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"Business
as usual"

M

ed en försäljningstillväxt på minst 20 procent är
det ingen liten uppgift som vi inom affärssegmentet "Operators and Service Providers" har
framför oss. Det är många arbetsuppgifter, stora utmaningar och möjligheter som väntar och vi har också en
fantastiskt bred bas att arbeta från.
Vår verksamhet kan delas in i fyra delar, trådlöst tal,
trådlös data, trådbundet tal samt trådbunden data. När
det gäller trådlöst tal, det vill säga mobiltelefoni, är vi
världsledande och den ställningen ska vi behålla.
Trådlös data är ett område som vi ska satsa på för att
bli nummer ett. Inom trådbundet tal, fast telefoni, tillhör vi de tre största i världen. Det är en plats som vi ska
behålla samt öka våra marknadsandelar.
För det fjärde området, trådbunden data, är vår strategi att vara en av de tre största leverantörerna när det
gäller så kallad "carrier class-segmentet" det vill säga
med hårda krav på kvalitet, pålitlighet och driftsäkerhet. Vi har skapat en ny affärsenhet med säte i Boston
med Michael Thurk som chef.
Genom köpet av amerikanska ACC med säte i Santa
Barbara har vi skaffat oss produkter och kompetens inom området "Remote access servers" etc. Vi letar nu efter ytterligare mindre bolag som kan vara intressanta
att förvärva och samtidigt satsar vi också på egen utveckling.
Två av ledorden för vårt arbete inom affärssegmentet
är tillväxt och synergi. Det finns mycket stora möjligheter till samverkan mellan fast och mobil telefoni. Det
gäller inte bara på kundsidan utan även ur utvecklingsproduktions-, leverans- och servicesynpunkt.
"Business as usual" är rubriken här ovan och det är
just nu det allra viktigaste budskapet. Allt arbete och alla affärer måste fortsätta som tidigare. Den nya organisationen får inte sänka farten i vårt arbete. Precis som
tidigare blir det även i år en slutspurt innan årets slut.
Det är spännande att få leda en så stor verksamhet
som segmentet Operatörer in i den nya tiden och det
nya Ericsson. Det är en verklig utmaning, som jag känner ödmjukhet inför och det är inte ett jobb som jag kan
göra ensam. Alla medarbetares insatser är viktiga för
att vi tillsammans ska lyckas.
Mats Dahlin
är chef för affärssegmentet Operatörer
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Över tusen personer på affärsenheten D-AMPS/AMPS skjutades med 25 bussar till Infracity halvvägs till
Arlanda, där de fick information om Ericssons nya organisation.
Foto: Anders Anjou

Information till tusen
Alla chefer som deltog i San Diego åkte hem med uppmaningen att informera sina medarbetare. Att så verkligen också skedde märktes i Kista, där det var ont om konferensrum veckan
efter det stora chefsmötet. Affärsenheterna GSM.NMT och TACS (RMOG) samt POC informerade sina medarbetare i Kista medan affärsenheten D-AMPS/AMPS (RMOA) "bussade" all personal till Infracity och Scandic Hotel.

Vid lunchtid den 13 oktober var
det mer liv och rörelse än vanligt
runt Kista centrum. Bussar stod i
långa rader längs Isafjordsgatan
och folk strömmade till samlingslokalen Kistaträffen.
Bussarna, mer än tjugo stycken, förde drygt tusen personer på
RMOA till Infracity och en stor
informationsträff modell San Diego. Mötet leddes av avgående
chefen Jan Wäreby, som sammanfattade enhetens framgångar
och betonade att det i fortsättningen gäller att fokusera än hårdare på kunden och att samarbeta över gränserna. Wäreby passa- Medarbetarna på Japanenheten samlades till information en rymlig
de också på att presentera sin ef- fikahörna där mötet inleddes med Sven-Christer Nilssons video.
terträdare Björn Olsson.
Samma eftermiddag samlades 200 RMOG-chefer för
att få information om det nya Ericsson. Mats Dahlin inledde med att berätta att Per-Arne Sandström efterträder
honom som chef för affärsenheten. Mats redogjorde
också för segmentet Operatörers strategier och utvecklingen inom de olika produktområdena.

"Implementation champion"
Efter det stora chefsmötet i San Diego har alla medlemmar i Ericssons koncernledning utsett var sin genomförandeansvarig, så kallad Implementation Champion.
Dessa ska leda genomförandet av den nya organisationen. Som stöd för hela processen har också ett genomförandekontor inrättas och det kds av Stellan Nennerfeldt.
- På Mobilsystem påverkas de flesta affärsenheterna
inte så mycket av den nya organisationen och inte heller
på våra fabriker sker några förändringar, säger Bo Lindgren på Mobilsystems personalstab. De som påverkas är
affärsområdets ledningsfunktioner, som till exempel
personal, marknadsföring, information, inköp och produktion. Här pågår nu arbetet med att omfördela personal och resurser och detta arbete kommer att pågå flera
veckor framåt.
GT

I plommonstop och paraply till London. Jan
Wäreby avtackades med de rätta attributen
av affärsenhetens personalchef Marita Hellberg.
Foto: Anders Anjou

Asien nästa
för Kurt
Asien, kundkontakter och affärsmöjligheter, det är ord som får Kurt Hellströms
hjärta att klappa lite extra. Därför känns det helt rätt för honom när han nu efter
drygt åtta år som chef för affärsområde Mobilsystem och VD för Ericsson Radio
Systems, blir chef för region Asien och Oceanien.
När jag intervjuade Kurt Hellström som nybliven chef
för dåvarande Radiokommunikation i maj 1990 hade
han just intagit VD-stolen och det stod flyttkartonger
i hans rum. Nu när vi träffas för en interjvu om nya
jobbet har flyttlådorna inte kommit fram än.
hNär ska du flytta och vart flyttar du?
- Jag håller på att lämna över till Mats Dahlin och det
ska vi ha avslutat till första januari. Var kontoret för
Asienregionen ska ligga är ännu inte bestämt men det
blir förmodligen i Hong Kong eller Singapore.
yDu har lång erfarenhet av marknaderna i Asien. När
gjorde du första tjänsteresan till den regionen?
- Det är tjugo år sedan, 1978 var jag i Hong Kong för
mitt dåvarande arbetet på Standard Radio. I maj -84
började jag på Ericsson Radio Systems som marknadsansvarig för mobiltelefoni i Asien. Första tiden gällde
det att jaga kunder, det enda land där vi, 1984, hade ett
system, var i Malaysia.
Tycker du om att ha kontakt med kunderna?
- Ja, det gör jag. Flera av våra stora kunder som engelska Vodafone och amerikanska McCaw fick vi under
de första åren och det är roligt med de mångåriga
kundkontakterna. Jag minns en "avhyvling" som vi
fick av Vodafone och som var riktigt lärorik.
- Som VD har jag haft hela världen som arbetsfält, i
fortsättningen blir det fokus på Asien och det ska bli
mycket roligt. I den regionen bor över hälften av värlrdens befolkning och det finns ett stort behov av telekommunikationer. Behov är inte detsamma som
marknad men telekommunikationer kommer även på
längre sikt att förbli ett prioriterat område. Det är viktigt att vi fortsätter att vara väl representerade i Asien
k för att kunna följa utvecklingen på nära håll.
- Trots den ekonomiska krisen i Asien har regionen
hittills i år överträffat våra förväntningar. Det har varit

en stark nedgång i Indonesien, Malaysia och Thailand men det uppvägs
mer än väl av de affärer vi gjort i Kina,
Hong Kong och även Japan.
Hur har du upplevt åren som chef för
Mobilsystem?
- Det har varit en fantastisk tid med
de framgångar och den tillväxt vi haft.
Jag har varit omgiven av många kompetenta medarbetare och flera av dem
har nu gått vidare. Det ser jag som ett
klart erkännande av vad vi gjort. Vi är
och har varit duktiga och tagit oss in
på många nya marknader både genom att ta tag i tillfällena och att vara
aggresiva då det behövs. Vi har haft
tur genom att vi fått kompetens från
försvarskommunikation, landmobil
radio och telekom. Utan våra duktiga
tekniker hade vi inte varit där vi är I maj 1984 började Kurt Hellström p i Ericsson Radio System som
marknadsansvarig för mobiltelefoni i Asien. Nu blir han regionchef för
idag.
Asien och Oceanien och flyttar till Hong Kong eller Singapore.
- Det har varit roligt att se verksamheten växa runt omkring som till exempel i Mjärdevi, på våra mjukvaruföretag, på Ericsson Radio Access och i fabrikerna. Jag
GSM och D-AMPS och marknaden hade inte tagit
kommer ihåg när vår japanske kund besökte Gävlefafart än. När den sedan gjorde det stärkte vi vår posibriken första gången och hade en hel del att anmärka
tion. Nu är vi på väg mot den tredje generationen och
på. Efter det skedde en skärpning och vi fick en verklig
vi har ambitionen att behålla vår starka marknadspotoppfabrik.
sition.
- Den kultur, "BR-andan" som finns inom Mobilsystem har varit och är viktig. Snabbhet, kreativitet
Finns det något gott råd du vill ge Mats Dahlin, när
och kundfokus är inga nya ord för oss.
han nu blir chef för segmentet Operatörer?
- Jag har arbetat ihop med Mats i många år och vet att
han kommer att klara jobbet utmärkt. Det finns ett
Var inte läget kärvt i början av -90-talet?
råd - bevara BR-andan.
- Jo, 1991 gick vi med förlust. Då hade vi haft stora utGunilla Tamm
vecklingskostnader för steget in i den digitala mobiltegunilla.tamm@era.ericsson
lefonin. Vi körde två parallella spår, utveckling av

Nya chefer utsedda

En titt tillbaka i tiden
För den som ska skriva Ericsson Radio Systems
och Mobilsystems historia är årtal som 1987,
1990,1992 och 1998 viktiga, det är nämligen
då som de stora omorganisationerna skett.
"Gamlingar" som arbetat länge på Ericsson Radio
Systems minns kanske att bolaget under mitten av
1980-talet bestod av två delar, en "radiodel" och en
"radardel". Första januari 1988 gjordes en delning så
att "radardelen" blev ett eget bolag med huvudkontor i
Mölndal.
1990 hölls ett stort chefsseminarium i den tyska orten Sonthofen. Där presenterades Ericssonkoncernens
nya organisation med fem affärsområden. För Radiokommunikations, BRs del, innebar det en ny organisation, där de gamla divisionerna B (mobiltelefonsystem) och G (försvarskommunikation) ersattes av en
funktionsorganisation.
Två år senare, 1992, hade mobiltelefonsystems verksamhet vuxit så mycket att det var dags för en ny orga-

nisation. Det var då de nuvarande affärsenheterna
GSM, NMT och TACS (RMOG), D-AMPS/AMPS
(RMOA) samt PDC (RMOJ) bildades.
Den första januari 1997 minskade antalet affärsområden till tre och mobiltelefoner blev ett eget affärsområde, Mobiltelefoner och Terminaler, BT.

I samband med den nya organisationen har affärsenheterna GSM, NMT och TACS (RMOG) samt
D-AMPS/AMPS (RMOA) fått nya chefer.
Per-Arne Sandström efterträder Mats Dahlin på
RMOG. Per-Arne kommer närmast från Ericsson Ltd i
Guildford, England, där han varit chef för Cellular Systems.
Björn Olsson, efterträder Jan Wäreby på RMOA. Björn
har arbetat som VD på LM Ericsson A/S i Danmark.

Ledarskap och arbetssätt
I gamla årgångar av ERA Nyheter kan man läsa om tidigare organisationsförändringar. Kortare ledtider,
högre produktivitet och ökad kvalitet har varit viktiga
ord i dessa artiklar.
Då, precis som nu, har omorganisationen inte bara
handlat om rutor och produktflöden utan också om
ledarskap och arbetssätt. Beslutsfattandet skulle föras
så långt ut i verksamheten som möjligt för att vi skulle
verka med det lilla företagets snabbhet, rörlighet och
kreativitet. Det är ord som är precis lika aktuella idag
för den nya organisationen.

Per-Arne Sandström

Björn Olsson

Gunilla Tamm
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Ko mmersiell fas inleds för WCDMA
Arbetet med tredje generationens
mobiltelefoni pågår för fullt. Nu
gäller det att ta fram
kommersiella produkter. Flera
delprojekt har startat och vid den
här tiden nästa höst kommer
ungefär 700 personer att arbeta
inom det övergripande projektet
för radionätet, Wictoria. Målet är
att ha de första kommersiella
produkterna klara under 2001.
Wictoria, Wera, Ewa och Swea, alla är de aktuella i
WCDMA-arbetet, där de gett namn åt olika projekt. I
Wera togs ett första WCDMA testsystem fram. Det har
levererats till Japanska NTT DoCoMo och till Japan
Telecom. Det kommer även att levereras till intressenter i Italien, Tyskland med flera. Dessutom finns nu ett
testsystem i Stockholm för utvärdering (vilket görs i
evalueringsprojektet EWA).
Wictoria är projektet för att utveckla kommersiella
produkter för tredje generationens radionät, UTRAN
(UMTS Terrestrial Radio Access Network). I Wictoria
ingår sju delprojekt som är av olika storlek och ligger i
olika faser. Till exempel de tre nodprojekten RBS (Radio Base Station), RNC (Radio Network Controller),
UNM (UTRAN Network Manager) samt Cellma för
Cello-plattformen.

Startade i höstas
Startskottet för Wictoria gick i september 1997 och då
med fem till tio medarbetare. På våren 1998 genomfördes en förstudie och under hösten har TG1 passerats.
- Wictoria skiljer sig från tidigare utvecklingsprojekt
genom att det ännu inte finns någon helt färdig standard, säger Hans Persson, som är huvudprojektledare.
Standardiseringsarbetet bedrivs parallellt med Wictoria inom Swea-projektet.
När det japanska mobiltelesystemet PDC togs fram
användes så kallad concurrent engineering, vilket innebär att det mesta av utvecklingsarbetet sker parallellt.
- Ja, vi kommer att jobba på samma vis men det
finns en stor skillnad och det är att vi nu arbetar med
helt ny teknik. När PDC-systemet utvecklades kunde
man använda delar från både GSM och D-AMPS, förklarar Hans.

WCDMA-utvecklingen sker på nio platser, Kista,
Nacka Strand, Linköping, Umeå, Luleå, Mölndal, Helsingfors, Japan och Nurnberg i Tyskland. Ett välkommet tillskott får man när designcentret med ett 80-tal
medarbetare i Enschede i Holland nu knyts till
WCDMA-utvecklingen.
Marknaden styr
- Förutom att produkterna skall ha låg TK, tillverkningskostnad, är det i ännu högre grad än tidigare viktigt att komma först med rätt produkter till marknaden. Dessutom måste vi redan från början tänka på
hela supply kedjan, det vill säga allt från producerbarhet, korta testtider i fabriken, bra beställningsrutiner,
korta installationstider och så vidare.
Som exempel nämner Hans Persson installationen
av basstationer som måste vara mycket enkel och
snabb. I princip ska det inte behövas något installationsteam utan det ska bara vara att "sätta i kontakten
i väggen". Redan nu börjar man också skissa på installationsmanualer, alltså flera år innan leveranserna ska
ske.
- Vi behöver dessutom vara välinformerade om vad
som händer på marknaden, till exempel vilka operatörer som fått licenser. Det är deras krav som styr marknaden och utvecklingen, säger Hans. Dessa nya krav innebär att konstruktörerna måste tänka på ett nytt sätt.
Marknadstänkandet måste styra deras arbete.

Optimal radiobas

Många kunder
Wictoria-projektet gäller produkter för det kommersiella WCDMA-systemet vilket gör att det ställs stora
krav på att snabbt komma igång med produktionen.
Huvudansvarig för tillverkningen av produkter för
WCDMA är Gävlefabriken, där också basstationerna
för testsystemen tillverkas.
- Vi kommer redan från början att ha flera kunder.
Detta kommer att ställa mycket stora krav på upprampningstider, lågt felutfall, shipping, acceptansprocedurer och så vidare.
För Hans är Wictoria det största projektledarjobbet
hittills. Han har tidigare lett Wera, två basstationsprojekt för PDC och innan dess jobbade han med JAS på
Ericsson Microwave Systems.
- Det är spännande att få arbeta med ett så här stort
projekt, förmodligen ett av de största utvecklingsprojekten som Ericsson har nu. Kopplingen till standardiseringsorganen Arib och Etsi gör det också extra intressant, slutar han.
Gunilla Tamm
gunilla.tamm@era.ericsson.se
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att vi levererar ett komplett radionät - både radiobasstationer och RNC, Radio Network Controller. Basstationerna är många i ett system medan RNC levereras i
enstaka exemplar, berättar Per Lind, som är chef för
WCDMA-arbetet i Gävlefabriken.
Det är första gången hela systemet levereras direkt
från Gävle.
Just nu körs de första prototyperna till inomhussystemet.
I Gävle är idag cirka 20 personer involverde. Det beräknade antalet vid slutet av 1999 är ett hundratal.
Barbro Albrektsson

• En avgörande del i det nya WCDMA-systemet är den ATMbaserade plattformen som utvecklas i Nacka strand, Jorvas,
Finland och Enschede, Holland. Plattformen står redan och
snurrar i de olika experimentsystemen och fungerar bra.
- För oss handlar det nu om att få fram en kommersiell variant som är mycket robust och aldrig går ner under drift, säger Gunnar Nilsson, totalprojektledare för Cellma, som projektet kallas.
Det handlar alltså om feltolerans och att kunna uppgradera
systemet ute i fält. Men också om att ytterligare förbättra tekniska prestanda. Det gäller till exempel väljarkomponenterna,
som man själv utvecklat asicar (skräddarsydda kretsar) för, vilket varit förutsättningen för att det skulle gå att integrera
plattformen så hårt med basstationerna och RNC-enheten
(Radio Network Control). De ska tas fram i en ny generation
med ännu högre bithastigheter och ökad funktionalitet. Man
ska också kunna separera olika typer av trafik för att kunna
prioritera tal, som är känsligt för fördröjningar, framför data.
Delprojekten igång
- Vi har nu avslutat förstudien och startat samtliga delprojekt,
säger Gunnar Nilsson. Totalt är vi idag cirka 140 personer.
Delprojekten omfattar systemering, integrering, utveckling
av kontrollsystem med operativsystem och kringliggande
komponenter, förbindelsehantering och ATM-transport m.m.
- Vi arbetar mycket nära det övergripande Wictoriaprojektet
och vi ser de övriga delarna inom Wictoria som våra kunder,
säger Gunnar Nilsson. De ställer hela tiden krav på oss och det
fordras täta kontakter för att vi ska kunna nå en kompakt och
kostnadseffektiv lösning. Högst prioriterat just nu är emellertid tiden. Tid går alltså före funktionalitet om vi måste välja.

Viktigt arbete i Gävlefabriken
Wera-projektet
har
under de senaste två
åren producerat ett
antal experimentsystem som levererats till
kunder.
Erfarenheterna från
detta ligger till grund
för det pågående projektet Wictoria, som är
den första kommersiPer Lind är chef för WCDMA i
ella produkten.
Gävlefabriken.
- Det som är nytt är

Robust plattform

Jan Roxbergh, Gunnar Nilsson och Hans Pers
son framför en attrapp av basstationen för
WCDMA.
Foto: Anders Anjou

• I arbetet med att ta fram kommersiella radiobasstationer för
WCDMA-systemet kan mycket av erfarenheterna från experimentsystemen återanvändas. Men nu handlar det om att bygga robusta stationer, att kunna blanda tal och paketdata, att lösa drift och underhåll med mera. Ett antal personer i Kista,
Nurnberg, Mölndal, Enschede och Umeå är nu i första fasen
av projektet att ta fram makro- och mikrobaser. Makrobaser
som ska klara upp till 1600 samtidiga samtal för tal (för multimedia blir det färre). Vilket kan jämföras med dagens GSM
som klarar 200-300.
- Vi kan bygga en fungerande radiobasstation för WCDMAsystemet redan idag, men vi ska bygga en station som är prismässigt konkurrenskraftig och som är den bästa avseende prestanda i förhållande till kostnad, säger Jan Roxbergh, teknisk
projektledare för RBS-delen av WCDMA-arbetet.
- Och då har vi en hel del frågor att lösa. Bland annat basbandssignalbehandlingen som är kritisk för CDMA-system.
Avancerad digital signalbehandling är svår i sig och när det här
handlar om en för oss rätt ny teknik som WCDMA och ett system som ska klara mycket mer än tidigare gäller det att optimera signalbehandlingen för basbandet för att få ner effektutveckling och värme. Att optimera konstruktionen kan till exempel
betyda att vi ger något avkall på prestanda för att få enklare beräkningar som spar kretsar och minskar värmeutveckling.
En annan nyckelfråga är MCPA, det vill säga Multi Carrier
Power Amplifier, som är en teknik att förstärka flera utgående
signaler samtidigt och därigenom slippa separata förstärkare
på varje sändarenhet. Här handlar det om att få ihop verkningsgrad och radioprestanda utan att få problem med värmeutveckling.
- En tredje utmaning är att få ihop alla bitarna i ett kommersiellt, robust system, men när det gäller systembyggande
har vi redan gedigen erfarenhet, säger Jan Roxbergh.
Det är två varianter av radiobasstationen som utvecklas. En
för japanska NTT DoCoMo, en för övriga operatörer, till exempel Japan Telecom, Vodafone med flera. DoCoMo har nämligen ställt speciella krav på byggsätt, storlek, kabling och liknande. Men mycket kommer att vara gemensamt för de båda
varianterna.
Lars Cederquist
lars.cederquist@era.ericsson.se
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Framtidsprodukter i
traditionsrik fabrik
K

atrineholm har en drygt 50-årig tradition av Ericssonproduktion. Tillverkningen bestod i början av
elektromekaniska produkter och övergick så småningom
till AXE-utrustning. Idag handlar det om en rad framtidsprodukter; bland annat en voice gateway för IP-telefoni och nya noder för GSM-systemet och framtidens paketdatateknik GPRS.
- V i är en gammal AXE-fabrik i grunden. Det gör att vi
har stor nytta av vår systemkompetens runt AXE när vi
idag fått förtroende att gå in i nodproduktion som vi hoppas ska ge stora volymer,
säger fabrikschefen Peder Davidsson.
Tidigare tillverkade östersundsfabriken
de nya noderna som används som BSCnoder (Base Station Controller) till GSMsystemet och som lokalstationer för det
fasta nätet. Noderna som är knutpunkter i
telenätet består av ett flertal skåp som nu
sätts samman, testas och levereras till viss
del direkt till slutkund från Katrineholmsfabriken.

En av de nya produkterna som skall tillverkas i Katrineholm är den voice gateway som används i produkterna
GSM on the Net och IPTC (Ericsson IP Telephony Solution for Carrier). Gatewayen kodar, komprimerar och paketerar traditionell telefoni till paket som sänds via IPnät. I GSM on the Net handlar det om en total kommuni-
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kationslösning för företag som använder företagets datanät, LAN, som transportnät för både mobil och fast telefoni. IPTC, en produkt för det fasta nätet från affärsenheten Datanät, förmedlar teletrafik över Internet vilket till
exempel kan innebära billigare samtal för abonnenten.
- Här har produktenheten ERA/B (Speech Processing
Products) som är utvecklingsansvariga för produkten
återanvänt kunskap inom talkodning och ekosläckning
och paketerat om hårdvaran i en ny produkt. Så borde vi
jobba oftare för att snabbt komma ut på marknaden, säger
Thomas Andersson, teknikchef
i Katrineholmsfabriken.
- Vi har inom ett par veckor
prototyper av gatewayen klara
och hoppas på ett genomslag på
marknaden 1999.
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Laila Boberg jobbar på ytmonteringen av kretskort, som är en av
basfunktionerna i Katrineholmsfabriken.

men är de gamla basvarorna ekosläckare och talkodare,
resten består av nya nodprodukter och hårdvara för en
olika IP-produkter.
I intilliggande lokaler görs fortfarande en rad AXE-produkter; kontaktdon, kablage och bakplan. De delarna av
fabriken har tidigare sålts ut, outsourcats, till amerikanska firmorna Avex Electronics och Berg Electronics som
också tagit över de cirka 600 anställda.

Ny talkodare
monteras med
revolutionerande
teknik
Ett nytt sätt att montera komponenter
testas nu i Katrineholmsfabriken. Tekniken Chip Scale Package, CSP, sparar
stora utrymmen på kretskorten och
används nu för en effektivare talkodare till D-AMPS-systemet.

- Med den här tekniken får vi både effektivare produktion och kan öka packningstätheten på kretskorten väsentligt. Det ger mer
funktionalitet på mindre kortyta, säger Per
Järmark som ansvarar för produktionsdelen
av produktutvecklingsprojektet som kommer att använda den nya tekniken på Katrineholmsfabriken.

Små kapslar
Traditionella komponenter som Ericsson
använder idag består av ett chip som omsluts av en kapsel. Komponenterna löds fast
på mönsterkortet med hjälp av en mängd
små ben som sticker ut från komponentens
kapsel. Fördelen med CSP-kretsarna är att
kapseln bara är några få procent större än
själva chipet, kiselytan. Det sparar mycket
utrymme på mönsterkorten.
CSP-kretsar har precis som så kallade
BGA-kretsar (Ball Grid Array) små lodkulor, bumpar, på undersidan istället för ben
på sidan. Det ger kortare ledningsväg till
chip-et och gör också komponenten tåligare
och lättare att montera.

Framtidsprodukter

Katrineholmsfabriken
jobbar
också med noder till paketdatatekniken GPRS och har haft en
Förädlade produkter
betydande roll i utvecklingen av
Talkodare och ekosläckare till noderna Fabrikschefen Peder Davidsson betoframtidens bredbandiga mobiltelefoni WCDMA genom tilltillverkas sedan tidigare i Katrineholm. nar vikten av utbildning när Katrineverkning av den mobila växeln.
Det nya ansvaret att sätta samman större holmsfabriken nu omformas för nya
Båda produkterna ger med höenheter och förädla produkten till färdiga produkter och ökade volymer.
gre datahastigheter i mobilnäten
noder har flyttat upp fabriken i värdekedmöjlighet till nya multimediatjänster. Vi medverkar också
jan. Och det ställer nya krav på logistik och en helpdesk
i ett projekt som tar fram en generisk plattform för ekoför slutkund.
släckare och talkodare - samt ytterligare en ännu hemlig
- Det började med att vi gjorde legotillverkning åt Ösprodukt.
tersund. Sedan i våras har vi övertagit ansvaret och ökat
- Det gäller att vara lyhörd mot våra designavdelningar.
nodtillverkningen med 500 procent. Vi producerar nya
Vi jobbar mycket nära utvecklingsenheter i Göteborg,
kort i ytmonteringen för noderna och har tagit tillbaka
Kista, Linköping och Mölndal samt enheter i Finland, Irlokaler från tidigare outsourcad produktion för den nya
land, Norge och Tyskland, vilket resulterat i att vi fått tillsammansättningsenheten, förklarar Peder Davidsson verkning av flera nya intressanta produkter, konstaterar
märkbart stolt över den snabba omformingen av fabriThomas
Andersson.
ken.
NILS SUNDSTRÖM
Nodproduktionen i kombination med fabrikens tradinils.sundstrom@era.ericsson.se
tionella tillverkning av APT , talkodare och ekosläckare
till mobiltelesystemen GSM, D-AMPS och PDC har inneburit att fabriken fått förtroende för en rad nya produk• i
KATRINEHOLMSFABRIKEN
ter. Det ställer också krav på en flexibel organisation.
- Det har vi klarat genom att bland annat satsa på leverantörsutveckling. Det är helt nödvändigt att jobba
mycket nära underleverantörer för att gå i takt tillsammans, inte minst vad gäller kortare ledtider, säger Peder
Davidsson.
Han betonar också vikten av personalutbildning när
tillverkningsvolymerna nu ökar.
- Kompetensen är helt avgörande för vår framtid. Det
behövs en tydlig strategi för att se vilken kompetens som
krävs imorgon. Vi fortsätter att göra outsourcing för att
frigöra resurser och kommer även att använda inhyrd
personal för kortsiktiga svängningar i produktionen.
- Vi behöver även fler projektledare för nya produkter,
Katrineholmsfabriken tillhör sedan första januari 1996
logistik och supply-flöde. Ett led i detta är samarbetet
Ericsson Radio System och har idag cirka 450 anställda.
med högskolan Campus i Norrköping, där vi låter fabriYtterligare ett hundratal väntas behövas i produktionen
ken bli en plantskola för designers som här får lära sig
innan årsskiftet. Cirka 20 procent av tillverkningsvolyproduktionsaspekterna, säger Peder Davidsson.

Produkt för IP-trafik
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3D röntgen testas

Miriam Andersson och Lutfija Pekic är helt nya Uabriken och fårJijälp av byggkoordinator Magnus Halvarsson i
nodproduktionen. Här ska kablage till gruppväfl^in, som ock^^llverkas i fabriken, komma pä plats. Innan årsskiftet väntas antalet byggare och provare av noderna fördubblas.
Foto: Nils Sundström

Sofia Sjöberg har precis fått fast anställning i fabriken och avsynar
kretskort, löder och monterar större komponenter.

- Nackdelen är att lödfogarna blir svårare att
avsyna, eftersom de hamnar på undersidan
av komponenterna. Därför måste processen
säkras med hjälp av en speciell röntgenutrustning och vi testar just nu en 3D-röntgen
för detta, berättar Per Järmark.
Ericsson ingår tillsammans med ett antal
andra företag i ett konsortium för att industrialisera den nya typen av CSP-komponenter. Testerna av tekniken i Katrineholm har
nu resulterat i prototyper för nya, effektivare talkodare till D-AMPS-systemet. Utvecklingsarbetet av talkodarna leds från Niirnberg via produktenheten Speech Processing
Products i Kista.
Nils Sundström

Komponenter tar allt mindre plats på mönsterskort med den nya tekniken Chip Scale Package, CSP. En speciell 3D-röntgen är nödvändig för att avsyna lödningarna. Här sköter Harald
Westerlund och Per-Arne Henriksson röntgenutrustningen.

Jan-Eric Anderssson, produktchef för nodproduktionen, och teknikchefen Thomas Andersson har har säkrat processerna för de noder och skåp som nu sätts samman i Katrineholm.

CSP-kretsar sparar stora utrymmen på
kretskort. I mitten en PBCA-komponent
med ett centrumavstånd på 1,27 mm mellan lodkulorna. Längst till höger en CSPkomponent med 0,8 mm mellan lodkulorna.
Foto: Solve Mård
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Förbättrad försäljning med lagarbete
I mängder av böcker beskrivs hur
framgångsrika team kan lyfta
företag och organisationer. Dock är
det sällan som teamidéerna
genomförs fullt ut i praktiken. Ofta
stannar det vid några lättsamma
övningar under någon konferens
eller en kick-off.
Men inom Ericsson Radio Systems
finns en enhet som lyft ut
boksidornas teorier i verkligheten.
Resultatet är ökad försäljning och
engagerade medarbetare som
utvecklar sin kompetens.
- Ofta finns det ett stort glapp mellan ledarskiket och
medarbetarna i traditionella arbetsorganisationer.
Idag tror jag att många inser att vi inte kan fortsätta att
arbeta på detta sätt, säger Fredrik T Strandh, chef för
Services Solutions, en enhet inom affärsenheten DAMPS/AMPS, (RMOA).
För honom och hans medarbetare har teamarbete
blivit en realitet som givit enheten ökade försäljningsintäkter samt teamens medlemmar breddad kompetens. Men att införa korsfunktionella team har inte varit helt enkelt.
- Det har säkert skrivits tusentals böcker om detta,
men väldigt lite har gjorts praktiskt. Innan vi började
såg vi oss omkring i Sverige och fann att det nästan enbart var vid renodlade produktionsenheter som teorierna genomförts i praktiken.
Det första steget i teamarbetet var därför att lägga
fast en arbetsprocess och se till att alla inom organisationen kunde se samt förstå helheten.

Delat ansvar

Framtidsblickande om mjuka och hårda frågor inom Customer Training. Från vänster: Ulf Annerberg, Mauricio
Borges Daniel, David Mason och Catharina Olin.
Foto: Björn Seger

Gränslöst erfarenhetsutbyte
Ett öppnare och mer marknadsorienterat Ericsson är ett av målen med den nya organisationen. M e n det finns de som redan har erfarenhet av att arbeta på detta sätt Det var tydligt
när Customer Training Services inom Ericsson
Radio Systems nyligen genomförde en konferens.
Under två intensiva dagar fick medarbetare
från hela världen ta del av såväl interna som
externa kunskaper.

mens arbete.
- En absolut ärlighet och direkt återkoppling är
mycket viktigt och prioriterat inom enheten.
- Vi har till exempel delegerat attesträtten för utvecklingsprojekt. Varje produktchef har rätt att attestera upp till två miljoner kronor och det täcker de flesta situationer som kan uppstå i de projekt vi har. Kort
sagt, frihet under ansvar.

- Att i teorin sätta samman standardiserade lösningar
är enkelt, och de flesta människorna vill ha något enkelt. Men verkligheten är inte enkel, därför betonar vi
Personlig utveckling
det korsfunktionella. Om vi inte klarar av att sammanföra och arbeta
Uppenbart är att teamarbetet uppskattas av medarbetarna, även om
med kompetenser från sex till sju
det krävs arbete och nytänkande för
olika områden, då kommer vi inte
att komma igång.
att överleva som företag. Kan vi inte
lära oss att arbeta i team med delat
- Det är lättare att lösa komplexa frågor med team. För mig personligen
ansvar utan formella chefssanktioär det mycket utvecklande, säger
ner, då är det slut.
Staffan Wikström som arbetar med
- Vi har konstaterat att det inte
hårdvara och reservdelar inom Serfungerar effektivt om jag som chef
vice Solution.
ska sitta och ta alla policybeslut,
- 1 ett team ser du utanför det som i
godkänna tollgates, skriva på alla asen vanlig organisation kan vara ett
signments etcetera. Jag måste förlita
smalt revir. Jag kan nu exempelvis fömig på att teamen klarar detta. Gera fram förslag som rör mjukvarunom att lära oss arbeta i team samt
frågor, även om min baskunskap är
lära oss av varandra i teamen och lihårdvara.
ta på varandra blir vi effektivare, säger Fredrik T Strandh.
Han och de andra cheferna i led- Fredrik T Strandh är chef för Ser- Tydligare mål
Att teamarbetet bryter ned hämningsgruppen fungerar idag mer vice Solutions på affärsenheten
som samordnare än traditionella D-AMPS/AMPS, där man arbetar i mande barriärer märks också när Per
Foto: Björn Seger Thomsson definierar sin roll. Först
chefer. Det innebär att de ser till att team.
teamen fungerar, att alla medarbetabeskriver han sig som teamspelare, i
re har lika värde i sina team samt följer upp, utvärde
andra hand framgår det att han också är marknadsrar och ger återkoppling avseende resultaten av tea
chef.
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- Genom team har det som kan vara diffust blivit
tydligt. Vi vet både teamets och vårt gemensamma
mål. Det innebär också att vi kan utveckla oss samt
öka takten, att arbeta snabbare både internt och gentemot kund.
- Men det är inte en smärtfri process att börja arbeta på detta sätt. Men jämfört med hur det har varit är
det enbart positivt.
Ute hos kunderna har reaktionerna på detta sätt att
arbeta varit blandade, men mestadels positiva. I åtta
fall av tio har reaktionerna varit positiva då enheten
informerat sina kunder om hur de arbetar.
- De flesta har tagit fasta på att det är kompetenta
medarbetare som vi sänder ut till exempelvis lokalbolagen. Men en del som är fostrade i den gamla skolan
har reagerat på att det inte är en linjechef som tar kontakten. Nyligen hade vi ett långt samtal med en av våra kunder. De hade väldigt svårt att möta vår medarbetare och försökte föra sin fråga uppåt i vår organisation. Men vi ställde oss bakom vår medarbetare och
förklarade att denne faktiskt var den person som hade
kunskapen om och ansvaret för den aktuella frågan,
säger Fredrik T Strandh.
Grovt förenklat har det varit lättare att sända ut
teammedlemmar till utvecklingsländerna än till Europa och USA.
- I exempelvis Sydamerika arbetar de på ett annat
sätt, mer närmare sina kunder. Däremot i Europa är
det tradition att arbeta i olika etapper och på olika nivåer innan den slutliga överenskommelsen med kunden träffas chefer emellan. Det formella har större betydelse.
Hos Ericsson i Kanada finns Parag Shah som är chef
för marknad och försäljning när det gäller Cantel. Han

m.

är mycket positiv till Service Solutions teamorganisation.
- Deras nya sätt att arbeta i team skapar ett mer fokuserat uppträdande gentemot oss, men också mot
våra kunder inom varje serviceområde.
- De som har kunskap om produkterna har fått kliva fram flera steg och det ger oss som kund en direkt
och mer omfattande samt djupare information som vi
har stor nytta av i vårt marknads- och försäljningsarbete, säger Parag Shah.
För att teamarbete på detta sätt ska kunna gå från
teori till praktik krävs naturligtvis att cheferna är modiga och klarar av att leva som de lär. För en personalgrupp kan ses som en slumrande jätte. Ofta finns en
stor kunskaps- och erfarenhetsstyrka samlad som vida
överstiger den kompetens som en enskild chefsperson
kan besitta.
- Teamarbete innebär att vi släpper lös den "besten",
samt att vi som är chefer inte får vara "hjältar" på samma sätt som tidigare, säger Fredrik T Strandh till sist.

- Vi har arbetat gränsöverskridande under flera år, säger Catharina Olin, chef för Customer Training,
affärsenheten GSM, NMT och TACS.
Hon var tillsammans med Ulf Annerberg, chef för
Customer Training Center, värd när ett hundratal
medarbetare från olika Ericssonbolag i världen för ett
tag sedan samlades under två dagar i Sverige.
Konferensprogrammet innehöll mängder av intressanta föredrag samt möjligheter till erfarenhetsutbyte
mellan deltagarna.
- Våra föreläsare var väldigt framåtblickande både
när det gäller hårda och mjuka frågor, säger Ulf Annerberg.
Denna form av konferenser har arrangerats under
hela 90-talet. Det har under perioden varit en utveckling från mer interna frågor till ett mer utåtblickande
innehåll.
- Det finns idag en mer uttalad vilja till att samarbeta än tidigare samtidigt som kundens behov sätts i
första rummet, säger Ulf Annerberg.

Lars Bäck

GPMS - nytt lyckat seminariegrepp
GSM Product & Marketing Semin@r, GPMS, anordnas för första gången nu under hösten av
produktenheterna på affärsenheten GSM, NMT
och TACS.

Lars Bäck

• Service Solutions på affärsenheten D-AMPS/AMPS
har ungefär 50 medarbetare i Sverige och lika många i
Kanada och USA. De arbetar med fem av de sju produktområdena inom tjänsteområdet och dessa är Network Design, Network Implementation & Integration,
Competence Development, Network Support samt
Network Performance Improvements.
Bland de stora kunderna finns till exempel Telefonica, AT&T och Telecom New Zealand. I år svarar Service
Solutions för 19 procent av affärsenhetens omsättning.

Att det ställs nya krav från kunderna på Ericsson när
det gäller utbildning bekräftas av David Mason, från
Ericsson Customer Training i Australien.
-Våra kunder söker idag helhetslösningar. De vill
utveckla sin kompetens som operatörer. Vi måste kunna erbjuda utbildning när det gäller både produktoch affärsutveckling.
- Under konferensen fick vi insikt i hur vi bättre kan
arbeta tillsammans för att stärka banden till våra kunder, säger David Mason.
Från en marknad som nyligen avreglerats kom
Mauricio Borges Daniel.
- Detta möte var väldigt viktigt för oss. Vi skulle
kunna gå vilse annars eftersom vår hemmamarknad
nu genomgår en total förvandling.
Han och andra Ericssonanställda i Brasilien möter
nu också globala aktörer som exempelvis Telefonica
Espania och Italia Telecom.
- De förväntar sig att få samma bemötande av oss
som av Ericsson på andra marknader. Att träffa kollegor är därför mycket värdefullt.
- Vi lärde oss hur vi ska utveckla vår utbildningsverksamhet. Tidigare har vi haft en mer tekniskt inriktad utbildning. Nu måste vi även kunna förmedla mer
marknadskunskaper till våra kunder.
- Andra delar av Ericsson har redan mött de utmaningar vi nu står inför. Det gör att vi kunde hämta
många värdefulla erfarenheter från ett möte som detta, säger Mauricio Borges Daniel

GPMS samarrangeras som ett komplement till produktenheternas egna PPM:er (Product Planning Meeting)
för att ge ett helhetsgrepp om GSM-marknaden och
dess aktörer. GPMS, som hålls under tre dagar, är uppbyggt av parallella miniseminarier. På så vis har deltagaren möjlighet att lyssna på just de seminarier som
behandlar det som är mest angelägna för honom eller
henne. Dessutom erbjuder miniseminarier med färre
åhörare möjlighet till dialog. Målgruppen är lokalbolagens säljare, marknadsförare och produktledare.
GPMS hålls på fyra olika platser i världen. Seminarieserien inleddes i Kista av Kurt Hellström. GPRS har där-

efter givits i Rom och kommer under november att ges
i Penang i Malaysia och Shanghai i Kina.
Såväl arrangörer som deltagare är ense om att denna
seminarieform är ett bra sätt att sprida produkt- och
marknadsinformation på. Framför allt har delegaterna
värdesatt möjligheten att få ett samlat GSM-budskap
samt chans att träffa personer verksamma inom hela
GSM-området vid ett tillfälle.
På de två inledande seminarierna bidrog gästföreläsare, från Telia vid Kista-seminariet och från Telecom
Italia i Rom. Dessa föreläsningar kring framtidens telekommunikation var mycket uppskattade.
"Excellent uppdatering av nya produkter, trender,
koncept och konkurrenssitutaionen", är bara ett av de
positiva omdömen som framkom vid utvärderingen av
seminariet i Kista.
Malin Kusoffsky
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Ledarkandidater på gång
Tre givande och
samtidigt jobbiga dagar,
då jag lärde känna mig
själv bättre".
Det är en kommentar
från några av de
medarbetare som
deltagit i ett av de
Assessment &
Development Center,
som arrangeras inom
Mobilsystem sedan två år
tillbaka. Dessa center är
viktiga för att bedöma
och utveckla möjliga
ledarkandidater och
projektledare.
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Hittills har 190 medarbetare deltagit i de 23 center som hållits sedan starten för två år sedan. Det är chefen som tillsammans med enhetens personalansvarige väljer ut deltagare till Assessment & Development.
Foto: Mats Hallgren

A

tt ha bra chefer är nödvändigt för att Ericsson även
i framtiden ska behålla sin ledande ställning på
marknaden. För att kunna säkerställa en bra ledarförsörjning finns flera processer och en metod som stödjer
detta är Assessment & Development Center. Det är inte
nytt för Ericsson och finns förutom på Mobilsystem
även på Ericsson Telecom, Ericsson Microwave Systems
, Ericsson Components och Ericsson Utvecklings AB.
- V i vill fånga upp ledarkandidater, alltså medarbetare som inte är chefer idag men som efter MP-identifiering kan bli antingen
chefer eller projektledare, säger Malin Alexis
Nordin, som är ansvarig för Assessemt & Development Center på
Mobilsystem. Hon förklarar också att MP står
för Management Planning och innebär hur
vi identifierar och utMalin Alexis Nordin ansva- vecklar chefer och ledarar för Assessment & Deve- re inom Ericsson.
När det gäller att vällopment Center.
ja ut deltagare till Assessment & Development Center är det chefen som
tillsammans med enhetens personalansvarige gör urvalet. De som väljs ut har tidigare MP-identifierats på
grund av personliga egenskaper och det är detta som
ligger till grund för deltagandet i Assessment & Development Center.

Konkreta övningar
I oktober för två år sedan arrangerades det första Assessment & Development. Sedan dess har det hållits 23
center med 190 deltagare. Sedan starten har det också
arrangerats två internationella center med olika nationaliteter representerade.
Under de tre dagar Assessment & Development
Center pågår sker olika tester och konkreta övningar
inom många "chefsområden", där det gäller att ta ställning till olika problem och lösa dem. Områden som

era nyheter oktober 1998

bedöms är intellektuell förmåga, självkänsla, positiv
människosyn, helhetssyn och resultatorientering. I
centret deltar linjechefer och representanter från personalfunktionen. Dessa kallas bedömmare och har fått
utbildning i hur han eller hon ska bedöma. En bedömmare är aldrig med och ger utlåtanden om en egen anställd.
- Det har fungerat bra och många bedömmare har
ställt upp flera gånger och tycker att det är en värdefull erfarenhet. Uppgiften som bedömmare får också
cheferna att förstå hur viktig MP-identifieringen är,
säger Malin.
Deltagaren, det vill säga kandidaten får kontinuerlig återkoppling under de tre dagarna. Innan kandidaten lämnar centret får han eller hon en sammanfattande återkoppling kring sina styrkor och sina utvecklingsområden samt en rekommendation. Den ser ut
så här: "rekommendation till ledarbefattning", "rekommendation till ledarbefattning men med viss
reservation" eller reservation inför ledarbefattning". Efter detta ska varje kandidat tillsammans
med sin chef upprätta en
utvecklingsplan.
- Att få reservation till ledarbefattning ska inte
uppfattas som negativt
utan kan i stället vara
Anna Sterner deltog i ett
början till något nytt och
Assessment & Development Center förra hösten. att man får hjälp att se
andra urvecklingsmöjligheter, förklarar Malin.

Lärde känna sig själv
Anna Sterner arbetar som projektledare på affärsenheten D-AMPS/AMPS och deltog i ett Assessment &
Development Center förra hösten. Hon hade då rätt
nyligen börjat arbeta efter att ha fått sitt andra barn.
Innan barnledigheten hade hon blivit MP-identifierad. Två månader efter Assessment & Development

Centret utsågs hon till projektledare i ett utvecklingsprojekt för en produkt för picobasstationen för PDC. I
projektet arbetar 35 personer.
- För mig var de tre dagarna i Assessment & Development Center lärorika. Jag lärde känna mig själv
bättre och det har hänt ett flertal gånger att jag stannat
upp och tänkt på de bedömningar jag fick efter de tester och övningar vi gick igenom. Det har hjälpt mig
framåt. Den första tiden som projektledare var jobbig
men jag känner att jag vuxit i min yrkesroll under de
här två månaderna.

Nyttigt kunskap
Staffan Pehrson var med då Assessment & Development Center arrangerades för första gången. Alldeles
innan hade han fått ett chefsjobb på en utvecklingenhet för GSM-design. Idag har han lämnat teknikutvecklingen och arbetar med produkt- och affärsutveckling eftersom han vill ha större möjligheter att arbeta närmare kunderna.
Staffan tycker att centret
var lärorikt.
- Tre jobbiga men givande
dagar och det jag lärde mig
där hade jag definitivt nytta
av i chefsskapet, säger han.
Utvärderingarna kunde varit bättre men det var ju
första gången centret hölls
så det var nog lite "barnsjukdomar" när det gällde
Tre givande dagar tycker bedömningarna.
Staffan Pehrson som
- Jag tycker det är bra att
deltog i det första centblivande chefer testas. På
ret.
det sättet kan man upptäcka olämpliga chefer i
tid, avslutar han.
Gunilla Tamm
gunilla.tamm@era.ericsson.se

Samordnad
IT-drift ger
effektiv service
Få de berörda att acceptera en förändring med
hjärtat, räkna med lång tid att få igång projektet och engagera facket från starten.
Det är några av erfarenheterna av det nu pågående Ivar-projektet, som innebär att stora
delar av IT-driften på Ericsson Radio Systems i
Kista och Sundbyberg går över till Ericsson Data den sista januari nästa år.

En ny jämställdhetspolicy har antagits och en jämställdhetsgrupp ha bildats. Ett viktig område som gruppen
arbetar med är möjligheterna att kombinera föräldraskap och arbete.
Foto: Mats Hallgren

Att ha balans i livet
Möjligheter att kombinera arbete och föräldraskap för både män och kvinnor. Det är ett av
de områden som jämställdhetsgruppen inom
Mobilsystem arbetar med. En ny jämställdhetspolicy för affärsområde Mobilsystem har antagits och en jämställdhetsgrupp på sju personer
har bildats.
Den första juli i år skedde en ändringen i jämställdhetslagen genom att reglerna om arbetsgivarens skyldighet att förebygga och förhindra sexuella trakasserier
på arbetsplatsen skärptes.
- Jämställdhetspolicy som fanns på Mobilsystem
var flera år gammal och när lagen nu skärpts har vi
skrivit om vår policy så den följer de nya reglerna, förklarar Ingrid Sandell på affärsområdets personalstab.
Den jämställdhetsgrupp som finns på Mobilsystem
består av sju personer, där två representerar CF och
SIF. Enligt jämställdhetslagen måste varje företag ha
en jämställdhetsplan.
- I den plan vi har för 1998 har vi valt att fokusera
på arbetsförhållanden och möjligheterna att kombinera arbete och föräldraskap för både män och kvinnor, säger Ingrid.
Hon berättar samtidigt att man nu håller på att undersöka vilket intresse det finns hos de anställda för att

köpa hemtjänster och vilka möjligheter det finns att
köpa sådana tjänster på ett förmånligt sätt.
På en enhet inom Ericsson Radio Systems ska det
skickas ut en enkät för att ta reda på hur stort intresset är.
Både för kvinnor och män
- Genom att hjälpa till med hemhjälp underlättar vi
för både kvinnor och män och det skulle bli lättare att
få balans i livet, när en del praktiskt arbete försvinner,
menar Ingrid. Hon understryker att det jämställdhetsarbete som sker gäller lika mycket för män som kvinnor även om vissa åtgärder skulle underlätta för kvinnor att bli chef.
Statistiken visar att av Ericsson Radio Systems anställda i Stockholm är 28 procent kvinnor och av medarbetare med akademisk utbildning är 24 procent
kvinnor medan endast 14 procent av dessa innehar
någon form av chefstjänst.
- Genom ett aktivt jämställdhetsarbete hoppas vi
kunna få fler kvinnor att söka chefstjänster, avslutar
Ingrid.
Gunilla Tamm
Mer information om Mobilsystems jämställdhetspolicy
och jämställdhetsplan finns på:
http:www-br.ericsson.se/handbook/hl98032.htm

Ivar-projektet, som startade i våras, handlar om att skapa en enhetlig och säkrare driftsmiljö och ge effektivare
service till 8 000 användare i Kista och Sundbyberg genom att samordna IT-driften och supporten på dessa
platser, ett uppdrag som ska skötas av Ericsson Data.
Japanenheten har varit pilot och där kommer projektet att avslutas den sista oktober men redan nu arbetar man enligt den nya ordningen.
I Ivar-projektet är nu samtliga berörda identifierade
och alla har haft enskilda samtal med Ericsson Data.
Totalt rör det sig om 48 anställda och 23 konsulter.
- Den feedback vi fått på intervjuerna har varit positiv. De allra flesta tycker det ska bli intressant och utvecklande att gå över till Ericsson Data, där IT är kärnverksamhet, vilket ger bättre utvecklingschanser, berättar Thomas Axelsson, som är projektledare för Ivar.
Roland Sjöö, som nyligen blev Millenium Controler på Ericsson, var tidigare ansvarig för Operational
Development på Mobilsystem och som sådan ordförande i styrgruppen för Ivar-projektet. Han har nu ersatts av Ericssons IT-chef Rolf Skoglund, vilket understyker vikten av detta projekt.
Två nya datahallar
I samband med att Ericsson Data tar över IT-driften i
Kista och Sundbyberg kommer två datahallar att inrättas/byggas om, en i Borgarfjord och en i ICL-huset.
Datahallarna kommer att uppgraderas enligt de säkerhetsnormer som gäller inom Ericsson.
- Ivar-projektet har lärt oss att det behövs mycket
arbete i början för att "få med folk på tåget" och att det
är viktigt med information, säger Thomas. Det går inte att informera för mycket och man måste vara ute
bland folk och prata och förklara. Samma information
som personalen fått muntligen finns också på projektets hemsida.
- Det handlar mycket om känslor och de berörda
måste, samtidigt som de intellektuellt förstår orsakerna till förändringen, också "köpa den med hjärtat"
sammanfattar Thomas.
Gunilla Tamm
Mer om Ivarprojektet på http:www-ivar.ericsson.se/

Stort intresse för Communiceum
Den interaktiva multimediautställningen i
entrén till Ericsson Radio Systems huvudkontor i Kista väcker beundran.
En rad företag som Walt Disney och Volvo har intresserat sig för utställningen liksom designkännare.
För snart ett år sedan invigdes Communiceum, eller Ericsson Communication Center som lokalerna officiellt heter. Med musik, text och data presenteras Ericssons satsningar inom mobil multimedia. Dessutom finns en intilliggande hörsal
med det senaste inom presentationsteknik.
Allt är mycket smakfullt inrett av arkitekten Ja-

cob Zeilon och för innehåll och teknisk presentation svarar reklambyrån Kunskapshamnen respektive AV-teknik.
Utformningen har fått mycket beröm; bland
annat i trendiga designtidskriften Wallpaper och i
designguiden Stockholm Modern.
- Communiceum har cirka tre bokade besöksgrupper per dag, förutom alla ströbesökare som
är välkomna, säger Liselotte Claydon, projektledare för Communiceum.
- Bland annat har operatören Turkcell inspirerats
att bygga ett eget Communiceum med samma le- Trendigt. Communiceum i Kista, som visar Ericssons visioner
verantörer efter ett besök här i Kista.
om mobil multimedia, har intresserat en lång rad företag även
NS utanför telekomsektorn.
Foto: Åke E:son Lindman
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Aktiv fritid ger bra jobb

FRÅGAN

Motionerar du
regelbundet?
Anders Granström, Ericsson Erisoft, Luleå

- Det var ju en samvetsfråga! Jag är tränare för
mina pojkars ishockeylag
och så brukar jag försöka
att simma. Vintertid blir
det även en del utförsåkning. Fast hur regelbundet det blir kan man förstås diskutera.

Sofie Ericsson,
Nynäshamn

Ericsson

Radio

Systems,

- Ja, i mån av tid. Det
beror på vilka arbetstider
jag har men oftast motionerar jag regelbundet Step
Up två dagar i veckan,
innebandy på tisdagar
och springer när det finns
tid till det. Den roligaste motionen tycker jag är
att springa.
En aktiv fritid, med motion eller besök på konserter eller bio, är nödvändigt för att vi ska kunna ladda batterierna.
Det är viktigt både för oss själva och arbetsgivaren.
Foto: Anders Anjou

Stress och övertidsarbete har blivit
ett av vår tids stora hälsoproblem.
- Många skulle klara jobbet lättare
och må bättre av att satsa mer på
sin fritid, säger Anneli Lindqvist,
friskvårdare på företagshälsovården
i Kista.

Det handlar mycket om egenansvar och sunt förnuft.
- Vi människor behöver få intryck från annat än bara
jobbet. Att kunna ladda batterierna genom att göra något
vi tycker om på fritiden är helt nödvändigt för att vi ska
kunna fungera på jobbet. Det kan till exempel vara att
man går på bio eller konsert, menar Anneli Lindqvist.
- Utmärkande för många som är nöjda med sina liv är
att de har ett rikt liv hemma, en aktiv fritid oavsett om
de har familj eller lever själva. Det är viktigt både ur
arbetsgivarens synpunkt och för en själv för att känna
sig entusiasmerad och kunna ge och ta.

Det handlar om balans i tillvaron. Om naturliga behov
av lagom doser mat, sömn och motion. Färsk statistik
visar att risken för hjärtinfart för män och kvinnor på
tio år har sänkts från 60 år till 35 år i Sverige. Det pekar
på en samhällsutveckling med hjul som snurrar allt
snabbare och där många unga "ger järnet" utan att veta
var gränsen bör gå.
- Var och en vill bli bekräftad i sitt jobb. Men det gäller att inte gå över gränsen eller glömma bort att ta pauser, äta och umgås med familj och vänner. Det är ofta ett
första tecken på att arbetet blivit för dominerande, säger
Anne Peterberg, företagsläkare på Ericsson Radio Systems.

Kurser och seminarier

Lyssna på kroppens signaler
Närmare tio procent av besökarna på företagshälsovården i Kista har symptom som beror på stress. Därför är
det oerhört viktigt att lyssna på kroppens signaler och
hantera dessa, istället för att bara rusa vidare.
- Att äta frukost är ett bra skydd mot stressrelaterade
sjukdomar, men det handlar också om balans i allt annat
man gör. Att göra prioriteringar i sitt arbete och att lära
sig säga nej, säger Anne Peterberg.
Friskvårdaren Anneli Lindqvist konsulteras dagligen
av Ericsson-anställda i frågor om stresshantering, bättre
kosthållning och hur man kommer igång med motion.

era nyheter oktober 1998

Gösta Karlsson, Ericsson Radio Systems, Visby

- Jag styrketränar på vårt
eget gym här på fabriken
två, tre gånger i veckan
och promenerar till och
från jobbet varje dag cirka
tre kilometer. Behovet av
träning för att öka mitt
välbefinnande
grundar
sig i att jag tidigare varit
aktiv idrottsman.

Christine Fares, Ericsson Lebanon SARL,
Beirut

Företagshälsovården på Ericsson i Kista erbjuder en rad
tjänster för att hjälpa och i förebyggande syfte inspirera
personal till ett livsmönster som får dem att må bra. Förutom möjlighet att få en personlig hälsoprofil pågår
bland annat en seminarieserie om hur man får balans i
tillvaron. Dessutom finns kurser i avspänning, mental
träning och yoga.
- Motion fungerar i längden också som avslappning. I
sporthallen Valhall har vi nu 50 pass i veckan. Men även
en ordentlig promenad två tre gånger i veckan är ett bra
sätt att må bra och orka mer, säger Anneli Lindqvist.
Företagshälsovården skräddarsyr även aktiviteter för
hela arbetsgrupper, till exempel inom yoga, tai chi,
teamcykling (spinning), klättring, styrketräning eller
vattenaerobics.
- Det är ett bra sätt att lära känna varandra på nytt
och stärka teamkänslan, säger Anneli Lindqvist.
Ännu finns ingen enhetlig linje för Ericsson i Sverige
när det gäller resurser inom företagshälsovård och
motionsmöjligheter.
- Min förhoppning är att det ska skapas ett koncernprogram för detta, avslutar Anne Peterberg.
NILS SUNDSTRÖM
nils.sundstrom@era.ericsson.se

- När jag gick i skolan var
jag aktiv inom många olika
sporter men det senaste året
har jag varit lat. Nu ska det
bli en ändring! Jag var i
Stockholm nyligen och då
besökte jag ett gym tillsammans med en kompis och vi
deltog i ett "step"-pass och efteråt simmade vi.
Det var väldigt skönt och nu har jag bestämt att
börja motionera här hemma i Beirut.
Gunnel Alkestrand, Ericsson Radio Systems,
Kista
•
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- Jag vill mer än jag gör. Jag
v-- \
spelar gärna golf, tycker om
att arbeta i trädgården och
gå på Friskis men det blir
'*
långt mellan gångerna. Då
tar jag mig en tur på
motionscykeln framför Rapport eller Aktuellt.
*
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