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FLER KREATIVA IDÉER
"Vi kan åstadkomma mycket mer än
vi tror om vi släpper loss de kreativa
krafterna." Det skriver Jöran Hoff,
Mobilsystems affärsutvecklingschef i
sin ledarkommentar.
SIDAN 2

EFTER 18 MÅNADER

TIDNING FÖR OSS PÅ MOBILSYSTEM

MAJ 1997

Det har hänt mycket i Katrineholmsfabriken sedan delar av den gick över
till Ericsson Radio Systems för snart
ett och ett halvt år sedan.
SIDAN 4-5

mmr
Stor belöning
för effektivare
distribution
• Bra förslag är lönsamt om man arbetar inom Ericsson. Roger Lundström på
Hardware Center för GSM, NMT och
TACS i Kista har nyligen belönats med
160 000 kronor för sitt förslag om hur
man kan distribuera skeppningslistor
för hårdvara på ett effektivare sätt via
memo för windows. Affärsenheten för
GSM, NMT och TACS kommer i och
med detta att spara 600 000 kronor
per år.
Roger kom i november 1996 på förslaget att istället för att skicka disketter med skeppningslistor på hårdvara
via DHL så kan man skicka dessa listor
via memo för windows. Tiden för att

o O
Roger Lundström t h , mottar sin
belöning av sin högste chef, Kaj
Snellman, på GSM, NMT och TACS
Customer Service. I mitten Anders
Mellström .
Foto: Björn Rossander
administrera sändningen av listorna
går ned med en timme per lista och
man slipper fraktkostnaden. Den interna kunden får dessutom listorna
snabbare och säkrare.

Tio interna kunder

Patent - eil allt Viktigare handelsvara. Lena Hagström är koncernens enda patentutbildare på heltid.

Foto: Nils Sundström

Här finns nyckeln
till skattkistan
Det blir allt viktigare att skydda sina uppfinningar. Antal patentmål ökar i domstolarna och skadeståndskraven blir allt högre. Patentportföljen har blivit en
skattkista och en viktig handelsvara för att förhandla fram licensavtal med
andra tillverkare. Koncernens enda patentutbildare på heltid finns i Kista Lena Hagström på Ericsson Radio Systems.
Sidan 3

Han undersökte sedan vilka internkunder det är möjligt att jobba med
på detta sätt. Resultatet blev tio interna kunder runt om i världen.
Nästa steg var att räkna ut hur
mycket pengar företaget skulle tjäna
på att göra på detta sätt. Det visade
sig att om man gjorde detta från Kista
till de tio kunderna så kunde man spara in 600 000 kronor per år. Tillsammans med kunderna genomfördes
då de förändringar i arbetsrutinerna
som behövdes för att kunna jobba på
detta nya sätt. Om fler kan skicka den
här typen av listor via memo för windows så finns det goda möjligheter att
ännu mer pengar kan sparas.
- Jag hoppas att detta sporrar även
andra att ge bra förslag, säger Anders
Mellström, chef för Hardware Center i
Kista. Det bästa med det här förslaget
är att man gått från idé till handling
vilket kräver både engagemang och
arbetsinsats.
KARIN GAVLEFORS
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LEGnnmnEEa

V

ärlden förändras snabbare och
snabbare. Avreglering, ökad konkurrens och kraftigt ökad komplexitet gör att vi måste vidga vår
utblick även mot alternativa sätt att lösa mobila kommunikationsbehov. Vi måste också
inse att kommunikation i framtiden blir kombinationer av tal, data och video. Datavärlden
med Internet expanderar och intresserar sig
allt mer för mobilitet. Satellitsystem och trådlösa lokalnät är andra områden, som kan vara
intressanta för oss.
Vi har vant oss vid att utveckla produkter,

Vi måste släppa
loss vår skaparkraft
som specificeras i formella standardiseringsorgan. Nu kommer vi mer och mer att få se
utveckling som sker på samma sätt som i datavärlden, där den som är den ledande med en
vinnande teknologi tar hem en stor del av
vinsterna. Microsoft och Intel är bra exempel.
Det är viktigt att förstå att det inte nödvändigtvis är den mest avancerade teknologin
som vinner. Det är ofta den som på ett pragmatiskt sätt löser ett kund- eller
användarproblem som tar hem spelet.

Det är viktigt att inte fastna i gamla
hjulspår. Därför måste vi börja fundera på om
det finns produkter som passar kunden eller
användaren bättre.
Idéer finner man bäst när man har ett problem att fundera på. Vi bör få många uppslag
i dialoger med kunder och användare om vi
verkligen lyssnar. I vår organisation finns massor med idéer som borde kunna utvecklas.
Kanske är vi inte alltid så bra på att ta till oss
dessa idéer, speciellt inte med den press som
vår enorma tillväxt för med sig. Vi kan åstadkomma mycker mer än vi tror om vi släpper
krafterna lösa. Vi måste tillåta oss att experimentera, ta risker och även att misslyckas.
Om vi inte hade förmåga att skapa innovationer skulle vi inte vara där vi är idag. Våra
mobiltelefonsystem ärdet mest lysande exemplet. Andra är Dag Åkerbergs DECT och
Tsviatko Ganevs transmissionssystem, lyckosamma satsningar som kommit fram som resultat av personligt engagemang och tro på en
idé.
Inom ledningen för Mobilsystem är vi
beredda att stödja nyskapande aktiviteter genom att skapa utrymme samt finansiera och
stödja uppbyggnad. Vi är också beredda att ta
risker genom nya projekt och att satsa på
uppfinnare och entreprenörer. Radikala idéer
ska prövas och kreativitet ska uppmuntras.
Alla idéer kan naturligtvis inte utvecklas eller
införas. För att kunna sålla fram utvecklingsbara lösningar är det viktigt med ett personligt engagemang och en plan för genomförandet. •

JÖRAN HOFF
Affärsutvecklingschef Mobilsystem

envheter

Ericsson Microwave

Viktig länk i utvecklingen
av mobila telenät
Japans största operatör av mobila telenät köper basstationer
av Ericsson. Basstationerna har
utvecklats i Mölndal, strax söder om Göteborg, där Ericsson
Microwave Systems sysslat
med försvarselektronik i över
40 år. Sen början av 1990-talet
har bolaget breddat sin verksamhet och numer ingår flera
mobiltelefoniprodukter i sortimentet.
I slutet av 1980-talet satsade Ericsson
på att ta sig in på den krävande
Japanska mobiltelemarknaden. NTT,
Japans motsvarighet till Telia, sökte
leverantörer av basstationer till sitt
digitala mobiltelenät, en attraktiv affärsmöjlighet för Ericsson som ditintills stått utanför den japanska marknaden.
Satsningen i Japan sammanföll i tiden med utvecklingen av GSM- systemet, ett arbete som tog stora delar
av Ericsson Radio Systems resurser i
anspråk. När kontraktet med N T T
var i hamn beslutade man sig därför
för att förlägga utvecklingen av de japanska basstationerna till Ericsson
Microwave Systems i Mölndal.
I Mölndal fanns redan de kunskaper uppgiften krävde. 40 års arbete
med radarsystem och försvarselektronik hade byggt upp en bred kompetens inom signalbehandling och mikrovågsteknik och en svacka i beställningarna av försvarsmaterial i slutet
av 80-talet fick affärsområdet att söka
sig mot nya verksamhetsområden.
För sju år sedan
Sommaren 1990 startade utvecklingen av basstationer i Mölndal.
- Detta var något av en pionjärtid
för oss, berättar Erik Löwenadler,
chef för divisionen för Basstationer
MDE. Den japanska mobiltelemarknaden var ny för Ericsson och produkterna var helt nya för oss här i
Mölndal. Det lyckade samarbetet
med N T T har sen dess fungerat som
en dörröppnare på den japanska

Erik Löwenadler, t v, är chef för divisionen för Basstationer MDE och Erik
Roland Karlsson är chef för divisionen för Mobiltelefoniprodukter.
Foto: Nidas Henningsson

marknaden där kunderna strävar efter
hög säkerhet i kontakterna med sina
utländska leverantörer.
Idag är utvecklingen av produkter
till mobila telenät en etablerad och
ständigt växande verksamhet på
Ericsson Microwave. 300 personer
arbetar på divisionerna Basstationer
MDE och Mobiltelefoniprodukter
och sen årsskiftet har bolaget övertagit huvudansvaret för arbetet med
basstationer till japanska NTT, ett
ansvar som tidigare låg på Ericsson
Radio Systems.
Många produkter
Divisionen för Mobiltelefoniprodukter har flera produkter i sitt sortiment; så kallade piko- eller mikrobasstationer till några olika standarder
för mobiltelefoni, antenner till mobila telenät och enheter till basstationerna till CMS-30, ett system som
används av en konkurrent till N T T
på den japanska mobiltelemarknaden.
Sen en tid tillbaka ansvarar divisionen dessutom för utvecklingen av delar till WCS, Wideband Cellular
System, även kallat tredje generationens mobiltelesystem, som ska möjliggöra överföring av data och video
på mobiltelenätet. Det är inom denna
teknik som mobiltelefonins framtid
ligger tror chefen för Mobil-

telefoniprodukter,
Erik
Rolands
Karlsson.
^m
- På vår division arbetar vi bland
annat med videokodningen för WCS.
Att överföra videobilder på mobiltelenätet direkt från en kamera kan i
framtiden bli mycket användbart. En
tillämpning kan till exempel vara vid
olyckor där en läkare, utan att behöva
befinna sig på olycksplatsen, snabbt
kan avgöra vilka insatser som krävs.
Framtiden för divisionen för
Basstationer erbjuder många goda affärsmöjligheter menar divisionschef
Erik Löwenadler. Men N T T är en
krävande kund med flera olika leverantörer som konkurrerar om varje
order.
- För att behålla vår position m å s t a ^
vi hela tiden utveckla både våra p r o ^ P
dukter och vår verksamhet. När vi
började för sju år sedan var vi pionjärer, det är vi inte längre men utmaningen att utvecklas på en tuff marknad är minst lik;i stor idag som d e ^ B
var då.
NICLAS HENNINGSSON
På Ericsson Microwave Systems i
Mölndal görs även Minilink som
möjliggör trådlös överföring avtal
och data i både fasta och mobila
telenät.

Funderingar från en jättemarknad
• För några veckor sedan var jag i
Japan för att göra reportage om
Ericsson i Sapporo och Tokyo. Att
Japan har världens snabbastetillväxtav
mobiltelefonabonnenter visste jag innan jag åkte men det var först när jag
var där som den uppgiften blev så påtaglig. På gatan verkar var och varannan japan använda mobiltelefon och
pratar de inte i den så ringer det diskret från jackfickor och handväskor.
Den femte maj i år var det exakt
fem år sedan Ericsson skrev ett avtal
med Tokyo Digital Phone om leverans av ett PDC-system. Sedan dess
har många nya kunder kommit till
och utökningsbeställningarna har varit många.

Det betyder att
en stor del av de
som jag ser använda sin telefon
ringer med hjälp
av utrustning som
är utvecklad av
Ericssontekniker
och tillverkad av
Ericssonmedarbetare i fabriken i Gävle.
Under min vecka i Japan hinner
jag också med ett
"studiebesök" i elektronikkvarteren
Akihabara för att se hur många olika
modeller på mobiltelefoner som finns

telefoni
CoMo.

att köpa. Att räkna dem
går inte, här finns det
monter efter monter i
långa rader med pyttesmå telefoner i olika färger.
På fem år har Ericsson
hunnit bli en stor leverantör av mobilsystem i
Japan. Nu väntar nya utmaningar. Telefonlansering senare i år och det
viktiga uppdraget med
ett experimentsystem för
nästa generations mobiltill japanska N T T Do

Redaktör: Gunilla Tamm, tel' 08 - 757 20 38, memo: ERAGT I redaktionen: Nils Sundström, tel 08-757 05 21, memo ERANISM, Britt-Marie Wihdén, Ericsson
Microwave Systems AB, Mölndal, tel 031-67 36 62. Adress: Ericsson Radio Systems AB, KI/ERA/BR/KN, 164 80 Stockholm Fax: 08 - 752 08 09
Ansvarig utgivare: Lars A Stålberg Tryck: Nerikes Allehanda Tryck, Örebro 1997
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Hans Helgstrand
Chef för Ericsson Radio
Systems nystartade lokalkontor i Bangladesh
Hur står det till?

Patentarbete kräver förståelse för framtida tekniker och vilka områden som är värda att muta in. Ett verktyg för detta är Ericssons
patentdatabas. Lena Hagström håller kurser inom hela koncernen om hur databasen fungerar och hjälper här ingenjörer vid affärsområde Ericsson Infocom i Nacka Strand.
Foto: Peter Nordahl

Allt viktigare med patent
Hon är en "missionär" med
uppgift att sporra andra
att våga söka patent - och
förstå vad patent är.
Lena Hagström, på Ericsson Radio Systems i Kista,
är koncernens enda patentutbildare på heltid.
K Civilingenjörsutbildningarna i
Sverige innehåller förvånansvärt
lite patentkunskap. Många tror
att det krävs revolutionerande
uppfinningar för att få patent.
^)ärför blir de förvånade när de
ser vad andra fått patent för. Det
är ofta smarta vidareutvecklingar av saker som redan finns, säger Lena Hagström.
Hon är civilingenjör och har
tidigare jobbat tio år på Patentverket. Sedan 1 januari 1996
jobbar hon som patentutbildare
på Ericsson, på patentsupport i
Kista.
Lena Hagström håller i
grundkurser och fördjupande
kurser för ingenjörer och patentingenjörer på Mobilsystem.
Bland annat går hon igenom vad

som går att patentera, hur man
läser en patentskrift och hur
man söker patent utomlands.
Patentdatabas
Dessutom undervisar Lena
Hagström inom hela koncernen
om Ericssons patentdatabas
(hemsidan: http://patent.ericsson.se)
- Alla anställda kan sedan augusti i fjol söka patentinformation via intranätet. Databasen
uppdateras varje vecka och rymmer sammanfattningar på engelska av alla patent och patentansökningar som blivit officiella inom telekommunikation sedan 1974.
Varför är det så viktigt med
utbildning i patent?
- Det behövs för att kontinueligt hålla sig a jour med vad som
händer inom sitt eget teknikområde. Den kunskapen måste finnas på gräsrotsnivå och i alla
projekt.
Jag kan ge verktygen för att
förstå vad som går att patentera

och vad som redan är skyddat.
Vi ska inte uppfinna hjulet om
och om igen eller göra intrång
på andras patent, betonar Lena
Hagström.
Stor n y f i k e n h e t

Tidigare uppfattades patent som
något dammigt - några papper
som ställdes undan i ett skåp. I
dag finns en stor nyfikenhet på
ämnet. Patent har blivit liktydigt med de värdepapper de är
och på några år har flera stora
svenska företag byggt upp egna
patentavdelningar.
1994/1995 sökte svenska företag 4 000 patent i Sverige. Cirka
hälften beviljades, vilket anses
som ett internationellt medel.
Merparten av ansökningarna
behandlades inom tre år.
Kontrakt med allmänheten
- Patent kan beskrivas som ett
slags kontrakt, där uppfinnare i
utbyte mot att uppfinningen
publiceras får ett tidsbegränsat
monopol. I Sverige liksom i de
flesta andra länder gäller skyd-

det i 20 år, därefter blir uppfinningen allmän egendom, säger
Lena Hagström.
Patentet måste sökas vidare i
andra länder för att uppfinningen ska skyddas där. Processen
sker via patentombud. Kostnaderna för att få ett patent godkänt i Sverige och ett 25-tal ytterligare länder ligger på cirka
en halv miljon kronor.
- Det är mycket viktigt med
ordvalen i patentansökan för att
få ett så optimalt skydd som
möjligt, allra helst inom standardiserade
teknikområden.
Det är därför det är nödvändigt
med patentombuden, säger
Lena Hagström.
Vad får uppfinnaren i belöning?
- Ersättningen är reglerad i
lag och Ericsson har avtal i
Sverige som ger en ensamuppfinnare 20 000 kronor för varje
inlämnad patentansökan och ytterligare 1 000 kronor för varje
land där patentet söks.
NILS SUNDSTRÖM

En livförsäkring for foretage
• En stark patentportfölj ger
handlingsfrihet. Alla Mobilsystems affärsenheter har kvantifierade mål hur många patent
som ska sökas varje år.
1996 lämnade Ericsson in närmare 900 patentansökningar,
varav merparten kom från dåvarande affärsområde Radiokommunikation. Det kan jämföras med i mitten av 1980-talet
då antalet patent för hela kon-

cernen låg på ett hundratal ansökningar om året.
- A t t lämna in många patentansökningar är en livförsäkring
för företaget. Patent har blivit
ett konkurrensmedel och en
viktig
handelsvara,
säger
Christer Mildh, ansvarig för patentsupport på Ericsson Radio
Systems i Kista.
Satsningen på patent började
efter introduktionen av GSM i

slutet av 1980-talet. Ericsson hade då i likhet med andra europeiska telekomleverantörer inte tagit patent på det som standarden krävde. Det blev en dyrköpt läxa och resulterade i kostsamma licensavgifter.
- Sammanlagt finns nu ett
sextiotal anställda inom affärsområdet världen över som jobbar heltid med patentfrågor.
Flertalet är patentprojektledare

som hjälper uppfinnare att söka
patent och beskriva vad som
uppfunnits, berättar Christer
Mildh.
Varannan månad samlas ett
stort antal av patentmedarbetarna i ett så kallat patentforum. Där tas aktuella frågor
upp och övergripande ämnen
som affärsmål och strategier.
NILS SUNDSTRÖM

-Tack bra, det är mycket på
gång. Landets första GSMsystem, dit Ericsson levererat utrustning togs i drift för
knappt två månader sedan.
Systemet täcker i första fasen
huvudstaden Dhaka. Vår
kund är Grameen Phone där
den
norska
operatören
Telenor är huvudaktieägare
och vars lokala samarbetspartner är Grameen Bank,
en välkänd inhemsk bank
med kontor i hela landet.
Hur många anställda är ni
idag?

- An så länge är jag ensam,
lokalkontoret är alldeles nytt
och vi får registreringsbeviset i dagarna. Det kommer
att anställas lokal personal
men hur många vet jag inte
idag. Det beror på hur
mycket affärer vi gör.
Ska ni enbart arbeta m e d
mobiltelefon!?

- Nej, vi ska sälja alla
Ericssons produkter och just
nu är vi inne i slutförhandlingar om ett publikt projekt.
Det gäller 67 000 AXE-linjer.
Sedan tidigare har
Ericsson sålt en MD 110växel hit. Det är mycket
stort behov av telekommunikationer i Bangladesh.
Idag finns 300 000 telefoner
på en befolkning på 120 miljoner det vill säga en penetration på 0,25 procent.
Har du j o b b a t länge på
Ericsson?

- Jag började 1981 på försvarssidan. -84 gick jag över
till mobiltelefoni och reste
mycket i Kina. Därefter har
jag varit stationerad i Pakistan och Vietnam och även
varit utlånad till Telia för
jobb i Namibia. Förra året
kom jag tillbaka till Ericsson,
började jobba med Bangladesh och flyttade hit efter
semestern.
Vad gör du på fritiden?

- Det blir inte så mycket ledig tid. Bangladesh är ett
muslimskt land så man är
bara ledig på fredagarna.
Även om det inte finns
mycket fritidsaktiviteter är
det betydligt bättre att bo
här än vad jag trodde innan
jag flyttade hit.
GT
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Nästan alla produkter har bytts ut inom mindre än ett år. Och i höst kommer "japanerna".
Katrineholmsfabrikens övergång till Ericsson Radio Systems AB har varit omtumlande.

Mycket nytt på kort tid
Den 1 januari 1996 övergick delar av Det är stor skillnad mellan att
Katrineholmsfabriken till ERA. Från att ändra inriktning med 1050 persoha varit en ETX fabrik sedan 1946 dela- ner mot 360, säger Peder
des Ericssons äldsta landsortsfabrik med
Davidsson, fabrikschef.
ca 1050 anställda och ERA övertog viktiSedan den 3 mars kör fabriken
ga delar av produktionen tillsammans sina egna system. Just nu pågår ett
med cirka 450 anställda.
stort TPI-projekt mellan Visby
och Katrineholm. Det innebär att
De knappt 18 månader som gått sedan
ERA- inträdet har varit kämpiga. Det har man flyttar produktion och ansvar
för ett 40-tal produkarbetats hårt med anpasster och cirka I 200 arningen till att bli en "riktig"
tiklar till Katrineholm.
ERA fabrik, med egna sysÖverflyttningen betem. Samtidigt har flera outräknas vara färdig till
sourcing affärer genomförts.
den 1 september, då
Inom mindre än ett år har så
Katrineholm övertar
gott som samtliga produkter
masteransvaret
för
bytts ut. Tidigare arbetade
dessa produkter.
man med don, bakplan och
- Vi har också satt upp
kablagetillverkning. Nu behöga mål för verksamstår produktionen av eko- Peder Davidsson är
heten och arbetar insläckare, interface och swit- fabrikschef.
tensivt med framförallt
chingnära produkter, det vill
omsättningshastigheten av varusäga de produkter som utgör kopplingen
lagret. Vi lägger stor vikt vid att
mellan radiobasstationen och telefonväxeln. Man ska även tillverka prototyper för avtalsförhandla med kunder och
växeln i det framtida mobila bredbands- att försöka skapa en flödesorientenätet i nästa generations mobiltelefon- rad organisation. En bra styrande
kommunikation är A och O i vårt
system, WCS.
förändringsarbete. Att knyta underleverantörerna
till oss och foEn slimmad organisation
I dag har situationen vid Katrine- kusera på leverantörsutveckling är
holmsfabriken stabiliserat sig. Cirka 360 också mycket viktigt. Vi samarbepersoner är anställda. Man har slimmat tar med cirka 300. Några av de
största leverantörerna är Avex,
organisationen och satsar mycket på att
Bergs, Segerström och Svensson,
vara flexibel.
Elcotec, Texas Instruments samt
- Eftersom vi inte är fler än 360 anställmönsterkortsfabriken i Kumla,
da kan vi förändra oss mycket snabbt och
fortsätter Peder.
enklare anpassa oss till nya situationer.

Japan har världens snabbaste tillväxt av mobiltelefonabonnenter och på ön Hokkaido sker
den snabbaste ökningen i förhållande till folkmängden. För Nippon Ericssons kontor i
Sapporo på Hokkaido försätter arbetet med att bygga ut operatören DTDs PDC-system i
samma snabba tempo.

Flexibel fabrik i Sörmland. Med 360 anställda är Katrineholmsfabriken en flexibel produktionsplats, där det går snabbare och enklare att anpassa sig till till nya situationer än i en större fabrik. Anne Leppinen är en av de 360 medarbetarna. På fabriken tillverkas
Foto: Mikael Lundborg
produkter för samtliga tre mobilsystemstandard i världen.

Katrineholmsfabrikens kunder i dag är
de tre affärsenheterna RMOA, RMOJ
och RMOG, samt BR/X. Tillverkningen
består alltså av produkter för samtliga tre
system i världen.

Khiem Nguyen och Mikael Danielsson ställer in en av maskinerna i Katrineholmsfabriken.

•

•

En del av sin arbetstid tillbringar Marie-Louise Flack vid
mikroskopet.

^^

I framtiden kommer man att arbeta
mycket mot RMOJ och Japan om den
nya generationens system av mobiltelefoni tas i kommersiell drift.
I samarbetet med det japanska telebolaget N T T DoCoMo i utvecklingen av
provsystemet för tredje generationens
mobiltelefoni har Katrineholm en betydande roll genom att man kommer att
tillverka hårdvaran till hela den mobila
växeln.

Systemet, som man räknar med ska bli
ett världssystem, ska kunna ge en rad
multimediatjänster, däribland fullt rörlig
video, möilighet till videokonferenser
och tillgä. As^het till Internet.
- Det ställer stora krav på oss. Vi kommer att behöva bland annat ytterligare
kompetensutveckling för att klara av de
krav som ställs.
Våra kunder ska känna att vi är ett naturligt förstahandsval som tar ett fullvärdigt leveransansvar, bidrar till lönsamheten och tar ett stort ansvar vid utveckling
av nya produkter, avslutar Peder.
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EVA HETTING

Överskådlig ESP med multimedia
Affärsenheten japansk standard,
RMOJ, visar en mer komplex målbild i årets ESP. Samtidigt är multimediapresentationen för de anställda mer överskådlig.
Precis som förra året fir alla på affärsenheten, i dag cirka 3 000 anställda, möjlighet
att se och höra presentationen av enhetens
ESP 1997 (Ericssons strategiska planering). Under maj presenteras materialet på
alla lokalkontor i japan och i höst ska denna "roadshow" vara avslutad för i år.
- Presentationen är i år mer överskådlig

och bygger på fyra kapitel (anställda, kunder, produkter och marknad), säger
Magnus Gunnarsson, ansvarig för enhetens strategiska planering och projektledare för ESP-presentationen.
Genom den menybaserade lap top-datorn som styr presentationen på storbildsskärm kan informationen lätt skräddarsys efter behov.
- Tanken är att lokala chefer både ska
kunna komponera ihop och hålla i presentationen själva för att nå ut med information om den långsiktiga planeringen
både för RMOJ och lokalt, säger Magnus
Gunnarsson.

En knapp tredjedel av enhetens personal finns i Kista. Mats Köhlmark, chef för
affärsenheten, presenterade ESP-arbetet
i en näst intill fullsatt Electrumsal i Kista
i slutet på april. Han framhöll att målbilden i årets ESP innehåller fler kunder
och fler samtidigt pågående projekt på
den kraftigt expanderande japanska
marknaden.
Till år 2001
Den strategiska planeringen fram till
2001 innehåller bland annat nya radiobasstationer, kommersiellt bredbandiga
produkter för en bredare marknad än

Japan, samt nischförsäljning av PDC-systemet
utanför Japan.
- Vi ska bli bättre på
customer services och jobba
närmare
kunden.
Andra mål är kortare ledtider och att få bättre kvalitet till lägre kostnader,
bland annat genom standardkonfigurationer, förklarade Mats Köhlmark.
NILS SUNDSTRÖM

Magnus Gunnarsson och Mats Köhlmark, chef för
affärsenheten japansk standard, stod för ESP-presentationen i Electrum, Kista.

I augusti -95 kom Bo Sjunnesson
till Sapporo för att leda förhandlingsarbetet med operatören
Digital
TU-KA
Hokkaido,
DTD. Han lämnade då Ericsson
Toshibas kontor i Nagoya, dit han
kommit tre år tidigare för att bygga upp verksamheten där i samband med mobilsystemordern
från operatören Central Japan
Digital Phone, CDP.
- När vi fick beställningen från
DTD i november förra året skulle
systemet tas i drift i juli -97 men
vår kund var ivrig att komma
igång och datum flyttades fram
flera
gånger,
berättar
Bo
Sjunnesson. När systemet togs i
kommersiell drift i december förra året skedde det också några
veckor före utsatt tid. Det var då
Ericssons femte PDC-system
som togs i drift i Japan.
"Half rate"
- Det var lite nervöst eftersom
det var första gången så kallade
"halv rate" tal- och kanalkodning
installerades,
tillägger
Bo
Sjunnesson. Det betyder att systemet kan hantera dubbelt så
många samtal som de flesta övriga
mobilsystem i Japan, som använder full tal- och kanalkodningshastighet.
När DTD öppnade sitt system
för kommersiell drift fanns en kö
på 35 000 väntande abonnenter. I
slutet av mars hade antalet abonnenter vuxit till 105 200.
Förutom i städerna har nätet
täckning längs vägar, kuster och i
turistorter. Så mycket som 95
procent av befolkningen på
Hokkaido ska täckas. Genom
roamingavtal med andra regionala operatörer kan DTD erbjuda
sina abonnenter landstäckande
service.
Bra stöd från Sverige
- Antalet abonnenter har vuxit

snabbare än vad både vi och kun- med MDE-leveranser till operaden själv, DTD, hade förväntat tören N T T DoCoMo, tre medsig. Det är naturligtvis mycket ro- arbetare. MDE är en del i basstaligt men ställer stora krav på oss tionen till N T T DoCoMos digiatt hinna leverera, säger Bengt tala mobiltelefonsystem, som är
Jonsson, som är marknadschef på det största i Japan.
- Vi är tre personer här som
Nippon Ericsson i Sapporo.
I början av hösten kommer yt- bland annat sköter beställningarterligare en mobilväxel att tas i na från Sverige och administrerar
bruk.
- Vi har bra
stöd både från
Gävlefabriken
och Kista, berättar han.
DTD står själva för cellplaneringen och ordnar också siterna
det vill säga platserna där basstationerna ska placeras. Bland ägarna till operatören Bo Sjunnesson tillsammans med sin sekreterare
Tamami Sato.
DTD finns bland
annat Hokkaido
Railways, så det är naturligt att service, berättar Kazumi Nabeno.
många av siterna finns på järn- Det blir mest kontakter med
vägsstationer.

Hokkaido, som är Japans
nordligaste ö, upptar 22 procent av landets yta och är ungefär lika stort som Österrike.
Sapporo, öns viktigaste stad
och den femte största i Japan,
ligger på samma breddgrad
som Madrid.
Från Tokyo tar det en och en
halv timma att flyga till
Sapporo.
Hokkaido är Japans viktigaste område vad gäller skog,
fiske och gruvor. Det är också
ett mycket omtyckt turistmål.
Där finns både höga berg
och varma källor. På vintern
faller mycket snö och på ön
arrangeras varje år ett av världens tre Vasa-lopp (förutom i
Dalarna finns det också ett
Vasa-lopp i USA).
TV-tornet på bilden hår intill står i Sapporos kända park
Odori Park, där den berömda
Sapporo Snow Festival äger
rum varje vinter.

Gävlefabriken och mycket kan
skötas via memo. Det är praktiskt
med tanke på den stora tidsskillnaden.
TEXT OCH FOTO:
GUNILLA T A M M

Lätt hitta personal
Nippon Ericsson i Sapporo har
idag 38 medarbetare från sju olika
nationer. Under den mest hektiska installationstiden var det upp
mot ett 50-tal personer, många på
korttidskontrakt. Antalet anställda kommer att öka något i år och
främst är det japaner som kommer att anställas.
- 1 motsats till Tokyo har vi inte
haft svårt att hitta duktig japansk
personal. Många med teknisk utbildning har inte hittat något
lämpligt jobb i Sapporo och har
därför varit tvungna att flytta men
vill gärna komma tillbaka, förklarar Bo Sjunnesson.
MDE till Hokkaido
I Sapporo har den avdelning på
Nippon Ericsson, som arbetar

Kazumi Nabeno, Yukinori Kobayashi och Terunori Nozaki, arbetar
med MDE-leveranser till mobiloperatören NTT DoCoMo. Det blir
mycket kontakter med Gävlefabriken.
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Projekt går hand i hand
"Halva verksamheten ska flyttas till
affärsenheten Mobiltelefonsystem
amerikansk standard! Andra halvan ska utveckla bredbandssystem!
Förändringen äger rum inom tre
veckor. •

är på sin nya plats redan före sommaren
medan resten flyttar under hösten och
man räknar med att alla ska vara på plats
före jul.
Beslutsamhet
Per Björklund, projektledare för PDC
projektet, och en av de som flyttar till de
amerikanska systemen, kan inte dölja en
viss stolthet över den pikobasstation,
RBS330, de utvecklar.
- Det är idag Ericssons minsta basstation, bara drygt 10 liter och med 5 talkanaler, säger Per. Leveransen var ursprungligen bestämd till maj 1998 men
nu vill beställaren ha en ännu tidigare leverans. Förutom detta har kraven ändrats
under projektets gång.
- Vi har bara gett oss tusan på att vi ska
klara av det, trots de ändrade förutsättningarna. Vi återanvänder delar av transceiverkorten från makrobasen vilket för- j ^
enklar utvecklingen, men det är ändå ^ ^
mycket hård tidspress, fortsätter Per.
Makrobas-projektet har i första hand
gått ut på att sänka tillverkningskostnaderna. En nyhet är ändå införd, MCPA Multi Carrier Power Amplifier, som in- 4^kr
nebär kompaktare utformning, mindre
kablering och bättre prestanda i flera avseenden. Senare i vår ska makrobasen demonstreras för kunden och den ska vara
helt klar i september.

Det beskedet fick utvecklingsfolket på affärsenheten Mobiltelefonsystem PDC
strax efter jul. Man var mitt i pågående
projekt när beskedet kom. Projekten
skulle fortsätta, men under ledning av affärsenheten för amerikansk standard.
Efter en del turbulens har de två utvecklingsenheterna integrerats och utgör
nu förmodligen en av världens största och
mest kompetenta utvecklingsavdelningar
inom mobil radioteknologi, även om de
inte har "flyttat ihop" ännu. Den amerikanska utvecklingsenheten har fått förstärkning med ungefär 60 personer bara i
Kista. Totalt består nu den nya enheten
av 648 personer och andelen civilingenjörer eller ännu högre utbildade är 35
procent.
De projekt som "japanerna" har med
sig är utveckling av en piko- och en mak-

DAMPS OCH
PDC tjänar på

gemensam
utveckling
robasstation samt paketdatautrustning.
Japanerna fullföljer sina pågående projekt under RMOAs ledning. Det längsta
projektet är pikobasutvecklingen som inte blir klar förrän i maj nästa år och utöver detta måste man som ett slags garantiåtagande hålla projektet bemannat i ytterligare tre månader.
Snarlika system
- Syftet med omorganisationen är att dels
minska utvecklingskostnaderna för båda
divisionerna, dels att samordna delsystemen MRS och MBS, säger Urban
Fagerstedt, chef för radionätsutvecklingen på RMOA. Det amerikanska systemet,
D-AMPS, och det japanska, PDC, är
snarlika och går att utveckla gemensamt.
MRS och MBS är delsystem som hante-

Ny pikobas för Japan

rar radionätet. MRS kan sägas ta hand
om växeldelen av radionätet medan MBS
tar hand om basstationsdelen.
- Vi kommer också att minska tillverkningskostnaderna på grund av den volymökning detta medför, fortsätter
Urban. Detta var också avsikten med
NOVA -projektet i början av 90-talet,
men då ansåg man sig inte ha tid att fullfölja detta på grund av den hårda tidspressen. Det är också nödvändigt för
RMOJ att kostnadsrationalisera för att
behålla konkurrenskraften.
Tillför ny arbetsmetodik
Urban räknar med att Japan-personalen
tar med sig en del arbetsmetodik som
RMOA saknar idag. Bland annat nämner
han kvalitetsuppföljning i förvaltnings-

Per Björklund, projektledare, håller upp
den nya pikobasstationen för PDC.
Bredvid står fr v
Joakim Olsson, delprojektledare, Fredrik
Björkman, funktionstestare och Urban
Fagerstedt, chef för
radionätsutvecklingen på affärsenheten Amerikansk standard.
Foto: Nils Sundström

skedet som ett
exempel
där
japanverksamheten hunnit
längre. När det
gäller att integrera systemutvecklingen,
det vill säga att
utveckla
så
mycket som möjligt gemensamt, har redan viss verksamhet startat trots att personalen fortfarande sitter i olika lokaler.
På sikt kommer produktionen för PDC,
de japanska systemen, att gynnas av de
amerikanska systemens större volymer
medan RMOA får ta del av "japanernas"
mindre byråkrati och i vissa avseenden effektivare arbetssätt. De första som flyttar

Paketdata
Paketdatautrustningen består av både
hårdvara och mjukvara som ska levereras
under första kvartalet 1998. Genom detta
kommer mobilerna att kunna kommunicera via TCP/IP, samma kommunikationsprogram som används i Internet,
men den största effekten blir att datahastigheten ökas från 2400 bit/s till ungefär
30 kbit/s. För att kunna använda detta
krävs speciella mobilstationer.
•
Positivt
Reaktionerna bland RMOAs utvecklingspersonal är genomgående positiv.
Palli Kristmundsen, kvalitetsansvarig på
systemavdelningen och en av de som re- ,^k
dan har börjat arbeta tillsammans med ^ ^
"japanerna" i nya gemensamma projekt,
säger att han känner sig lika lojal mot de
nya PDC projekten som mot de mer invanda D-AMPS projekten. Många ser
också fram mot de nya idéer och lösningar som brukar dyka upp när man kommer
från olika världar."
GÖRAN CARLSSON

Datorerna måste klara år 2000
Uppdraget får inte misslyckas.
Tidplanen är inte förhandlingsbar.
Om de lyckas är det ingen som
kommer att märka det. Målet för
projekt Y2K är att allt ska fungera
som idag. Det handlar om positioner, årtalet 2000 och datorer.
- Det är första gången jag arbetar med
ett projekt där slutmålet är att allt ska
fungera som idag, säger Roland Sjöö, ansvarig för Information Systems and
Technology, Ericsson Radio Systems
AB.
Han är ordförande i den gemensamma
styrgrupp som formerats av Ericsson
Radio Systems AB, LM Ericsson Data
AB och Ericsson Mobile Communications AB. Slutmålet är att samtliga datasystem ska klara av att hantera det

kommande sekel- och milleniumskiftet.
Ytterst handlar det om att dagens alla
hård- och mjukvaror ska kunna hantera
fyra positioner för årtal.
- Vi arbetar sedan årsskiftet med en
förstudie för att inventera alla de åtgärder som måste vidtas för att förhindra att
datasystem slås ut på grund av att de inte
klarar att hantera årtalet 2000. Parallellt
har vi även startat genomförandet av flera projekt, främst på produktionssidan,
säger Roland Sjöö.
- Mycket är gjort när det gäller olika
applikationer, säger Bernt Malmkvist,
samordnare för Y2K-projektet.
"Generaler"
När förstudien avslutas till sommaren
ska en rad nyckelpersoner eller "generaler", som utvalts under våren, ta över an-

svaret. Dessa ska sedan ansvara
för att samtliga system klarar milleniumskiftet.
- Ansvaret måste tas på allvar av
alla. Det finns annars en risk för
an många tar för givet "att någon
annan ordnar det, jag behöver
nog inte bry mig". Betänk för en
stund konsekvenserna om exempelvis vårt kundordersystem, Bernt Malmkvist och Roland Sjöö arbetar med
GOLF, skulle fallera, säger Y2K-projektet.
Foto: Nils Sundström
Roland Sjöö.
Inför budgetarbetet 1998 ska åtgärds- tionsprojekt där totalt sett mycket stora
ekonomiska och immateriella värden
behovet uttryckas i resurser. Inom alla
avdelningar och enheter ska det finnas måste säkras. Alla måste prioritera att vi
en insikt i att arbetet kräver många ar- klarar övergången vid år 2000, säger
Bernt Malmkvist.
betstimmar för att realiseras. Personella
resurser måste avdelas för annars kan
Klockan 00.00.01 den 1 januari år
värdet av allt annat arbete äventyras.
2000 måste projekt Y2K ha lyckats.
- Det här är ett allvarligt informaLARS BÄCK
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De "skyltar" med sitt jobb
Efterlängtat
demorum
invigt

Skyltar, illustrationer, ja till
och med slipsmönster till
Japan. För Ateljéservice är
ingenting omöjligt.
Där framställs presentationsmaterial i form av illustrationer och
over headbilder, som sedan används vid utställningar och konferenser.
Ateljéservice är en gransk avdelning, belägen på Ericsson
Radio Systems i Kista.
- De mest förekommande jobben är skyltar, illustrationer,
over headbilder samt layout för
Internet och intränat, berättar
Louise Johansson, som sedan i
september fungerar som koordinator för Ateljéservice.
Alla nya kunder slussas till
Louise, som sedan delar ut jobben till någon annan på avdelningen, där var och en har varsitt ständigt växande kundnät.
Visningar och seminarier
- Mycket av arbetet ska vara till
interna visningar och seminarier, där vi gör allt från namnlappar till banderoller, säger en av
de anställda, Mikael Eklund.
För närvarande arbetar tio
personer på Ateljéservice, bland
andra två tekniska illustratörer
som gör illustrationer till bland
annat handböcker.
Ateljéservices kunder är först

Praktisk erfarenhet säger
mer än tusen bilder - det är
tankarna med det demorum, som teknikenheten,
RCUR, nyligen invigde i
Kista. Här har både anställda
och kunder möjlighet att få
se och "uppleva" en del av
de forskningsprojekt som
enheten arbetar med.

Medarbetarna på ateljéservice i Kista samlade. Fr v Lena Gronstedt, Lars Pettersson, Louise
Johansson, Mikael Eklund, Britt-Marie Hagberg, Leif Sundberg, Anne Thyrén och Ivar Andersson.
Sittande fr v Ulrika Andersson och Federico Sånchez. Foto: Björn Seger. Digital bildbehandling: Mikael Eklund

och främst Mobilsystem.
- Vi hjälper enheterna i Kista
och Sundbyberg i första hand,
men vi har till exempel även
gjort mönster till slipsar till
Japan, berättar Mikael Eklund.

I takt med att Mobilsystem
expanderar, blir det svårare för
Ateljéservice att hinna med allting, vilket är anledningen till
att de låter konsulter utanför företaget sköta en del mindre ar-

beten, som bildscanning och
programkonvertering.
- Det är även min uppgift att
sköta kontakterna med konsulterna, berättar Louise Johansson.
ANDERS CARLSON

Certif ikat till Kista i \—M<
Training Center
I mitten av april blev Kista
Training Center certif ierat
enligt Ericssons interna
certifieringsmetod. Certif ikatet är ett bevis på den
höga kvalitet man har på
utbildningsresurser och
kringservice.
I tre dagar gick certifierare igenom att centret uppfyllde de
krav Ericsson ställer på utbildningscentra runt om i världen.
Detta är det åttonde certifikatet
som delats ut hittills. Betyg på
en 1 -5 gradig skala sätts på olika
delar av verksamheten. Områden som betygssätts är till exempel lärarkompetens, kursdo-

kumentation, utrustning och
administration.
- Kista Training Center fick
genomgående mycket höga betyg, säger Ewy Cedergren som
är certifieringsansvarig på affärsområde Infokom, BN, Customer Training.
Det här sättet att certifiera utbildningscenter är gemensamt
för de båda affärsområdena BN
och BR. Det är också godkänt av
Ericssons kvalitetsenhet på huvudkontoret.
Tips
- Att vi klarade detta bekräftar
att vi arbetar på rätt sätt, säger
Kristina Selin på Kista Training
Center. Det ger också tips på in-

En stolt ledningsgrupp har tagit emot certifikatet från de båda
certif ierarna. Fr v Stig Hansson och Ewy Cedergran från BN
Customer Training samt Krisitna Selin, Lars Folker, Christina
Weckman, Richard Batistier och Ulf Annerberg från Kista
Training Center.

om vilka områden som vi kan
förbättra oss och jobba mer aktivt med kvalitet i framtiden.
På Kista Training Center arbetar idag 60 personer. Det
finns 15 utbildningssalar där både simulationsanläggningar, demorum och traditionella klass-

rum ingår. Under 1997 beräknar
man att genomföra 30 000 elevdagar med utbildning inom allmän telekommunikation samt
utbildning för GSM, NMT och
TACS-system.
KARIN GAVLEFORS

- Fram till nu har vi varit hänvisade till att använda labutrymmen och konferensrum, när vi
velat demonstrera och diskutera våra olika forskningsprojekt,
berättar
Philip
Nyströmer, chef för User Applications Lab på RCUR. I samband med att enheten flyttade till andra lokaler blev det
möjligt att inrätta ett speciellt
demorum.
Med den snabba takt som
utvecklingen går idag har det
blivit allt viktigare att samtidigt med teoretiska studier ta
fram funktionsmodeller och
prototyper. Dessa måste på ett
tidigt stadium utvärderas och
testas av de personer som jobbar med nästa fas i utvecklingen. Demorummet kan bli ett
"vertyg" för att skapa tydligare kommunikation mellan olika utvecklingsgrupper.
Visa f ö r k u n d e r
- Men vi hoppas att inte bara
medarbetare på forskningssidan ska använda vårt demorum utan också marknadsfolk.
Här kan de visa våra kunder
viktiga
utvecklingsprojekt,
förklarar Philip Nyströmer.
Ett 100-tal personer var inbjudna till invigningen, då
Erik örnulf, chef för RCUR, officiellt öppnade demorummet
inte genom att klippa band
utan nätverkskabel. Bland de
utvecklingsprojekt som besökarna kunde studera närmare
var Video över GSM, Röstigenkänning, Intranätbaserad
och CD-rombaserad utbildning samt den av RCUR framtagna "Internet Testbed" som
är lokaliserad i Menlo Park,
USA.

rmfTrrnm
Följande personer har
fått utlandskontrakt.
Bolivia: Åsa Aronsson.
Brasilien: Nils Granath.
Kina: Claes Engvall, Lars
Melin, Gert Stillborn och
Peter Karlsson.
England: Karl Bergenholm
och John Söderqvist.
Israel: Bo Andersson och
Mats Ahnfors.
Italien: Thomas Fried.
Japan: Jaime Cordova,
Lennart Kangas-Mikko, Bengt
Lennartsson, Dimitri Luksitch,
Per Eklöv och Johan Rune.
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Vad tycker du
om pappaledighet?
Per Gillfjärd, Nynäshamnsfabriken
- Pappaledigheten
är mycket
bra. Jag
har tyvärr
bara varit
hemma tio
dagar i
samband med vår dotters födelse för cirka ett år sedan.
Jag skulle gärna vara hemma längre, men ekonomi
och arbetssituation lägger
hinder i vägen eftersom vi
bara har min lön att leva på.

Livet Utanför EriCSSOn. Aarne Lindroos, avdelningschef pä japanenheten, har tagit pappaledigt för a t t vara hemma ett halvår med
sonen Paul, åtta månader och tre tänder gammal. Här på utflykt vid hemmet på Södermalm.
Foto: Nils Sundström

Nya sidor av livet

<r

vdelningschef - och
pappa.
För Aarne
Lindroos
på japanenheten i
Kista var det en självklarhet att ta
ut pappaledighet och vara hemma ett halvår med förstfödde sonen Paul, i dag åtta månader
ung.
När det var mycket jobb i vårvintras hann Aarne knappt se sonen vaken. Upp tidigt, hem
sent.
- Nu känns det härligt. Man
lär sig en hel del om människan
på det här sättet, att vara hemma
och lära känna och förstå sitt
barn fastän det inte kan prata,
säger Aarne Lindroos, pappaledig sedan 1 maj.

Nytt jobb i höst
Fram till nu har han varit chef
för system- och produktledning
för CMS 30, japanska PDC-systemet, med ett hundratal medarbetare under sig. Nu har avdelningen omorganiserats. Och
när Aarne kommer tillbaka den
1 november finns inte gamla
jobbet kvar.
- Helt naturligt. Ericsson ser
inte ut som det gjorde för ett
halvår sedan - och om ett halvår
framåt kommer det inte att se ut
som i dag, resonerar Aarne som

inte oroar sig för framtiden.
Det är i Ericssons intresse
att tillvarata den kompetens som
varje anställd har byggt upp.

utmärkt. Folk byter arbetsuppgifter under sitt liv, och en fas är
att vara hemma med sitt barn.
Det ger nya insikter.
Pappaledigheten
ser han som en
"full sysselsättning men semester från arbetet".
En hel del jordnära saker hoppas han hinna
med mellan blöjbyten och matlagning; som att
säkra elkontakter, lägga om bostadslån och se
till familjens bilar.

pengar. Det är nog väldigt inbyggt, fastän det ibland kamoufleras som om det är arbetslivet
som kräver det.
Så är det uppenbarligen inte i
familjen Lindroos, där hustrun
Winnie jobbar på BR-staben.
- Får vi fler barn så är det klart
jag ska vara pappaledig även då,
säger Aarne. Det låter naturligt
för oss, men än så länge är pappaledighet en väldigt skandinavisk företeelse. Och Sverige är
väldigt liberal i det här avseendet.
Tur det, tycks sonen Paul säga. Med solskensleendet under
kepsen.
NILS SUNDSTRÖM

Anders Norin, Gävlefabriken
- Pappaledighet
tycker jag
o m ! De
allra flesta
som är
pappalediga upptäcker att det minsann inte
är någon ledighet att vara
hemma. Nyttigt alltså!
Tord Blom, datasupport.
Kista
- Jag tycker att pappaledighet är en
väldigt bra
sak som
varje far
borde utnyttja. Jag har inga barn ännu, men jag tänker vara
pappaledig när det blir så
dags.
Ulf Sundqvist, Ericsson
Radio Systems, Kista
- Personligen tycker jag att
det är bra,
men det
kan bli
knepigt
för företaget att ordna ersättare. Vi
fick barn utomlands, så därför kunde jag inte vara ledig då.

Väl värt
Klarar man
ekonomin
så
tycker jag det är
väl värt att ta
Pappaledighet - från arbetslivets faktaspäck- möjligheten
att
ade kunskap till de mjuka vardagsfrågorna.
vara hemma med
sitt barn, säger
Detta gäller naturligtvis även för Aarne Lindroos.
Från företagets sida tycker
dem som tar föräldraledigt.
han att det finns en stor acceptans för att ta ut pappaledighet.
Nya insikter
- Däremot tror jag att kan finAarne Lindroos började på
nas
ett tryck från familjen, och
Ericsson 1989, då ifinskaJorvas.
Sedan har han även hunnit jobba inte minst från äldre generatioför företaget i engelska Guild- ner, att det är kvinnorna som ska
vara hemma och att fäderna ska
ford, förutom i Stockholm.
- Nya uppgifter passar mig arbeta, göra karriär och tjäna

• Hur mycket t i d och uppmärksamhet ger pappan sina
små barn? Statistik från riksförsäkringsverket
visar
att
männens andel av de 450 lagstadgade
föräldrapenningsdagarna i stort sett inte har
förändrats i Sverige de senaste
fem åren - även om en viss ökning kan skönjas.
I genomsnitt sedan 1993
står männen som är hemma
med sina barn för cirka 17 procent av föräldrapenningsdagarna. Vissa toppar märks vid
juletid och sommar.

Staffan Barrefors,
Ericsson Infocom AB,
Karlstad
- J a g är
själv pappaledig
just nu
med min
dotter
Johanna
och tycker att det är positivt
och utvecklande på många
sätt för barnet, mig själv
och arbetet.

