1990 har skadat landet mycket och
fortfarande finns många sönderbombade hus i framför allt Beirut.
Ericsson har haft verksamhet i Libanon
sedan 1950. Ericsson Lebanon SARL har
150 anställda och är organiserat i tre divisioner, Mobilsystem, Infokomsystem
samt Mobiltelefoner och terminaler.
Dessutom finns en administrativ enhet.
Det finns två GSM-operatörer i
Libanon, Libancell och Cellis och tillsammans har de upp mot 500 000 abonnenter. Bakom Libancell står två libanesiska
företag samt Sonera (f d Telecom
Finland). Motorola och Siemens har leverat GSM-utrustningen. Cellis ägs av
France Telecom Mobile International,
majoritetsägare, samt ett privat libanesiskt företag. Ericsson levererar utrustningen till Cellis system.
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Måste ut
i världen
Det finns nu ett hjälpmedel för
att ta fram produktions- och
installationsunderlag för den
nya AXE-växeln. Verktyget,
som heter EESS, Equpiment
Engineering Support System,
är generiskt, dvs passar till alla
system och har tagits fram på
mindre än ett år.
- Hittills har vi siktat in oss på själva
växelenheterna, men det skulle gå utmärkt att anpassa EESS till radiobasstationer,
WCDMA,
ja
egentligen vilken maskinvara
som helst, säger
Ulf
Uddsten,
chef för enheten
som tagit fram
hjälpmedlet.
Det handlar
alltså om mer än
att hantera den
nya AXE-maskinvaran. Det handlar om ett nytt
sätt att arbeta med "engineering",
dvs lösningar för installation och integrering av maskinvara. EESS förenklar och standardiserar processerna och spar framför allt tid.
- EESS bygger på att man i T T M processen (Time to Market) definierar vissa givna säljobjekt och att underlagen för dessa läggs ner i
Ericssons stora databas för att sen
kunna hämtas och användas till
TTC-processen (Time to Customer)
där man anpassar till kundernas önskemål, säger Erik Insulander, som
står för EESS-konceptet.

och skåp, säger Jan Hallin, som svarar för marknadsföringen av EESS.
Hela jobbet görs här bara en gång
per säljobjekt för TTM. Och T T C tiden ska om något år vara nere på
cirka en vecka från idag bortåt fem
veckor.
Den nya växelmaskinvaran, som
krympt till ungefär hälften, är nu på
väg ut globalt inom Ericssons orga- - EESS är ett bra hjälpmedel och vi måste nu fä ut det i världen och se till
nisation. När det gäller mobilväxlar att det används, säger Ulf Uddsten, Erik Insulander, Mikael Baumgardt,
är det mycket utrustning som ska ut Rolf Åhman och Jan Hallin .
Foto: K u r t Johansson
så fort som möjligt.
- Verktyget behövs nu och vi vet
TTC
att det finns ett
SITE
sug efter det, men
Installation
det är tyvärr inte
• Instafftion
manual
documents
(C-module)
självklart att våra
• Site HW7SW
dotterbolag följer
connections
våra rekommen• Floor plan
dationer,
säger
• Cable list
Ulf Uddsten. På
• Floor plan
specification
en del ställen väljer man att göra
jobbet manuellt,
men vi vet att det
# *
\
\
tar mycket längre
tid och vi menar att alla tjänar på att
använda EESS.

EESS - enda
verktyget för
nya AXEmaskinvaran

Högre nivå
- Det här är ett bra verktyg där vi lyft
engineering-nivån från kort- och
magasinnivå till byggblock, noder

Ändrad attityd
De som tagit fram EESS är emellertid väl medvetna om att ett nytt arbetssätt alltid kräver en ändrad attityd.
- Metoden med färdiga säljobjekt
som oftast har anpassats till respektive kund tar naturligtvis bort en del av
det gamla specialistjobbet när det
gäller detaljer, säger Ulf Uddsten.
Men samtidigt kan man säga att arbetet läggs på en högre nivå och att
det här är ett sätt för Ericsson att arbeta effektivare och kunna ldara den
kraftiga expansionen utan att behöva
anställa fler medarbetare.

• EESS, Equipment Engineering Support System, är
ett nytt verktyg för att ta fram underlag för produktion och installation av den moderniserade
AXE-maskinvaran. EESS stöder både engineering
av standardnoder i TTM-flödet och att enginera
kundunika siter i TTC-flödet. EESS kan användas för
AXE-noder i både mobila och fasta nätet.
EESS stöder alla traditionella enginering-aktiviteter såsom disponering av maskinvara, uppställningsritning, kabeltabeller, kabelvägsplanering,
längdberäkning samt att göra disponeringsdata
för maskinvaran. Resultatet i TTM-flödet utgörs
av standardnoder och kabelsatser lagrade i PRIM
och färdiga för tillverkning. I TTC-flödet är utdatat installationsdokument, C-module, samt disponeringsdata för maskinvara.
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Site customer

•

EESS är ett nytt BR-gemensamt verktyg som stöder såväl TTM som TTC. I
TTM-fasen, till vänster i bild, hämtar EESS erorderliga basdata om stativ,
kablar och applikationssystem från PRIM och GASK. EESS sammanställer
dessa data till ett antal standardnoder som lagras i PRIM.
I TTC-fasen hämtar EESS data över aktuell standardnod från PRIM tillsammans med kundens option. Dessutom matas kundens site-data in i
EESS. Slutresultatet, som framgår av blocket längst till höger på bilden,
är ett fullständigt underlag för installation av siten, dvs installationsmanual, uppställningsritning, uppställningsspecification, kabellistor och
allokeringsdata. Lagringen av site-data görs i PRIM.

LARS CEDERQUIST

För närvarande används inom engineering
stödsystemet PLEASE, som är fokuserat på TTCflödet och som har en relativt hög grad av automatisk dokumentframställning. Automatiken
kräver dock uppgradering av PLEASE när nya produkter introduceras. EESS har delvis ersatt automatiken med TTM engineering som kan återanvändas i TTC-flödet. Systemet erbjuder på detta
sätt möjligheter att engineera nya produkter.
Första etappen av EESS är fokuserad på engineering av den nya AXE-maskinvaran, men den generiska utformningen tillåter hantering av alla typer av maskinvara. EESS känner av byggsättets delar som "Equipment", vilken i sin tur kan placeras
i andra "Equipment" och som kan ha kablar anslutna.

EESS är byggt som en applikation på Autocad
14, vilket ger Autocads fulla stöd för ritningar och
som gör det möjligt att räkna kabellängder i tre
dimensioner. EESS indata hämtas från PRIM/GASK
och registreras i EESS antingen i en Access-databas eller som Autocad-ritning. EESS utdata är formerat som MS Word-dokument eller Autocad-ritningar. Disponeringsdata är en ASCII-fil som formerats till AXE MML-kommandon via DTSS. EESS
har också gränssnitt mot PRIM för att lagra information om siter, standard, noder och kabelsatser.
ERIK INSULANDER
Mer info finns på intranätet:
http://impl-rmog.ericsson.se/LZS/LZ_SE/eess/

Mässa med NMT-seminarium
:

Over 86 000 personer besökte Sviazmässan i Moskva,
som i år hölls för
tionde gången.
Ericssons 180 kvadratmeter stora monter var ett tydligt
inslag i mässhallen.
Mobilsystem och
mobiltelefoner visades och demonstrerades.
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Sviaz i Moskva. I mitten av maj var Moskva samlingsplats för både leverantörer och operatörer inom telekom.
Intresset var stort och över 86 000 personer besökte Sviaz-mässan. NMT 450 väckte ett stort intresse bland de
ryska operatörerna. I samband med mässan anordnades också ett uppskattat NMT-seminarium som ett 60 tal
kunder deltog i.
Foto: Karin Hultman Ronander

rån den 12 till den
16 maj, i ett vårlikt
Moskva, genomfördes Sviaz Telecom.
Drygt 560 företag
från
36 länder
ställde ut - konkurrenter som till exempel Nokia och Alcatel och samarbetspartners som Benefon fanns
självklart på plats. Intresset för mässan var stort. Över 86 000 personer
besökte mässhallen under dessa dagar.
I den stora Ericssonmontern fanns
mobiltelefoner, mobiltelesystem och
dess kringprodukter. En stor fokusering i Moskva låg på NMT.
NMT 450 är den ena av den federala standarden, GSM 900 den andra. D-AMPS/AMPS är vald som regional
standard
i
Ryssland.
Operatören Vimpelcom, som driver
D-AMPS-systemet i Moskva har
120 000 abonneneter i sitt nät som
täcker huvusstaden med omnejd.
Idag finns 580 000 användare av
mobiltelefon och det är en ökning
det senaste kvartalet med 17 procent.
Mot bakgrund till ökningen är det
lätt att förstå att Ryssland är en
mycket viktig marknad. Därför är det
av största vikt att Ericsson finns där
på mässan och visar vad vi kan erbjuda både befintliga kunder och presumtiva kunder.
NMT-seminarium
I samband med mässan anordnade
Ericsson i Moskva ett NMT-seminium. Ett 60 personer, som represente-

rade 23 kunder, deltog. På heldagsprogrammet gavs information om
vad som händer inom NMT-områ-

närvarande satsar på inom NMT och
vad som kommer, till exempel den
intelligenta antennen Falken.
N M T och G S M i e n basstation

Victoria Eklund från Ericsson Radio
Access arbetade som värd i
Ericssons monter och fick svara på
många frågor från intresserade
besökare.

det. Seminarieledare var Olle
Ljungfeldt, chef för Analoga System
inom affärsenheten GSM, NMT,
TACS. Dagen delades in i tre delar:
NMT kommersiella fördelar, erfarenheter från operatörer och
Ericsson Support.
Ericsson Radio Systems, Ericsson
Radio Access och naturligtvis värden
Ericsson Corporatia Russia informerade de inbjudna kunderna. Talarna
var många, till exempel Håkan
Einarsson, Ericsson Radio Access,
som presenterade vad bolaget för

Annika Karlsson, Ericsson Radio
Systems, beskrev fördelarna med
"combined gateway" - ett sätt att
kombinera både NMT och GSM i
en basstation. Anastasia Ioussina,
från Ericsson i Ryssland, höll ett
uppskattat inslag om samarbete mellan Ericsson och operatören när det
gäller marknadsföring. Milleniumskiftet togs upp av Kirill Avakov, även
han från det ryska bolaget.
Operatörer, både från Ryssland
och Norge talade om NMT vilket
var
uppskattat
av
åhörarna.
Alexander Yessikov från MCC talade
ingående om samarbetet mellan
MCC och Ericsson och Marika
Stålnacke från Telenor informerade
bland annat om att Telenor fortsätter
att bygga ut NMT-nätet.

wffim

Sviaz-mässan intresserade många.
Inne i Moskva syntes banderoller
som gjorde reklam för utställningen.
Ericssons monter var stor - 180
kvadratmeter golvyta och en övre våning på 75 kvadratmeter med två
konferensrum och en "kaffehörna".
Blått, grönt och orange
Drygt 20 utställningsplatser fanns i
montern. Den var byggd i en färgsättning i blått, grönt och orange, vilket är Ericssons färgkod på montrar
vid alla mässor.
Mässvärdar komframföralltfrånlokalbolaget. Men det fanns även många
ditresta värdar från Kista och Lund.
En av dessa var Viktoria Eklund, som
fanns på plats hela veckan.
-Jag fick många frågor hela tiden.
Repeatrar för NMT 450 var många
kunder speciellt intresserade av.
KARIN HULTMAN RONANDER
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M å n g a p r o d u k t e r från Mobilsystem
Förutom produkter för NMT visades också ett flertal andra lösningar och produkter från affärsområde Mobilsystem.
GSM-folket presenterade bland
annat funktionen Prepaid, mikrobasstationen RBS 2302 och paketdatatekniken GPRS.
Automatisk roaming
mellan
Ericssons
D-AMPS-system
i
Ryssland visades, liksom den nya

generationen
cellulära
växlar
samt en terminal för fixed cellular.
Affärsenheten
Fixed
Radio
Access fanns också med på Sviaz
och visade DRA 1900. Ericsson
Radio Messaging
visade UMS
8000 den universella lösningen för
personsökning.
Tredje generationens mobitelesystem presenterades på CD och
video.
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Problemfri produktion säkras

- År 2000-problemet handlar om att alla måste engagera sig för
att produktionen ska fungera problemfritt även efter milleniumskiftet. Det säger Kaj Nilsson, YK2 controller för alla producerande enheter världen över inom affärsområdena Mobilsystem, BR
samt Mobiltelefoner och Terminaler, BT.

Kajs uppdrag ingår som ett delprojekt i det koncernövergripande Ar
2000-projektet
(Y2K
Support
Project) som drivs av Ericsson Data.
Då BR/BTs fabriker svarar för en betydande del av koncernens totala
omsättning är Y2K-projektet både
stort och strategiskt viktigt.
Sedan januari arbetar Kaj och hans
lokala kontaktpersoner med att inventera de systemmiljöer som är i
drift på fabrikerna. Och det gäller inte bara datorer utan också produktionsmiljöer ända ner på chip-nivå.
Bedömning görs om programvaran
är "Y2K-kritisk" det vill säga om den

ska leva vidare efter år 2000 eller om
den ska skrotas.
Ska den leva vidare får leverantören i uppdrag att "Y2K-säkra" den.
Om det är en Ericsson-intern leverantör är det Kajs uppgift att koordinera aktiviteterna det vill säga att se
till att inte samma jobb görs på flera
ställen.
Stora insatser krävs
Hittills har 900 strategiskt viktiga
programvaror i produktionsmiljöerna identifierats och hela 63 procent
bedöms vara "Y2K-osäkra".
- Det visar att vi står inför en

mycket stor uppgift, som kräver massiva insatser, säger Kaj. I det här projektet har vi verkligen en ovillkorlig
leveranstid också - nyårsafton år
1999.
- Vi befinner oss fortfarande i första fasen och jag bedömer att vi är
sent ute, förklarar Kaj.
- Viktigaste just nu är att snabbt
skapa uppmärksamhet kring problematiken och att engagera alla medarbetare, inte bara IT-enheterna.
Nätverk
Ett nätverk med kontaktpersoner för
de olika fabrikerna har bildats och i
mitten av maj träffades man för en
statusrapportering. Även representanter för Mobilsystems produktionsenheter i Lynchburg och
Brasilien deltog. Av samtliga fabriker
är det Gävle, Visby och Katrineholm
som kommit i gång bra. De problem

Ett nätverk med
kontaktpersoner
för fabrikerna har
bildats. I maj träffades gruppen för
en statusrapportering. Även medarbetare från Mobilsystems fabriker i
Lynchburg och Sao
José dos Campos
deltog. Längst
fram Kaj Nilsson.

som finns
är likartade för alla
fabriker.
- Men,
Foto: Nils Sundströn
betonar
Kaj, det
är viktigt
att varje enskild fabrik tittar på sina
egna leverantörer och tar reda på hur
de klarar sina åtaganden inför milleniumskiftet. Det kan till exempel vara en så praktisk sak som att försäkra
sig om att kommunens datastyrda
vattentillförsel till fabriken kommer
att fungera som den ska.
Kaj tillägger också att det är allas
ansvar att se till att den utrustning
man använder kommer att fungera
efter milleniumskiftet.
SVEN CARLSSON
GUNILLA TAMM

Japanenhetens Y2K-projekt granskat och godkänt
Y2K-projekten inom affärsenheten för japansk standard,
RMOJ, går bra.
En intern revision har gjorts
av delprojektet för Business
Support Systems, d v s de lokala datasystemen på ERA/J.
Betyget blev "Best Practice".
Detta visar att förutsättningarna är goda för att klara målet.
- Vi är på rätt spår, säger projektledaren Kjell Löchen. Vi är en relativt

KM
ung organisation med korta beslutsvägar, en välstrukturerad lokal ITmiljö och en skärpt IT-avdelning.
Därför trorjag att vi kommer att klara målet - business as usual in
January 2000 - utan större problem.
Det finns förstås problem och osäkerhet längs vägen. En osäkerhet är
de egna applikationer som finns lagrade lokalt på många PCar.
Det kan t ex vara egentillverkade
excel-filer för budgetberäkningar eller program nedtankade från
Internet, och som innehåller en fel-

aktig datumhantering.
- Det är omöjligt att inventera och
åtgärda dessa applikationer centralt, här är vi är beroende av alla
anställdas medverkan, påpekar
Kjell. Ett informations- och utbildningsprogram kring detta är planerat till hösten.

Nu görs lokala tester
Under sommaren görs lokala tester
av hård-och mjukvara på ERA/J.
Datorerna kollas på plats hos användarna med hjälp av ett program som

kontrollerar, och om det behövs,
ställer datorns klocka rätt. De program som hittades vid inventeringen och som är ERA/J-specifika, testas
i en lokal testmiljö på IT-avdelningen. Det görs genom simulering av
olika tidpunkter kring sekelskiftet.
Under hösten ska eventuella fel åtgärdas. Hela nästa år ägnas åt test i
samverkan med de centrala systemen, vilket görs hos EDT.
ANNA CARIN JOHANSSON
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DRA 1900 till
Rumänien
• Ericsson har skrivit kontrakt
med Rom Telecom, den statliga
operatören i Rumänien om leverans och installation av DRA
1900, ett WLL-system (Wireless
Local Loop) i kombination med
AXE-utrustning.
Systemet ska installeras i Galati
i östra Rumänien och ha kapacitet för 14 000 abonnenter.

Bra uppslagsbok
för GSM

Säkerhetsmedvetandet på företag får inte bara gälla lås och larm. Lika viktigt är de anställdas relationer och
företagets kultur, konstaterar förre rikspolischefen Tommy Lindström och författaren Lasse Strömstedt. I bakre
raden flankerar Bosse Björnspjut och Stellan Svensson från Mobilsystems säkerhetsavdelning, samt i mitten
Nils Scherlund från Mobiltelefoner och terminaler.
Foto Nils Sundström

• GSM Encyklopedi är en webbaserad uppslagsbok som ger
GSM-kunskap direkt från datorn.
Det är ett flexibelt inlärningsverktyg som ligger on line och

Behov av etiska regler
Varje år förlorar svenska företag mångmiljardbelopp i snatterier, svinn och stölder. Yttre
skydd som larm och lås räcker
inte. Lika viktigt är att tänka
på de mjuka delarna - de anställdas relationer till arbetet
och moral och etik.
Vem är tjuven, och hur skyddar vi
oss? Under det temat föreläste nyligen förre rikspolischefen Tommy
Lindström och författaren och före
detta kåkfararen Lasse Strömstedt
för Ericsson-anställda i Kista.
Båda konstaterade att det krävs utbildning i moral och etik för att komma till rätta med problem med dem
som betraktar företagets tillgångar
som en löneförmån eller privat egendom.
Delegera ansvar
- Det gamla talesättet "knappnål slutar med silverskål" visar vad som
händer när vi börjar tumma på de
moraliska reglerna. Därför gäller det

att skapa rätt relationer på arbetet,
att delegera ansvar så att det alltid
finns en ansvarig på plats, förklarade
Lasse Strömstedt inför ett 60-tal
åhörare i Electrum.
Han påpekade att det ofta handlar
om en liten grupp människor som
förstör för andra. Inte sällan finns
ekonomiska bekymmer, spel och
droger med i bilden.
- Självklart är det enklast för dessa
människor att komma åt pengar eller
produkter på företaget. Där är de välbekanta och de vet kryphålen i säkerhetsreglerna, menade Strömstedt.
Tommy Lindström betonade att
det alltid är enklare att fördöma externa angrepp på företaget. Men företagen måste samtidigt tänka på att
det krävs mer än ett yttre skalskydd.
- Tidigare i Sverige har vi försäkrat
bort brottsligheten. Nu har vi fått en
nivå där människor blivit allmer lidande. Vi behöver därför etiska regler
och normer för att inte gränsen mellan ditt och mitt ska suddas ut, förklarade Tommy Lindström.

- Den svenska polisen har nu efter
amerikansk modell en så kallad nollvision. Taktiken är att genom att vara
mer synlig och hårdare mot små
brott och förseelser även stoppa
tyngre kriminalitet. Det är en bra
kampanj som även borde gälla för företag och föreningar - allt för att vi
ska kunna påverka samhället i stort.
Fler säkerhetsteman
Föreläsningen var den del i det långsiktiga arbetet med riskhantering
och säkerhet på affärsområdena
Mobilsystem och Mobiltelefoner
och terminaler. Målet är att affärsområdenas alla anställda i Sverige ska
ha genomgått en grundutbildning i
dessa frågor fram till år 2000.
- Vi kommer att ha återkommande
arrangemang i olika ämnen både i
Kista och andra delar av Sverige för
att stimulera och få folk intresserade
av säkerhetsarbetet, utlovar Stellan
Svensson, säkerhetsansvarig för
Mobilsystem.
NILS SUNDSTRÖM
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låter användaren söka information ur många olika perspektiv
vad gäller GSM, som till exempel
termer och begrepp.
Registrera dig direkt på:
www.competence.ericsson.se/lyux

"Communiceum"
• Har du tagit med dina besökare till Ericsson Communication
Center, "Communiceum"? Adressen är Ericsson Radio Systems,
Torshamnsgatan 23, huvudreceptionen. Den som behöver assistans eller har frågor kontaktar
Lieselotte Claydon, tfn 467 82.

PiiBTrnrar
Följande personer har fått utlandskontrakt.
Kina: Olof Smedberg.
Tyskland: Gunnar Siréus.
England: Michael Gusic, Kjell
Gustavsson, Tracy Mcguire,
Robert Petzelius och Michael
Weichselbaumer.
Irland: Mikael Nordquist.
Malaysia: Mehrzad Nabavieh,
Joakim Quensel och Jan Wass.
Filippinerna: Jonas Stringberg.
Portugal: Johan Ervius och
Anders Holm.
Spanien: Nils Viklund.
Jugoslavien: Niklas Karlsson.
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Mot snöklädd topp
I maj tog Cecilia
Rahlgård ut sparad
semester och for till
Nepal. Som enda
kvinnliga deltagare
ingick hon i en expedition som skulle
bestiga Ama Dablam
(6 856 möh). Halvvägs måste klättringen avbrytas på
grund av dåligt väder men Cecilia har
redan bestämt att
göra ett nytt försök
om ett år.

Annicka W e t t e r l u n d , Ericsson
Radio Systems, Visby
- Som enda
gotlänning ska
jag spela bowling i svenska
cupen första
veckan i augusti i Stockholm.
För övrigt ska
jag sola och bada vid någon av de
fina gotländska stränderna.
Greger Eriksson, Ericsson
Erisoft, Skellefteå
- En del av semestern ska
jag tillbringa i
sommarstugan
men sen hoppas jag kunna
återuppliva
gamla minnen
och försöka hinna med en kanotfärd längs någon av våra älvar.
Gunnar Olsson, Ericsson
Infotech, Karlstad
- Jo, jag ska trä
na och tävla
stenhårt med
siktet inställt
på kanot-VM,
som äger rum i
Ungern i sommar.
Cecilia Rahlgård på kammen med Ama Dablam i bakgrunden. Packningen
hon bär på väger 15 kilo.
Foto: Sten-Göran Lindbladh

ecilia, som
arbetar som
webmaster
på affärsenheten GSM,
N M T och
TAGS i Kista, blev intresserad av bergsklättring
när hon jobbade som au pair i
Kalifornien i närheten av Yosemite,
ett naturreservat som är något av ett
Mecka för klättrare. Hon klättrade
inte själv där men blev "biten" av
sporten.
- När jag sen kom hem till Sverige
gick jag en kurs -92 och kände att
bergsklättring är något som passar
mig, säger hon. Sedan dess har det
blivit klättring både i Sverige och utomlands som i USA, Alperna, Norge och Thailand.
Drömmen för en klättrare
Att resa till Nepal och klättra upp till
toppen av det 6 856 meter höga berget Ama Dablam i Himalaya är
många bergsklättrares dröm och så
också för Cecilia. När hon fick möjlighet att ingå i en expedition tillsam-

Vad ska du göra
på semestern?

mans med åtta deltagare, åtta killar
som hon aldrig träffat tidigare, tog
hon ut sparad semester och i maj bar
det av.
- Det var väl lite av ett vågspel att
vara ensam tjej och utan att känna
någon av deltagarna men personkemin fungerade mycket bra. Vi var på
plats fyra veckor och besteg berget
etappvis från baslägret men tyvärr
kom vi inte inte
ända upp, berättar
Cecilia.
Vädret blev dåligt och snö, blåst,
åska och is på repen gjorde att de
var tvungna att
vända om. Trots
det tycker Cecilia
att det var en fantastisk upplevelse
och hon är fast besluten att delta i
en ny expedition
nästa år för att
åter försöka bestiga Ama Dablam.
- D e t är ett så
otroligt
vackert

Ama Dablam i

berg och det känns som jag lämnat
min själ där, säger hon.

Klarar stress
Förutom naturupplevelser och möjligheten att se andra länder tycker
Cecilia att hon har glädje av sin hobby även i jobbet.
- Jag har tränat upp koncentrationsförmågan och blivit mer målinriktad och stresståligare. Genom
klättringen har jag
lärt känna mig
själv bättre.
Nu fortsätter hon
träningen
både
genom att klättra
inomhus och gå
Hammarbybacken upp och ned
med tung ryggsäck.
Det blir lite semester i sommar
också och då förhoppningsvis med
klippklättring
i
Norge.
GUNILLA TAMM
solnedgången

Björn Norden, Ericsson Radio
Access, Kista
- Det blir ännu
en indiansommar. Jag kommer att resa i
fotspåren av
generalerna
Crook och
Miles fältexpedition under åren 1876-78. På
min rundresa passerar jag en hel
del milstolpar i den amerikanska
västernhistorien, bland annat
Worbonnet Creek och Slim Butts.
Jag hoppas också på att återse
gamla indianska vänner.
Victoria Kashouh, Ericsson
Lebanon SARL, Beirut
-Jag väntar
mitt andra
barn i mitten
av juli och
kommer att använda både
årets och förra
årets sparade
semester för att kunna vara hemma och ha lite längre mammaledighet. Här i Libanon har man inte så lång barnledighet som ni
har i Sverige.

