
- Appendix 2 - 
 

Intervju med Mario Christiansson, projektledare, Ericsson Software 

Technology AB 
Datum: 26/4 2002 

Typ av företag: IT- företag 

Plats: Ronneby 

Antal anställda: Ca 60 st. 

 

Vilken huvudaktivitet har Ericsson Software Technology AB? 

- Utveckling, system management och installation. 

  

Samarbetar ni mycket kontoren emellan i Sverige? 

- För de mesta sker samarbetet inom kontoren men det förekommer kommunikation 

över gränserna, oftast informellt. 

 

Hur sker arbetet inom företaget? 

- Det sker i princip alltid i projektform. 

 

Har ni möjlighet att arbetar hemifrån? 

- Ibland finns det möjlighet till det, man kan ta med papper och dokument och läsa, men 

man måste alltid finnas anträffbar på ett eller ett annat sätt under arbetstid och normalt 

sker det främst genom telefon men även e- mail.  

 

Vilka datasystem använder ni för samarbete? 

- Microsoft Exchange, Ericsson har satsat ganska hårt på att standardisera utbudet av 

programvaror så att alla kontoren i världen använder samma verktyg. Detta kallar 

Ericsson för ESOE (Ericsson Standardization Office Equipment) och i det ingår ett set 

av standardapplikationer som alla ska och bör använda. Detta för att alla dokument ska 

skrivas på mer eller mindre samma sätt, så att det kan öppnas och tittas på av alla 

anställda i hela världen. I MS Exchange finns register över alla anställda, där man kan 

slå upp lite information om individerna, telefonnummer mm.  



- En av anledningarna att vi använder Exchange är att Ericsson är distribuerat över hela 

kontinenten. MS Exchange används bara till e- mail och kontaktpersoner.  

 

När ni jobbar i projekt inom kontoret, hur kommunicerar ni då? 

- Vi kommunicerar via e- mail, telefon, benen och en projektplats på intranätet som 

Ericsson själva har utvecklat (det krävs behörighet för att komma åt informationen). 

Men mest springer vi mellan kontoren för att det är enklast. Förut fanns det olika 

verktyg inom olika Ericsson- bolag, men allt håller nu på att standardiseras, med 

ESOE.  

 

Intranätet, hur använder ni det? 

- Vi kommunicerar genom ”Tunneling”, s.k. virtuella tunnlar över Internet. Där alla 

kommer åt det, från alla Ericsson- bolag över hela världen.  

 

Vem beslutar om vilka verktyg som ska användas? 

- Den högre nivån och formella beslut, dvs. strategi och vision sker hos ledningen i 

Stockholm. De bestämmer också om de gemensamma verktygen alltså MS Exchange. 

 

Vad tycker du om de samarbetsverktyg som används? 

- Jag tycker att det var bra att standardisera verktygen, för att formaten är samma, och 

man får inga problem att öppna dem mm. Det kunde ju ta en del tid. Ett bättre verktyg 

för kommunikation efterlystes. 

- Personligen tycker jag egentligen att vi borde slänga ut allt som heter Microsoft och 

använda Linux istället. Alla känner ju dock till Windows-miljön, och därför skulle det 

bli stora kostnader att alla skall lära sig Linux, men tekniskt är Linux mycket bättre än 

Microsoft. 


