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Tummen upp i Japan
I Osaka har nu Ericssons andra digitala mobiltelefonsystem i Japan tagits i drift.
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Telekom-mässa i Moskva
Under veckan 31 maj till 4 j uni arrangerades den årligen återkommande
intrnationella telekom-mässan Expocom i Moskva. De flesta stora företag inom branschen var på plats så även Ericsson, som bl a visade
mobiltelefonsystem, EDACS och kontorsväxeln MD 110.1 samband
med mässan ordnades även en konferens.
Intresset för mobiltelefoni var stort och Ericsson demonstrerade
digital AMPS i sitt nyligen levererade system till operatören Vimpelcom i Moskva. Ericssons monter uppmärksammades speciellt av
rysk TV och bland besökarna var Rysslands kommunikationsminister.

Coca-Cola via Mobitex

Budapest

I framtiden ska den som är sugen på Coca-Cola inte behöva råka ut för
tomma läskedrycksautomater. Nyligen har ett testsystem för övervakning av läskedrycksautomater med hjälp av Mobitex startat i Norge.
Detta testsystem används av Ringnes Coca-Cola Kald-Drikk A/S, ett
dotterbolag till den norska bryggerigruppen Ringnes, som ägs gemensamt av Ringnes och Coca-Cola Company.
Från läskedrycksautomaten överförs data via Mobitex och ett radiomodem, Ericsson Mobidem M2060, till distributionascentralen. En
speciell programvara är framtagen av företaget Mobile Business
Systems, MBS.
Den centrala distributionscentralen kan nu få exakta uppgifter på
åtgången i varje automat och på detta görs chaufförernas körschema
upp. Systemet ger också uppgifter om hur mycket pengar som finns i
automaterna och när pengarna har hämtats.
Till hösten utökas testsystemet till 80 automater. Även andra länder
som Frankrike och Nederländerna har visat intresse.

I början av juni hölls en officiell
ceremoni vid överlämnandet av
det landmobila radiosystemet
EDACS till polisen i Budapest.
Samtidigt är Budapest värd för
mässan, Criminal Expo 94, där
EDACS kommer att vara representerad.

Två miljoner
Av Europas tio miljoner mobiltelefonabonnenter finns nästan
två miljoner i GSM-nät. Detta är
en ökning med 1,5 miljoner på ett
år.
(Mobile Communications)
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rets ESP-arbete, som började i höstas, är nyligen avslutat. ESP
står för Ericsson Strategic Planning och är en process som
genomförs årligen och anger affärsområdets mål och strategier. I år
ska ESP formellt inte avrapporteras utan vi gör det för vår egen skull
och har nu kopplat det till vårt förbättringsarbete, TQM. För att få en
uppfattning om hur vi arbetar med TQM har vi det europeiska
kvalitetspriset, EQA, som måttstock.
Det går bra för oss på Radiokommunikation och vi behåller vår
ställning som världsledande leverantör inom mobil kommunikation. Våra produkter, system och tjänster är det bästa som kan erbjudas. Framgångarna har vi tack vare vår duktiga och kompetenta
personal. Förutom kompetens finns en vilja och entusiasm hos medarbetarna som imponerar och som vi måste ta tillvara och vårda.

R

iktlinjen i vår ESP är att även i fortsättningen vara världsledande inom vårt område. För mobiltelefonsystem är det
aktuellt med nya stora marknader som t ex Sydafrika och Indien och
detta samtidigt som vi behåller gamla marknader. I flera europeiska
länder tillkommer nya operatörer. Sydamerika är en marknad som nu
börjar utvecklas väl och PCS, Personal Communications Services,
är ett nytt intressant område i USA. RLL, som står för Radio in the
Local Loop, har efter viss väntan, fått den första beställningen, som
kom från Ungern. Nästa, mycket intressanta
land, är Malaysia.
Samtidigt som vi ska fortsätta att vara
världsledande inom mobiltelefonsystem
ska vi utveckla terminalverksamheten. Det
gäller också för mobil datakommunikation
och de nischer inom landmobilradio, personsökning och försvarskommunikation,
som vi valt att satsa på.

S

om synes är framtiden full av möjligheter för oss. För att kunna ta tillvara desssa möjligheter är det
nödvändigt att vi är medvetna om de förändringar som hela tiden
sker i vår omvärld. Här är ESP vårt verktyg för att se över våra
strategier så vi kan justera våra mål efter de förändringar vi upptäcker. Vårt förbättringsarbete TQM är avgörande för att vi ska
kunna vara med i framtiden. Det är genom ständig förbättring, och
det gäller allt vi gör, som vi ska fortsätta att vara världsledande inom
mobil kommunikation.
Nedräkningen inför årets sommarsemester har börjat. Hösten blir
intensiv så vi behöver alla samla krafter.
Tack för mycket goda arbetsinsatser. Skön sommar!

Kurt Hellström

En ny generation basstationer växer fram
Tre och ett halvt år efter
Ericsson Radar Electronics fått uppdraget
att utveckla basstationsutrustning, MDE, till det
halvstatliga japanska
televerket, NTT, har
närmare 3 0 0 basstationer levererats. På
avdelningen för mobiltelefonsystem i Mölndal är
man nu i färd med att
utveckla nästa generation basstationer åt NTT.
Under 1994 ska de Ericssonanställda i Gävle och Borås producera ytterligare 500 MDE-stationer, Modulator Demodulator
Equipment. Och enligt Torbjörn
Hedberg på Ericsson Radar i
Mölndal bör det handla om minst
lika många stationer till som ska
levereras under 1995.
- Problemet är att NTT inte
lägger några långsiktiga beställningar. Därför är det svårt att exakt sia om hur läget ser ut nästa år.

Hektiska år
Avdelningen för mobiltelefonsystem i Mölndal bildades i samband med att den japanska basstationsbeställningen kom 1990.
För de anställda blev de första
åren hektiska med prototyparbete
och serieutveckling av en hel
produktfamilj som så småningom
ledde fram till att serieproduktionen kunde komma igång.
NTT:s mobiltelenät, PDC, Japanese Personal Digital Cellular
Mobile Communication System,
togs i drift i Tokyo våren -93. I
april iår togs systemet även i drift
i Osaka och Nagoya-regionen.
Till skillnad mot CMS 30 projektet, där Ericsson levererar ett
komplett system, bygger NTT
upp sitt system genom att köpa
byggblock från flera leverantörer. Ericsson kvalificerade sig
från starten som en av tre basstationsleverantörer medan Mo-

Torbjörn Hedberg och Ove Lagerholm, framför den MDE-modell som
konstruerats för den Japanska landsbygden. Foto: Cathrlne Andersson

Ny modell till Japan med dubbla
kapaciteten och halva storleken
torola, som också ville vara med i
leken, slogs ut.

Ledande position
Ericsson svarar för 40 procent av
basstationsleveranserna medan
Mitsubishi Electric och NEC levererar 30 procent vardera. Fördelningen omprövas varje år men
hittills har Ericsson hållit sin ledande position. Leveranserna
kommer att ge Ericsson intäkter
på hundratals miljoner kronor årligen under en stor del av 1990talet.
På avdelningen för mobiltelefonsystem har man idag utvecklat nio olika kommersiella
MDE-modeller skräddarsydda
för NTT. Bl a har man tagit fram
en mindre modell anpassad till
landsbygden samt en variant för
1,5 Ghz-bandet.
- Vi har också på uppdrag av
NTT inlett arbetet med att utveckla en "half-rate MDE" för att

kunna föra över talet på halva
bandbredden vilket gör att kapa
citeten kan fördubblas, berättar
Torbjörn Hedberg.

Krymper storleken
- Samtidigt passar vi på att krympa storleken så att den nya
generationens MD-stationer med
dubbla kapaciteten blir 40 procent mindre än dagarns version.
"Half-rate MDE"-projektet innebär att MDE-produktfamiljen
nu får tillbaka konstruktörer som
de senaste åren varit engagerade
i arbetet med CMS 30-systemet åt
den japanska kunden Digital
Phone Group, DPG.
Totalt kommer det nya halfrateprojektet att behöva knyta till sig^^^
en personalstyrka på cirku <'<^^^
man. Den nya generationen av
NTT:s PDC ska enligt planerna
vara klar att tas i drift i Tokyo i
oktober 1995.

Cathrine Anderssoi

Framtidens
mobilsystem

Skön sommar!

WHETER

I mitten av juni arrangerades på
Älvsjömässan den 44:e VTCkonferensen, dvs Vehicular Technology Conference, med underrubriken "Creating Tomorrow's
Mobile Systems.
Det här var första gången som
den årligakonferensen hölls utanför Nordamerika. Antalet uppsatser och deltagare var större än tidigare, cirka 400 respektive 870
och arrangemanget hade mot traditionen kompletterats med en utställning.

Redaktör: Gunilla Tamm, tfn 08-757 20 38
Redaktion Kista: Gunilla Tamm, Helena Andersson,
tfn 08-757 05 21,
Fax: 08-752 08 09 Ericsson Radio Systems AB,
164 80 Stockholm
Lokalredaktörer:
Gävlefabriken :Barbro Albrektsson, tfn 026-15 60 89,
Kumlafabriken: Ivar Magnusson, tfn 019-842 59,
Linköpingsfabriken: Stefan Johansson, tfn 013 - 28 71 40,
Lynchburgfabriken, USA: Jack Radgowski, tfn 009-1-804-5287451

Ericsson-montern på VTC konferensen. Foto: Catrlne Aldén

Linköping, Mjärdevi: Lars Wallin, tfn 013-28 73 11,
Lund: Katarina Smide, tfn 046-18 14 48.
Ericsson Radio Access AB: Birgitta Öberg, tfn 08-757 15 19,
Ericsson Radio Messaging: Lieselotte Claydon, tfn 08-757 59 65
Mobiltelefoner Norden: Anders Larsson, tfn 08-764 14 95
ECS/S-divisionen: Anette Norberg, tfn 08-764 14 27
Foto om ej annat anges Björn Seger
Ansvarig utgivare: Nils Ingvar Lundin
Tryckt hos: Aftonbladet, Göteborg 1994
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Mobilt inför höstens val
Med mobiltelefoner och
datorer i fickformat
kommer allmänheten
att kunna rösta i en
datagallup vid Partiveckan i Sundsvall den
7-11 augusti. Det är
första gången en gallup
genomförs på detta
sätt och syftet är att
testa en ny teknik och
metodik vid opinionsmätningar.

Huvuddator på torget
Mellan den bärbara datorn och
mobiltelefonen finns ett PCinterface, "Missing Link", från
Ericsson.
- Vi har lånat ut tio interface som
ska användas i projektet, berättar
Kjell-Åke Hultberg på Ericsson
Mobile Communications S-division i Sundsvall.

DET

TILL?

Så här k o m m e r
det a t t se ut I
Sundsvall under
partiveckan då
tio intervjuare
med hjälp av
m o b i l a datorer
ska få tusentals
människor att
rösta "på
distans".

Röstning "på
distans" under
Partiveckan i
Sundsvall

"Framtidens Sundsvall-Timrå
med
informationsteknologins
möjligheter" är ett stort projekt i
Sundsvall, där försöket med datagallup ingår som ett delprojekt.
Dettaledsav Roland Lundqvistpå
Telia Mobitel, Sundsvall och förutom Telia deltar Kommunikationsvetenskapligt Centrum,
Mitthögskolan, Apple, Ericsson,
Office och Xinit.
Försöket kommer att gå till så att
tio personer utrustade med fickdatorer och mobiltelefoner ska
går runt i centrala Sundsvall och
Timrå, i kommunernas ytterområden, på ålderdomshem och
arbetplatser. På datorskärmen står
en fråga om Sveriges medlemskap i EU samt svarsrutor för ja
och nej. Den som vill rösta kryssar
bara i den rutan han eller hon väljer. På samma sätt går det också att
röstapåde politiskapartierna. Hur
de tillfrågade röstar ser inte
lintervjuarna.

Hl R STAR

Bengt Strömberg
Ny chef för
Mönsterkortfabriken
- Barafint,tack. Jag tillträdde den
2 maj som chef för mönsterkortfabriken här i Kumla.

Via mobiltelefonen matas uppgifterna in till en huvuddator, som
kommer att finnas på Stora Torget
i Sundsvall. I huvuddatorn omvandlas de röstandes svar till olika
diagram på en stor TV-skärm. Det
går alltså hela tiden lätt att se ställ-

Vad har du för bakgrund?
- Jag har genom åren hunnit att
arbeta med mönsterkort på många
håll inom Ericsson. Senast som
till verkningschef för mönsterkort
Älvjsöfabriken dit jag kom från
Ericsson Components 1989. Den
största omställningen för mig blir
därför inte själva verksamheten
utan att flytta från Stockholm till
Kumla.

ningarna. Massmedia kan också
fortlöpande få röstresultaten via
telemodem.

Snabbt resultat
En fördel med den mobila datagallupen är att intervjuarna kan

Tillbehör till mobiltelefonen
"Missing Link", det PC-interface, som gör det möjligt att "koppla
ihop" den bärbara datorn med mobiltelefonen är ett av de tillbehör
som finns till Ericssons mobiltelefoner. Det har funnits i det nuvarande utförandet i ungefär två år.
Servicetekniker och säljare, som använder utrustningen för extern
orderregistrering, är exempel på några vanliga användare.
InomEricssonärdetbla medarbetare som är på resande fot och vill
använda Memo med hjälp av dator och mobiltelefon som har nytta
av "Missing Link".
En annan användare är statsminister Carl B ildt som via sin Ericsson
mobiltelefon kan jobba mot stordatorn i regeringskansliet.

uppsöka allmänheten och snabbt
presentera resultaten. På detta sätt
går det lätt att samal in tusentals
röster från en bred allmänhet.
Datagallupen inför höstens val
är ett bra exempel på hur det "mobila kontoret" kan användas. Andra intressanta områden är t ex
mobila vårdjournaler, larmbilder
för fastighetsskötare, el- och
vattenavläsningar, marknadsundersökningar, elektroniska kartor
och textförmedling mellan handikappade.

Koncernträff i Kista
Den 26 maj samlades representanter för Ericssons företagsledning och fackliga organisationerpåEricsson Radio
i Kista. Efter samling och lunch togs de drygt 200 deltagarna på en rundvandring och visning av affärsområde
Radios produkter, japan-projektets videokonferensrum
för uppkoppling mot Tokyo, flexibla kontorsmiljöer m m.
På Electrum hölls sammanträdet följt av tid för de fackliga representanterna att diskutera och ställa frågor till
företagsledningen. På plats fanns personaldirektör Britt
Reigo, VD Lars Ramqvist, Vice VD Carl Wilhelm Ros,
Ericsson Radios VD Kurt Hellström, Lars Stålberg på
koncernstaben samt Lars Wiklund, personalchef. Dagen
avslutades med japan-inspirerad middag och kvällsunderhållning med den danske artisten Eddie Skoller.
Fackrepresentanter på Radio. Främre raden fr v Laila
Danielsson, Salf/Gävle, Lillemor Weissman, Sif/Gävle
Anders Pettersson, Metall/Linköping, Gunvor Sundblad,
Sif/Kista. Bakre raden Tony Suppiah, Metall/Kumlafabriken, Arne Larsson, Sif/Lund, Lars-Äke Öberg, Salf/
Linköping, Per-Arne Ragnar, Metall/Mönsterkortfabriken, Roberto Garbarino, Salf/Kumlafabriken, Tommy
Johansson, Metall/Gävle, Fredrik Jansson CF/Kista,
Jörgen Söderström, CF/Linköping.

Hur går det för Mönsterkortfabriken ?
- Vi har ett mycket stort tryck på
tillverkningen just nu. Efterfrågan på Ericssons senaste ficktelefoner, både analoga och digitala, har lett till stor erfterfråga på
mönsterkort från den mobiltelefontill verkande Kumlafabriken. Därutöver har vi ungefär lika
stora leveranser till Gävlefabriken. Eftersom vi själva inte
har kapacitet att klara all tillverkning fungerar vi som inköpare av
mönsterkort från andra tillverkare. Vi har dessutom ett nära utbyte med Ericsson Telecoms fabrik i Norrköping, som också de
tillverkar mönsterkort.
Vad blir dina viktigaste åtaganden som ny chef?
- Det blir att fortsätta det redan
påbörjade förbättringsarbetet. Vi
ska fortsätta att öka kundtillfredsställelsen, t ex genom att alltid se till att hålla vad vi lovar kunden samt genom kortare ledtider.
Idag är omloppstiden för ett
mönsterkort ca 17-20 dagar. Under 1994 har vi målet att halvera
den till tio dagar. Förbättringsarbete handlar också omatt samtliga
170 anställda känner delaktighet i
fabriksmålen. Delegerat ansvar,
information och utbildning är därför också viktiga saker.
Har du familjen med dig när du
flyttar till Kumla och vad gör du
helst på din fritid?
- Jo, vi flyttar hela familjen, det
vill säga min fru, två döttrar och en
son till Kumla-trakten efter semestern. På lediga stunder om
vintern åker jag gärna skidor och
skridskor. Sommartid badar, dyker och fiskar jag gärna.

HA
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Mobiltelefon/ i Japan

Diskussioner i det stora grupparbete som Ingick I Z-dagen I slutet av maj. Foton:
Lars Wallin

Z

l

• • • • • •

•

-dag i Linköping
WÅBVÅIti

Z eller Application Center for
Mobile Switching & Radio
Networks, som man numera
heter på Mjärdevi i Linköping,
ordnade den 2 4 maj en "Zdag", för och med samtliga
medarbetare.

Syftet med detta var att alla som arbetar
inom denna , sedan årsskiftet fristående,
gemensamma Ericsson Radio-resurs skulle få tillfälle att lära känna varandra, verksamhet, och affärsidé.
Förmiddagen ägnades åt rundvandring
bland de olika avdelningarna där alla gavs
en bred information om den pågående verksamheten. Gemensam kultur, affärsidé och
målsättningar diskuterades, engagerat, i ett
gigantiskt grupparbete under eftermiddagen. Underlag för diksussionenvar bl a
olika undersökningar om miljö och verksamhet som gjorts inom enhetern.
En målsättning var att kunna hävda att:
"Vi är världsmästare på radionätstyrning".
Professionalitet beträffande helheten, flexibilitet under ordnade former och att hålla
vad man lovar, fanns med i debatten. Likaså
att det var viktigt att bry sig om och att lära

in IIADW

En snabbt
växande
marknad

För att samordna utnyttjandet av digitaliserad geografisk
information inom Ericsson har ett råd, GIS-rådet, med
representanter från Ericssons försvarsverksamhet inrättats. Rådets huvuduppgift är att agera frågelåda och att
hålla ordning på företagets användning av digitaliserade
kartor.
För att olika försvarsprojekt ska kunna
genomföras krävs det tillgång till geografiska data av olika slag. Den här typen av
geografisk information kan i digitaliserad
form köpas av olika projektmedarbetare
från Lantmäteriverket, Sjöfartsverket eller
från Försvarsmakten.
-Samma geografiska information kan
köpas av flera olika avdelningar utan att
någon samordning sker av inköp och utnyttjande. För att spara både tid och pengar
ska vi nu samla information, köp och användning under ett och samma tak. De representanter som sitter i GIS-rådet ska veta
vad som köps in och var i organisationen
specialistkunskapen inom ett visst område
kan sökas, berättar Anders Fagerström,
programchef, stridsfordon, Ericsson Radar
Electronics i Kista.
Tillsammans med Mats Åkerlund på Ericsson Radio och Hans Brandtberg, på avdelningen för utveckling på Ericsson Radar har han arbetat fram de riktlinjer som
GIS-rådet har att följa.

Den 1 7 maj kunde medarbetarna på Ericsson Toshiba i
Osaka andas ut efter en mycket intensiv arbetsperiod.
Ericssons andra digitala mobiltelefonnät i Japan togs då
kommersiell drift och det skedde nästan två månader före
utsatt tid. Arbetet med utökningar av systemet började i
slutet av april.

Det var i juli för två år sedan som Ericsson
fick beställning på ett digitalt mobiltelefonsystem till Kansairegionen. Nätet
täcker Kansai-området med städerna Osa•
MIHALIfH ka, Kyoto, Kobe och Nära. Denna första
fas i nätet har kapacitet för 75 000 abonnenter.
*
*ENOT
- För ungefär ett år sedan fick vi förfrågan från kunden, Kansai Digital Phone,
1
om möjligheterna att gå i kommer^ B All Al KDP,
siell drift tidigare än det datum som anges
i kontraktet. Vi accepterade detta och nu
har vi klarat det, säger Tomas Hillås, projektledare och chef för Ericsson Toshibas
kontor i Osaka.
lamm r \/r 11 Ni ;
I Kansairegionen råder hård konkurrens
mellan mobiltelefonoperatörerna och
KDPs konkurrenter NTT och Tuka tog
Göran Olsson, chef för Application
sina system i kommersiell drift första april.
Center I Mjärdevi, sammanfattade.
Tukaärennyoperatör,därblaNissaningår
bland ägarna.
av varandra.
- Både NTT och Tuka gick igång med
Som avslutning på dagen bjöds till fest
sina system den första april i år och
med mat, underhållning och dans.
Lars Wallin därför var KDP naturligtvis måna om att
inte komma alltför långt efter, förklarar
Tomas.
Behovet av mobiltelefoni är stort i Japan
och KDP hade vid starten av sitt system en
väntelista på 30 000 blivande abonnenter.
Kansairegionen har 21 miljoner invånare
och är Japans näst största mobiltelefonregion.

viÅinwr
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Nytt råd ska samordna
geografisk information

gare än vad det sagts från början. Det har
påverkat leveranserna från Gävlefabrikei
och betytt mycket övertid för alla som arbe
tar med Kansai-projektet.
På Ericsson Toshibas kontor i Osaka arbetar tjugo personer och av dessa är knappt
hälften skandinaver. Flera av de japansk;

Rörlig karta
-När man använder sig av digital geografisk
information får man en kartbild som kan
zoomas och panoreras efter användarens
önskningar. Kartan blir rörlig. Tillför man
systemet beräkningar eller andra analyser
av data får man ett Geografiskt Informationssystem, GIS.

I
ii

Tidspressat
Naturligtvis har arbetet påverkats av att
systemet skulle tas i kommersiell drift tidi-

varit viss skillnad i Osaka jämfört med Tokyo. I Osaka måste de tekniker som jobbar
ute på fältet vara försiktigare med hänsyn
"yakuza", den japanska maffian, som
« •
fotfäste i Osaka och speciellt inom
byggindustrin.
Mikael Söderberg vid en av basstationerna. Foto: Talna Bergenstråle

medarbetarna har tidigare arbetat me
driftsättningen av Ericssons mobiltelefonsystem i Tokyo, där de fått utbildning.
När det gäller installationsarbetet har det

Dubblering

Både yttäckning och kapacitet ska fördubblas. I november i år ska nätet i Kansai-regionen vara så stort att 93 procent av befolkningen där täcks. Med tanke på detta torde
medarbetarna på Ericsson Toshiba i Osaka
inte lida brist på arbetsuppgifter under den
närmaste framtiden.

Gunilla Tamm

Redan i slutet av april började arbetet med
två dvs utökningen av KDPs system.

Tre Ericssonsystem i Japan
Ericsson Radio Systems har tre mobiltelefonsystem i Japan. Två av
dessa, Tokyo och Kansai har gått i kommersiell drift. Det tredje,
Nagoya, tas i drift i slutet av juli i år.
I och med att systemet i Tokyo gick i drift blev det möjligt för
abonnenterna att köpa mobiltelefoner. Tidigare hade de bara kunnat hyra telefonerna.
De störstaägarnaiKDPär Japan Telecom, West Japan Railway,
Toyota Motor Corp, Cable & Wireless samt AirTouch
Communications f d PacTel Corp.

Z-dagen avslutades med mat, underhållning och dans. Här är det maten som
serveras.

Stort kundbehov

Kumla vann KCM

Det vinnande 11-mannalaget från Kumla.
Foto: Tomas Sjöberg

Text: Cathrine Andersson

Det var då det..

Andra systemet i kommersiell drift på
rekordtid.

Under första helgen i juni hölls Koncernmästerskap, KCM, i fotboll. Arrangör var
sportklubben vid Ericsson Radio i Gävle.
Inte mindre än 35 lag med 350 till 400
spelare deltog.
Storslam blev det för Kumla-laget där
både 11-mannalaget och damlaget vann.
Ericsson i Mölndal höll sig väl framme
och vann old boysklassen. 7-mannalaget
från LMF, Finland, tog hem segern i sin
klass.
KCM blev ett uppskattat arrangemang,
där Pär Skalin, Gävle, hållit i trådarna.

-MedhjälpavGIS kan användaren få veta
meromterrängförhållanden,göraanalyser,
fåhjälpmedvägval,navigera,etc.Information som är lägesbunden, dvs har en plats i
terrängen, kan ritas ut överlagrat på bildskärmens kartbild.
System med digitaliserad geografisk information harenligtHansBrandtberg, sammankallande i GIS-rådet, använts inom Ericsson Radar sedan 1973.
-Den första geografiska datakartan gjordes till JA 37 Viggen. Sedan dess har både
behovet av och komplexiteten hos den här
typen av system ökat. Genom att vi nu samordnar utnyttjandet av geografisk information i första hand inom Ericssons försvarsverksamhet kan verksamheten effektiviseras.
-På sikt ska information och geografiska
data lagras i en databas, tillgänglig för användare från olika divisioner. Redan i slutet
av det här året tror jag att vi kommer att
kunna ha en databank modell mindre, färdig att tas i bruk där olika projektkartor presenteras.
GIS-rådet består av representanter från
Ericsson Radar (divisionen för flygelektronik, divisionen för ytsystem och divisionen för flygburen radar), Erisoft, Ericsson
Radio
(divisionen
för
försvarskommunikation) och Ericsson Radar A.S i
Norge.

I samband med att KDP tog sitt mobiltelefonsystem i drift
gjorde Sam Ginn, ordförande i AirTouch ett uttalande i
massmedia. Där sa han bl a att:
"Det stora kundbehov som vi upplevt i Tokyo
beräftar vår uppfattning om att Japan är
en mycket lovande mobiltelefoni,--<—- *-^ NjiCjoya
marknad. Pentrationen i Japan är
mindre än två procent medan
Här är några av medarbetarna på Ericsson Toshibas kontor i Osaka. Stående fr v
Anders Jansson, Larry Richard, Mike Jahkola, Adnan Cessan, Jonas Högberg och
Masayukl Ueda. Sittande fr v Tomas Hillås och Roger Mårtensson.
Foto: Mr Ito, KDP.

den i USA har nått sex procent." (Detta kan jämföras "v » • *\ \ f"<r
med Sverige, som är vari- ^
f *»f
dens
mobiltelefontätaste f
t
land med en penetration som l£jj
närmar sig 10 procent.)
^ ^

**

Japan består av närmare
4 000 öar, I en båge från
norr till söder. TIM ytan är
Japan något mindre än
Sverige.

Den stora händelsen under
50-talet var televisionen.
Försökssändningar kom i
gång -54 och reguljära
TV-program
startade
1956. Dåvarande SRA började sin konstruktionsverksamhet redan 1952 och två
år senare kunde Radiola erbjuda den första svenska industriellt tillverkade TVmottagaren på marknaden.
Det var en golvmodell med
17" bildrör, den största bildstorlek som då var tillgäng- „
lig.Efterfråganöverträffade ? R A visade TV-apparater på utställningen Expo Norr,
alla prognoser. Den sena Östersund 1959
starten av TV i Sverige gjorde att allmänhe- dimensionerna blev tillräckligt små.
ten genast var beredd att köpa mottagare då
Mikrokretsarna, som kom fram under 70sändningarna kom igång.
talet, fick stor användning i anrops- och
Radiolas TV-design blev stilbildände manöversystemen och underlättade inföoch fick också anseende som marknadens randet av automatiken. 1974 lanserade
kanske driftsäkraste mottagare. Försälj- SRA en mobilradiostation för avancerade
ningen nådde rekordsiffror under 1959 och radiosystem med ett flertal automatiska
-60, då ca 1000 apparater i veckan lämnade funktioner som passning av åtta kanaler,
det löpande bandet.
snabbval av motstation och automatisk
1964 lade SRA ned sin produktion av svarssändning.
rundradio- och TV-apparater och sålde
denna del av rörelsen och varumärket Radi- Mobiltelefoni
ola till AGA. 1968 sålde AGA Radiola- Tanken på att ansluta mobilradioverksamheten vidare till Philips.
förbindelser till det allmänna fasta telefonnätet väcktes redan i slutet av 40-talet. Flera
Mobilradio
abonnenter kunde betjänas av samma fasta
I början av 50-talet levererade SRA ett nät radiostation och genom sammanslagning
av fasta radiostationer till det svenska civil- av trafiken kunde radiofrekvenserna utförsvaret. Dessa användes också av polis nyttjas bättre. En försöksutrustning för auoch brandkår. Radionätet byggdes ut tomatisk trafik, konstruerades och tillversuccesivt och mot slutet av 50-talet täckte kades av LM Ericsson, Televerket och
det nästan hela Sverige.
SRA. Den togs i provdrift under -55 av
1954 kunde SRA erbjuda en mobilradio Räddningskåren och värden första automasom var så liten att den kunde monteras i tiska biltelefonen i världen.
bilens förarutrymme mot tidigare i bakIngvar Bevenius
luckan. Det var dock först 1964, då
elektronrören ersattes av transistorer, som
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Agneta Tehler-Johansson, chefssekreterare i Kista och fembarnsmamma

-Svårast hinna allt man vill
lit väl ut, så det ska vi givetvis
pröva även på Radio.
Den stora respons tjejerna visat
för de kurser och seminarier vi
haft visar också att behovet finns.
År sekreteraryrket på väg att försvinna?
- Absolut inte. Jag är övertygad
om att behovet av sekreterarens
funktion såsom sammanhållande
länk alltid kommer att finnas. Däremot är vi inne i en tid av förändring. Det är dock viktigt att vi sekreterare själva aktivt deltar i diskussionen och är med och påverkar de förändringar som kommer.
Vad kännetecknar en bra sekreterare?
- Självklart ska en sekreterare
tycka om att ge service. Det är
också bra om hon är utrustad med
en hel del skinn på näsan, ett sunt
förnuft och en förmåga att snabbt
kunna improvisera då något oförutsett inträffar.
Att vara insatt i verksamheten är
naturligtvis också en viktig del av
arbetet.

i JARN I ELDEN. Agneta Tehler-Johansson trivs bäst när det går undan. Hon är chefssekreterare,
har fem barn och är engagerad I att ge sekreterare på Ericsson möjlighet till vidareutveckling och utbildning. Hon har i vår varit i Bryssel med den studiecirkel hon gått för att lära sig mer om EU.

I ERA Nyheters enkät i mars-numret fick läsarna föreslå en person att på
egen hand intervjua. Många bra förslag damp ned och vi inleder här med
den första önskeintervjun. Sekreterarna Monica Forsberg och Marie van
den Bos ville göra ett reportage om Agneta Tehler-Johansson. Agneta har i
många år arbetat som sekreterare och på Ericsson. Idag är hon chefssekreterare till Kjell S Andersson på affärsenheten Mobiltelefon! europeisk standard. I elva år har de två arbetat tillsammans.
Berätta Ute om din bakgrund?
- Efter tvåårig ekonomisk linje på
facksskola var jag ganska skoltrött och visste inte riktigt vad jag
ville göra. Jag sökte och fick jobb
som kontorist på UDs kurirexpedition, som jag ett par år senare
blev delansvarig för. Det var en
rolig och intensiv tid. Därefter
följde några år som småbarnsförälder, dagmamma och som administratör på en MC-firma.
Hur hamnade du på Ericsson och
nuvarande tjänst?
-1983 blev jag av en vän tipsad att
söka jobb på Ericsson Radio. Det
gjorde jag och anställdes som
sektionssekreterare och även som

Avgörande är att man tillåts växa
påden plats man är, genom vidareutbildning i en takt man själv väljer-

projektsekreterare. Efter cirka ett
år blev jag avdelningssekreterare
på en avdelning som sy sslademed
motmedel och militärelektronik
och där Kjell S var avdelningschef. Nästan direkt flyttades verksamheten till Ericsson Radar. Där
var vi fram till 1990 då Kjell blev
VD för dåvarande Radiosystem.
När
så
den
stora
omorganisationen på Ericsson
Radio blev aktuell 1992 kom vi till
affärsenheten för Mobiltelefoni
europeisk standard, där Kjell idag
är chef.
Du har själv ingenformell sekreteratutbildning. Vad tycker du att
en sekreterare bör ha i bagaget?
- Jag är övertygad om att en formell utbildning aren braavstamp,
men att gå den långa vägen ger
också värdefulla insikter och kunskaper. Genom attjag själv arbetat
på flera nivåer inom Ericsson har
jag en bra inblick i hur det fungerar
på olika håll ute i organisationen.

Du har engage rat dig i atterbjuda
sekreterarna angelägna kurser
och seminarier. Varför är det viktigt?
- Utbildning ger ökade kunskaper,
råg i ryggen, utbyte av erfarenheter och nya kontakter. Det har
också känts viktigt att möta den
osäkerhet sekreteraren kan känna
inför den omvandling som idag
skerpåarbetsplatsen, till exempel
vad gäller det flexibla kontorets
intåg. Vi har under våren haft
seminarier just kring temat
Sekreteraryrke i Förändring.
Vihar också valtutnågraavsnitt
ur Diplomerad Sekreterarutbildning; företagsekonomi, marknadsföring och internationell
kommunikation. I en pilotomgång kommer dessa att erbjudas
sekreterarna på RMOG.
På Ericsson Telecom har man
drivit projektet Resultatinriktat
sekreterararbete, Ria. Ria är en
metod att kartlägga sekreterarens
arbetstid. Målet med Ria är att sekreterarna ska kunna övergå till
mer avancerade arbetsuppgifter
genom attundvikadeonödiga. Ericsson Telecoms satsning har fal-

Hur pass viktig är
relationen chef/
sekreterare?
- Mycket viktig.
Man ska kunna
kommunicera öppet och fungera
som ett team. En
bra chef är en
trygg chef som vågar delegera ansvar, beslut och
projekt och som
stöttar sekreteraren i hennes vilja
till utveckling.
Vad är det bästa med ditt jobb ?
- Det är att ingen dag är den andra
lik. En dag kan innehålla allt från
att klistra etiketter på kuvert till att
fatta viktiga beslut på möten.
Och det värsta?
- Att man inte hinner med allt man
vill kan kännas frustrerande.
Hur klarar du av att kombinera
engagemanget i jobbet med fem
barn hemma?
- Jaaa..., det är ett ständigt
pusslande. Jag trivs visserligen
bäst med mycket liv och rörelse,
men detärklartattjobboch privat-

liv kolliderar ibland. Jag har dock
ett gott stöd från de äldre barnen,
som ofta hjälper till med de yngsta
hemma. Att min man ocksåjobbar
på Ericsson trorjag kan underlätta
förståelsen för varandras jobb när
vi ska sy ihop vardagen. Om det är
möjligt försöker min man och jag
då barnen är sjuka att turas om att
stanna hemma varsin halva av dagen. Är det lugnt på jobbet brukar
jag passa på att ta kompledigt för
att vara hemma en
eftermiddag ibland.
Om du får någon
tidöver- hur kopplar du bäst av?
- Jag har nyligen
börjat träna på
gym. Det ger en
fantastisk start på
dagen. Annars har
jag tyvärr inte så
mycket egen tid
över. Hade jag det
skulle jag läsa fler
böcker. Jag älskar
att läsa och har alltid 5-10 böcker
på gång samtidigt. Tyvärr hinner
jag sällan läsa mer än en sida innan
jag somnar.
Har du något gott råd att de la med
dig av?
- En sekreterare har ett yrke med
goda förutsättningar att med egna
idéer påverka arbetsinnehåll och
upplägg - ta väl vara på dessa möjligheter. Dessutom tycker jag att
vi sekreterare bör bli bättre på att
saluföra oss själva och visa stolthet över de fantastiska jobb vi utför. Det trorjag ökar respekten för
sekreteraryrket.

Monica Forsberg/
Marie van den Bos

Monica Forsberg (ovan till höger) och Marie
den Bos (Ulla bilden) fick chansen till en önske
Intervju med Agneta Tehler-Johansson, sekreterare till chefen för affärsenheten Mobiltelefoni
europeisk standard.
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En lättviktare
till lunch

PRESSKLIPP
GSM-licens i

Namibia
KonsortietNamibiaGSM, harfått
licens för att bygga och driva
Namibias första GSM-nät. I
konsortiet ingår det nationella
telebolget Telecom Namibia med
51 procent, Telia med 26 procent
och investmentbolaget Swedfund
med 23 procent.
Nätet beräknas tas i kommersiell drift i februari nästa år och
den totala investeringen beräknas
uppgå till 250 miljoner kronor.
Televärlden 10/1994

Det har gått fyra månader sedan Harrys restaurant i Kista introducerade viktväktarmat som ett
alternativ till den ordinarie lunchen.
- Jag känner mig sundare till både kropp och själ,
säger Ove Blomberg, en av dem som numera
väljer det "lättviktiga" alternativet.
Vid introduktionen i februari var
det många som ville pröva det nya
lunchalternativet- viktväktarmati Harrys restaurant.
- Sedan den första uppståndelsen lagt sig har vi i snitt serverat
runt 60 portioner per dag - ungefär
dubbelt så många som vi räknat
med, säger Kicki Kamskog i Harrys restaurant.

Viktväktarmaten är mindre
portionerad och innehåller mindre fett, den är också noggrant fördelad i proteiner och kolhydrater.
Menyerna hämtar köket från
viktväktarnas egna kokböcker
och diverse mattidningar.
De som väljer viktväktarmaten
har många varierande skäl till
varför. Det handlar om övervikt,
höga kolesterolvärden, mycket
stillasittande på j obbet eller för att
man vill äta en sundare, men ändå
rätt fördelad kost. Det finns också
de som väljer den bara för att den
smakar bra.

Blir mätt

Kicki Kamsko I köket på Harrys
hämtar menyn från viktväktarnas
egna kokböcker.

För Ove Blomberg handlade det
om några kilo för mycket och för
lite motion. Sedan han började
med viktväktarluncher i mars har
Ove gått ned ett par kilo.
- Jag har tidigare prövat att
bantamedråkostmenledsnat ganska snabbt. Det här är något helt
annat. Här får man fortsätta att
äta varm, vällagad men ändå
sund mat, säger Ove, som definitivt tänker fortsätta på den inslagna vägen.
Han har bara gott att säga om

Unisource Mobile

Ove Blomberg på Ericsson Radio i Kista har nappat på viktväktaralternativet till lunch. Han tycker att han mår bättre och har sedan I
mars blivit av med ett par kilo.

maten, den är god och har hittills
varit väl varierad. Ibland tar han
lite extra från salladsdisken men
Ove anser att han blir "lagom"
mätt med lättviktarlunchen.
- Ännu har jag inte medvetet
börjat ändra matvanorna hemma,
men jag tänker mer på vad jag
stoppar i mig, menar Ove.

Anmäl dagen innan
Den som är intresserad av att äta
viktväktarmat meddelar köket,
genom att ringa eller skriva upp
sig på listan i kassa två. Man anmäler sig dagen innan för minst en
vecka i sträck. För den som vill

börja med att provsmaka kan
ERA Nyheter tipsa om att det brukar gå bra att få en viktväktartallrik om man kommer vid slutet av
serveringstiden - förutsatt att det
blivit mat över.
-Vi i köket tycker att det är
kul med detta alternativ. Det blir
lite mer pyssel men vi har istället
bantat ned den ordinarie menyn
med en rätt, förklarar Kicki.
På Harrys lovar man att fortsätta serveringen om intresset står
sig som det hittills har gjort.
- Vi tror att viktväktarmaten har
kommit för att stanna.

Helena Andersson

Kistabutiken invigd

VD Kurt Hellström passade på att fynda när Kistabutiken Invigdes i maj. I kassan
Britt Löf.

Avyttring av filialer
Inom Ericsson Mobile Communications S-divisionen har
följande tre filialer avyttrats
underslutetav maj ochbörjanav
juni. Det gäller Kristianstad,
(nuvarande namn Vilan Kommunikationselektronik AB),

Örebro (nuvarande namn Systemradio i Örebro) samt Uddevalla (nuvarande namn Uddevalla Communication AB).
På alla tre ställena är det tidigare anställda som tagit över.

Delpension 1994
DettagällerDigsomfyller60årellerkommerattjylla60årunderl994.
Om Du gör anmälan före 1 juli 1994 komer Du att behandlas efter de
gamla reglerna (65 procent av inkomstbortfallet).
Fr o m 1995 ändras 65 procent till 55 procent och rätten att gå i
delpension kommer att gälla fr o m 61 år.
Den som vill ha mer information kan kontakta Gun Sundström, tfn
757 2604.

Den 21 maj var det dags för invigning av den nya butiken
i huvudbyggnaden i Kista. På plats att lyckönska
Ericssons intresseförening (som driver denna liksom
Telefonplans butik Grottan) fanns VD Kurt Hellström
och ansvarig för Förvaltning Norr inom LM Ericsson
Fastigheter AB, Göran Kristoffersson. Båda passade
dessutom på att fynda bland de många fina öppningserbjudanden butiken lockade med.
Alla anställda kan teckna medlemskap i intresseföreningen. Medlemskapet ger inte bara genomgående
rabatter i Kistabutiken och Grottan utan också i en mängd
affärer ute på stan. Anmälan om medlemskap tecknar du
i butiken. Avgiften är 10 kronor i inträdesavgift och 20
kronor i årsavgift.
Sortimentet i Kistabutiken är allt från godis, tobak,
hygienartiklar till yoghurt och mikromat.

Resebyrån i
nya lokaler
Nyman & Schultz i Kista har flyttat till Åhléns-huset. Ingång från
Kistagången 12 och Torshamnsgatan 33.
Nya telefonnummer är 75850 &
75860. För mer info finns nyhetsbladet Resenytt att få från N & S.
En fotofolder som presenterar Lilian Sjöblom hjälper Branko Poje
personalen är också på väg.
att boka resan i de nya lokalerna.

Orientera med Kista Sportklubb
Under den snöfria delen av aret
tränar orienteringsklubben i Kista
så gott som varje tisdagkväll. Arrangemangen sker tillsammans
med bl a IBM-klubben.
Träningarna sker på kartor runt
Storstockholm med normalt tre

olika banlängder. Killar som
tjejer är välkomna att delta. Meddelanden om aktiviteter finns på
anslagstavlan utanför Harrys.
För mer info, kontakta Lars Nordgren, telefon: 72970, memoID:
ECS.ECSLN.

Nästa ERA Nyheter kommer den 1 septemer. Ha en skön sommar!

Unisource Mobile har tagit över
de licenser och licensansökningar
som tidigare drivits av de tre moderbolagen Telia, PTT Telecom
Netherlands och Swiss PTT.
Unisource Mobile satsar på att bli
en aktiv operatör på mobiltelefonimarknaden i Europa.
Telia behåller dock tills vidare
förvaltningen av mobiltelefonnäten i de baltiska staterna och S: t
Petersburg. På samma sätt behåller Holland ansvaret för Indonesien, som ju varit en holländsk
koloni och där det finns starka
band mellan de två länderna.
Förutom licenser och licensansökningar ska Unisource Mobitel exploatera nya marknader.
Mest aktuella är Irland, Belgien,
Polen och Tjeckien.
Televärlden 10/1994

Hushållen köper
mobiltelefoner
Branschorganisationen Mobilteleleverantörerna förutspår att
försäljningen av mobiltelefoner i
år kommer att växa med 80 procent till ca 370 000 telefoner.
Hälften av försäljningen går till
hushåll. Femtio procent av de
sålda telefonerna är GSM-telefoner.
Under 1995 räknar Mobiltelele verantörerna med att det ska säljas 480000 mobiltelefoner och att
80 procent av dessa är GSM-telefoner.
Dagens Industri 4juni-94

Tillväxt i Spanien
Spanska Mobile Telecoms har efter prissänkningar fått 15 000 nya
abonnenter i sitt mobiltelefonnät.
Det är en uppgång med 50 procent
jämfört med samma tid förra året.
Om denna uppgång fortsätter räknar företaget med att ha upp mot
500 000 abonnenteri slutetav året.
Cinco Dias 16/05

Brist på mobiltelefonnummer
I Taiwan kommer Directorate
General of Telecommunications
(DGT) att släppa 15 000
mobiltelefonnummer för att möta
det ökande behovet på marknaden. Ytterligare 15 000 nummer
kommer att släppas en månad senare. Vissa bedömare anser att
detta inte är tillräckligt och menar
att bristen på mobiltelefonnummer inte kommer att upphöra
förrän DGT:s nya GSM system är
färdigt i mars nästa år. Då kommer 500 000 nummer att släppas
inom tre år.
Commercial Times 21/05.

Pappa på "heltid

.NYHETER

>>
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- Det här känns hett rätt och är bland det
bästa jag gjort. Så säger Anders Wedin om
sitt beslut att vara pappaledig och tillbringa
några månader med dottern Emma, elva
månader. Anders arbetar på Ericsson Radio i
Kista där han är teknikspecialist på affärsenheten mobiltelefonsystem amerikansk
standard.
När Emma annonserade sin ankomst bestämde Anders och hans
sambo Ulrika att han skulle vara
barnledig under några månader.
Redan då tog han också upp frågan med sin chef, alltså ett år
innan det var aktuellt.
Som ASIC-specialist har han
en viktig roll i det stora basstationsprojektet RBS 884, som
gäller en ny generation bastationer för den
amerikanska
mobiltelefonstandarden. ASIC
står för Application Specific
Integrated Circuit dvs tillämpningsspecifika integrerade
kretsar. Enkelt uttryckt betyder
det att man skräddarsyr kretsar
för vissa ändamål.
- Jag hade planerat in ledigheten så det skulle passa när projek-

Emma år drygt elva månader

tet var avslutat men det har blivit
förseningar, så det blev inte så.
Många av mina medarbetare var
nybörjare när arbetet startade,
men eftersom jag talatom i god tid
attjagskulle vara pappaledig hann
alla komma in ordentligt i jobbet
medanjag varkvar, säger Anders.

Har du något
smultronställe
inför
semestern?
Peder Malmlöf,
Gävlefabriken
I-Eftersom jag håller i fiskeI sektionen här
I vid GävlefabI riken, så blir g
Idet väl något
I om
fiske.
I Själv hade jag
I tänkt åka till
I Gaula i Norge
I på laxfiske.
I Annars så är Ransarån ett litet
I smultronställe, där kan man fiska.

kompledighet och semester så formellt börjar barnledigheten den första juni.
Förutom en del arbete på
Ericsson Radio är han i år
ordförande i en intresseförening för svenska elektronikindustrier. Anders
uppgift är att arrangera
regelbundet återkommande seminarier. Detta är
också en uppgift som stjäl
en del av tiden med Emma.

Eva Haglund, Ericsson
Radio, Kista

Pappaledig chef
Tomas Bäckström är Anders chef och han har själv
varit barnledig.
- Det gjorde det lätt att ansöka om pappaledighet.
Tomas var mycket förstående, säger Anders.
Förutom att tidigt ta upp
planerad föräldraledighet
med sin chef ger Anders rådet att ta reda på vad som
gäller.
- Det finns en djungel av
regler, säger han. Från sin
personalenhet skaffade Anders
"Riktlinjer för föräldraledighet".
Dessa ska fungera som ett "körschema" inför och under barnledigheten och inför återgången
till arbetet.
Att haregelbunden kontakt med
sin chef och sina arbetskamrater
tycker Anders är viktigt. Det gäller också de informella kontakterna
som att vara med
ochfiraav en arbetskamrat med en öl.

I-Stockholm är en fin sommarstad! Många restauranger flyttar
utomhus och
1 man kan dansa
med
utsikt
H
över hela stan * *
både på Mose^P
backe
och
--* . .f
Hasselbacken.
* * \
Väljer man att
åka utomlands
är det lätt att bli förälskad i Provence. Det har jag blivit!

mm
'**"

• Under barnledigheten hinner jag lära kanna Emma ordentligt,
eager Anders Wedin.

got som är så annorlunda mot det
vanliga arbetet.
Pappaledighet kan kanske tillfälligt påverka yrkeskarriären
men i det långa loppet tror Anders
att det i stället kan vara positivt.

Nittio procent

Lära känna
Emma

Rubriken "Pappa på heltid",
stämmer inte riktigt.
- Nej, jag är pappaledig till 90
procent. Det betyder attjag finns
på jobbet ungefär en dag varannan vecka, förklarar han.
Anders startade sin föräldraledighet i mars och börjar arbeta
heltid igen sista augusti. Från
mars till första juni tar han ut

Att vara tillsammans med Emma
hela dagarna och
lära känna henne ordentligt är en fin
upplevelse, som ger
Anders ett annat
perspektiv på livet.
- Bland det bastå Jag gjort, tycker Anders
Det är också inspi- om sin pappaledighet.
rerande att göra nå-
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- Jag har fått en ny plattform att
stå på och tar jobbet lite mer med
en klackspark, säger han samtidigt som han tar på Emma hennes
små skor. (Hon har precis lärt sig
att gå.)
Några enahanda dagar har inte
Anders. Han tar med sig Emma ut
och de brukar vara borta flera timmar, det blir promenader eller
kanske kafé.
- Det är inte så ovanligt att se
andra pappalediga killar här i
Uppsala även om jag brukar vara
enda
pappan
på
barnavårdscentralen, säger han.
Att både Anders och Emma
uppskattar och trivs med pappaledigheten syns tydligt. Den sista
augusti är det slut men innan dess
ska Anders och hans sambo Ulrika ha semester. Det blir förmodligen en resa till Sardinien och
Emma följer med.
Gunilla T a m m

Viktigt hinna med familjenv

- Egentligen hade jag planerat att
vara pappaledig sex månader
men det blev bara två eftersom
min sambo blev arbetslös. Det
var två fina månader även om det
tog drygt två veckor för mig att
mentalt ställa om mig och koppla
bort jobbet. Det berättar Tomas
Bäckström, som är chef för en
grupp konstruktörer som arbetar
med digital modem design för
mobiltelefonsystem amerikansk

standard. Det är i denna grupp
Anders Wedin ingår som ASICspecialist. Det är ett ungt gäng
och förutom Anders har nästan
alla som fått barn tagit ut längre
eller kortare pappaledighet.
- Det är en fin upplevelse att
lära känna sitt barn ordentligt.
Även om man har ett krävande
jobb är familj och hem viktigt och
pappaledighet ger möjlighet till
att "vårda " familjen, säger

Tomas.
Som chef är det Tomas uppgift
att planera för medarbetarnas
föräldraledighet.
- Det är viktigt att inte bara
tänka på själva barnledigheten
utan jag ska också bevaka så att
den som är borta har ett jobb att
komma tillbaka till även om det
sker omorganisationer.betonar
han.
Tomas Backström
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Stefan Backlund,
Linköping, Mjärdevi
—Vi kommer
från Finland,
så vi åker dit
på semestern.
Smultronstället
där
skulle väl vara
sommarstugan vid havet,
dit försöker vi
alltid att hinna ta oss.

Margaretha Dahlén,
Kumlafabriken
-Ja, det har jag verkligen! Vi har
en 110 år gammal prästgård i Dalarna som vi
håller på att
restaurera. Dit
skall vi flytta
permanent när
vi blir pensionärer,
leva
nära naturen
och ta emot
barn och barnbarn. Det är vårt smultronställe!

Lillian Jones, Lynchburgfabriken, USA
- Jag ska ut på en fem dagars busstur till Atlanta i
i Georgia och
där ska jag bl a
besöka monumentet över
Martin Luther
King Jr. Jag
ser fram mot
denna resa.

