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Trots en del konstruktiva förslag så är det faktiskt så här:

Denna tidning kommer inte att bli en klagoskrift för
misshandlade Ericssonanställda.
De fall som tidigare beskrivits i denna tidning är på intet sätt unika men det måste finnas
andra sätt att driva denna typ av ärenden. En person som skrivit en uppsats över ämnet
”Mobbning på arbetsplatser” har meddelat att det, i Sverige, anmäls mellan 600 och 700
fall av svår mobbning på arbetsplatser varje år medan man uppskattar att över 300 000 mår
dåligt pga mobbning. Allvarlig mobbning i skolan beräknas drabba ca 400 000 elever och
dessa mobbas så gott som dagligen.
Men tidningen kan hjälpa till med tips om hur man kan bete sig om man drabbas. Kanske
kan det fungera att slussa personen vidare inom Ericsson. Om detta inte bedöms lämpligt
finns flera väl fungerande kontaktnät att tillgå. Observera dock att du inte bör använda din
Internetuser som du har på Ericsson, när du skriver om känsliga saker, eftersom du måste
räkna med att den usern kan vara avlyssnad. Det är troligen inte företaget Ericsson som
lyssnar utan ”småpåvar” som roar sig med detta. Se vidare nedan.
Det hände sig vid den tiden att det
uppstod vissa problem. En överenskommelse gjordes som skulle lösa
problemen, men överenskommelsen
visade sig vara otillräcklig och problemen fortsatte på samma sätt och
på andra sätt. Till slut informerades
koncernledningen om vad som hänt
och då denna fick klart för sig vidden av det som hänt utsågs en förhandlare. Denne fick i uppdrag att
se till att en, för alla parter, bra
lösning skulle åstadkommas. Två år
efter att det första avtalet skrevs,
gjordes det två nya överenskommelser som båda parter tycker är
bra. Den tidigare anställde tycker
att företaget gjort rätt för sig och
ärendet borde alltså nu kunna läggas till handlingarna. Det borde funka
eftersom båda parter nu skriftligen
accepterat att varken överenskommelsen eller dess bakgrund får
offentliggöras. Men problemen
fortsätter men det är inte företaget
som handlar i strid med någon
överenskommelse, tvärtom.
Försök till lösning har gjorts men
personen ifråga är inte kontaktbar.
Alla försök till en lösning i samförstånd blir så småningom alltså
uttömda… …och vad gör man då?

Man kanske går till pressen och
släpper iväg viss info. Info som
pekar ut andra personer sorteras
bort. Tarvliga påhopp som inte kan
bekräftas sorteras också bort. Vissa
informationslämnare har lämnat
mängder med mail. I något fall har
en CD med hundratals mail lämnats.
Någon har bara skickat en fråga t
ex om en viss person verkligen slog
Mr X på käften den där gången i
fikarummet som ryktet säger… Även
denna frågeställare är skyddad av
det s.k. meddelarskyddet eftersom
frågan sänts till en tidning.
Andra har frågat om de s.k. pressetiska reglerna gäller för alla tidningar men det gör de inte. Tidningen måste vara ansluten till Svenska
Journalistförbundet och det är inte
tidningen MILJÖBILDER.
Det kan säkert diskuteras om det
varit nödvändigt att offentliggöra
vissa av de uppgifter som inkommit
till tidningen. Någon öppen
argumentation angående detta kan
dock inte föras eftersom det skulle
vara ett brott mot avtalen med
företaget Ericsson.
En intressant fråga är om det finns
någon som stått upp till hennes försvar och om någon gjort motsatsen.

Det har kommit en hel del post, bl a
två anonyma mail som reservationslöst och med total okunnighet
om vad som hänt, försöker ge något
sorts stöd… Det är sådana människor som alltså inte ens vågar stå
upp för sin egen identitet som gett
henne stöd… En av dessa utger sig
dessutom för att representera 183
personer… Ett av dessa mail var begåvat med ett språkbruk av en sådan art att man faktiskt direkt kan
peka ut denna persons identitet. Å
andra sidan är detta med anonyma
mail inget problem eftersom ingen
internetleverantör accepterar ett
sådant agerande. Detta ingår i regelverket som man måste acceptera
för att få bli internetkund. Ett av de
anonyma mailen får mej att tänka
på ett mail som sändes till en festkommitté. Där stod bl a att mailets
avsändare gärna ville delta på festen ”SÅVIDA PERSON X EJ SKULLE
DELTA…” Vem kan ha skrivit ett
sådant mail och vad var syftet och
vad hände sedan…? Hugaligen!!! Att
människor kan vara så gemena och
själva tycker de att de har något att
yvas över!!! Tvi vale!!! Kopior på
det mailet åkte vidare ända till VD
utan att någon ingrep!

Om adressaten ej finns på vidstående adress
v.g. återsänd tidningen med uppgift om den
nya adressen.

Ska jag kanske ta upp infon från en
person som går i psykoterapi för att
stå ut med sin chef…?
Nej, då får jag bara ett mail med en
fråga vem fan jag egentligen avser…
Det kanske är positivare att dra
fram att det finns personer som
avgudar sin chef och sina arbetskamrater och att de, varje dag, ser
fram emot att få gå till jobbet.
Vad ska man säga om ett förslag att
tidningen MILJÖBILDER ska bli en
klagoskrift för misshandlade Ericssonanställda? Förslaget innehåller
även förslag på reklambaner för
finansiering och utveckling av verksamheten. Men är det inte så att om
det gått så långt som till raljering i
pressen så är alla andra möjligheter
uttömda? En person som får sitt fall
draget i pressen kommer kanske i
svårigheter p.g.a. just detta. Det
bästa vore givetvis att ta tag i problemen i god tid innan de hunnit
växa till olösliga problem. Ett sätt
att bygga in en sådan säkerhetsventil vore kanske att alltid ha en
lyhörd och observant platschef som
vågar ingripa. Ett utmärkt exempel
på en sådan är Bosse Blomberg,
alltså han som startade mjukvaruverksamheten på Ericsson i Östersund. Men det är nog tyvärr en utopi
att hoppas på att sådana människor
ständigt dyker upp på rätt tid och
plats. Värt att notera är ju att BOB

blev ”svartlistad” på Ericsson efter
att han skrivit en artikel i en personaltidning om hans vision om demokratisering i arbetslivet. Det tog 10
år för honom att skaka av sig denna
stämpel. När det gäller svartlistningar i olagliga databaser etc. så
har jag fått beskedet ”…att om
sådant funnits på Ericsson så är allt
sådant makulerat och regelverket
från Datainspektionen följs…”
Men var kommer alla kopior på mail
ifrån? Jo, det finns s.k. avlyssningsprogram som ”lyssnar på linjen” och
som kan fånga upp allt som sänds
där. Fast det skulle givetvis fylla
hårddisken ganska snabbt. Istället
gör man så att man ”prenumererar”
på alla datapaket till och/eller ifrån
en viss user eller flera user... Eller
också hugger man tag i första
bästa… Dessa program fungerar
även om datorn är i Stand-by och
de finns för Sun/Unix, PC och Mac.
De flesta företag har förbjudit
användningen av denna typ av
program men de är inte så lätta att
spåra utan hjälp av program av
typen ”Process tracing” Sådana
spårningsprogram som placeras på
en maskin med hög behörighet,
kollar helt enkelt upp vilka processer
som snurrar på alla datorer på ett
företag. Programmen kan riggas så
att de direkt sänder ett mail om en
otillåten process hittas.

”Avlyssnarna” har då försökt smita
undan genom att döpa om de
exekverbara filerna till påhittade
namn men då hamnar processen
under ”okänd” och utreds. Vissa
personer har då försökt att döpa
programmet t ex till Wordpad eller
andra kända namn men detta
genomskådar spårningsprogrammen…
Spårningsprogrammen används
även för att få fram vilka nya och
lagliga program som används. För
att säkerhetsrutinerna med backuprutiner etc ska fungera krävs
nämligen ett centralt register för
detta.
Dessa spårningsprogram får även
användas för annan typ av spårning
efter beslut av berört företags
säkerhetsansvarige.
En person befarade tydligen att
informationsmailet var ett spam som
skulle dyka upp väldigt ofta. Den
personen kan vara ganska lugn för
inga ytterligare sådana utskick
planeras. Spam brukar man ju kalla
mail med ej spårbar avsändare.
Sådana mail kan man få hjälp att
spåra via t ex SpamCop som är en
gratistjänst betalad av en förening för
internetleverantörer. En spamsändare
brukar bli blockerad ca 15 minuter
efter det att spammailet skickats till
SpamCop.

Fortsätt gärna att sända in synpunkter och kommentarer på denna artikelserie
som alltså behandlar ärendet Mobbning. Har du andra idéer till innehåll så kom med tips
eller skriv ihop något själv. Det finns redan en del material och frågeställningar om
”gamla Ericsson” t ex om hur flytten från Huddinge gick till och var man höll till innan
fabriken byggdes. Hade den förste platschefen Joel Frenning verkligen en specialtillverkad fåtölj med ett antal dokumethållare för komfortabelt nattarbete kombinerat med
relativt komfortabel sömn… Finns fåtöljen kvar etc etc ?
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