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Att  det här avsnittet skall handla om Nokia Data förstår

varje  alfa-veteran.  Rubriken  har inte tillkommit  av  elak-

het utan är helt enkelt den finska företagsledningens syn

på sitt eget sätt att leda verksamheten: rakt på sak och för-
måga  att  fatta  snabba  beslut.  "Cut  the  corners"  var  ett

marknadsföringsbegrepp  som  innebar  att  man  på  olika

nivåer  skulle våga bestämma  själv  och  också  räkm  med

att få stöd uppifrån.

Den   som   skall   berätta   om   den   här   tiden   är   Per

Rydberg.   Frånsett  sitt  examensarbete  några  år  tidigare

började  han  som  konstruktör  1971  på  Stansaab  och  var

redan från början med om att ta fram presentationsutrust-

ningar, till exempel flera generationer PPI:er. Under sena-

re  delen  av  den  verksamheten  var  han  även  en  mycket

uppskattad   demonstratör   på   mässor   och   utställningar

såväl  i  Sverige  som  utomlands.  På  den här  tiden var han

också en skicklig tennisspelare,  men det är kanske att gå

lite utanför ämnet.

I  en kommunik6 den  20 januari  1988  kunde persona-

len läsa
"Ericsson oc,h Nokia har tecknat ett avtal om att data-

divisionen  inom  Ericsson  lnformation  Systems  säljs  till

Nokla...

...Genom att denna verksamhet nu  slås  samman  med

divisionen   Nokia   lnf ormation   Systems   skapas   en   ny

stor  nordisk  dataenhet  -  NOKIA  DATA  -  med  säte  i
Stockholm och med en sammanlagd omsättning på cirka
sju  miljarder  kronor.   Nokia  blir  härigenom  det   största

nordiska och ett av de största europeiska dataföretagen...

...Personalen   inom   den   verksamhet   som   överlåt§   -

cirka 5000 personer,  varav 3200  i  Sverige   - erbjuds fort-

satt anställning av Nokia...

NYA   KVASTAR

Personalorganisationerna hade inga invändningar mot att

verksamheten inom Ericsson lnformation Systems skulle
övergå till ny ägare,  och från den  1  april  1988 blev Nokia

Data formellt arbetsgivare.

Det Nokia ville ha av oss var vår försäljningsorganisa-

tion och produkten Alfaskop.  Några år senare skulle vi få
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uppleva ännu ett ägarbyte, vi har iu varit med om ganska

många,  men då var den nye ägaren ICL ute efter vårt sätt

att )obba för att sedan överföra det sättet till sin egen orga-

nlsation.

Nokia  grundades  1865  och  har  sina  rötter  i  skogsin-

dustrin.  Namnet  kommer från  den plats  där  man tillver-

kade  slipmassa  eller trälump vid floden Nokia i sydöstra

Finland.  Samma plats är an idag centrum för Nokias pap-

persindustri.     1967    slogs    Nokia    ihop    med    Finska
Gummiverket  Ab  och  Finska  Kabelverket  och  bildade

Nokiakoncemen. Kabelverket hade redan innan samman-
slagningen startat en elektronikenhet och det är i den som

Nokia Data kom att ingå.
Det blev högsta fart  från början.  Den nya ledningen,

15 man från Finland med VD Kalle lsokallio i spetsen, till-

satte  pro)ektgrupper  som  snabbt  skulle  smälta  samman

verksamheterna  inom  organisation  och  företagsledning,
marknadsföring, kundservice, produktutveckling, produk-

tion och administration.

Det blev vissa förändringar när finnarna kom och verk-

ligen tog över företaget,  men det mesta var positivt.  Rent

tekniskt hade den tidigare alfaskopverksamheten baserats

på   "cluster-konfiguration"   med   de   olika   terminalema
anslutna  till  en  controller  medan  finnarna  var  bland  de
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N0klA   ALFASKOP   PC

första som hade sina PC LAN-anslutna, d v s via ett lokal-

nät - det sätt som många inom EIS redan då kände var en

framtida riktig lösning.

Visst hade vi tidigare tyckt att Nokia Data var otroligt

skickliga  på  att  verka  mycket  större,  de  agerade  mycket
kraftfullt och fick därför mycket press och syntes mycket

trots  att  de  var  ett  ganska  litet  bolag.  Det  här  sättet  att

agera  fortsatte  även  sedan  vi  kommit  in  i  familjen;  man

startade  spektakulära annonskampan)er  och  andra  mark-

nadsföringsaktiviteter.

Per anställdes av Claes Nordwall för att bygga upp den

intermtionella supportverksamheten för Alfaskop. Det vi

hade med oss i boet var ett unikt kunnande, dels om våra

kunder och  deras  miljö,  dels  om produkten.  Embryot  till

Alfaskop   bör]ade   iu   inom   patientdatasystemen   dar   de

användes som textteminaler. Överhuvudtaget är historien
om   Alfaskop   mycket   intressant   och   vid   tiden   för

Nokiaövertagandet koiistruerade och producerade vi våra

egna  terminaler.  Så  småningom  upphörde  tyvärr  egenut-

vecklingen  av  displayer  cd  överfördes  mer  och  mer  till

Finland.

Sedan hade vi PC-spåret,  det blev ju Alfaskop PC med

öppen  arkitektur  och  allting.  Vi  hade  redan  vid  den  här

tiden ett nära samarbete med Microsoft och lntel. Och det

är  exakt  där  vi  befinner  oss  i  dag  när  vi  fortfarande  har

kvar samma utvecklingsavdelning nere i Linköping.

Under hela Nokiatiden kände vi av kulturskillnaderna

mellan  det  finska  och  det  svenska.  Det  var  dock  ingen
nyhet for oss. Vi höll ]u länge på och försökte slå ihop kul-

turen i Stockholm med kulturen i Linköping och kulturen

i  Bräkne-Hoby.  Vi  lyckades  väl  aldrig  helt,  men  vi  kom

mycket narmare  varandra  på  samma  satt  som  det  finska

och det svenska har kommit närmare varandra.

Redan från början tyckte de f lesta att dec här var spän-

nande och roligt. Det hände en väldig massa, och finnarna

ville röra om i organisationen och vi fick lära oss vad ''cut

the corners"  innebar i praktiken.  Och vi syntes på mark-

naden, vi hade moderna och populära produkter, vi red på

vågen av Microsofts och lntels framgångar som växte upp

under den här tiden.
Kort  sagt hade vi  stora  förväntningar på det  nya fore-

taget, och vi såg väldigt positivt på samärbetet inte minst

därför  att  de  låg  i  framkant  när  det  gällde  teknologin på

LAN-sidan.

I stort uppfylldes förväntningarna. Det var dock ingen

tvekan  om  att  det  var  den  finska  delen  som  styrde,  och
efterhand upplevde vi att arbetstillfällen flyttades hem till

Finland. I dag så har vi överhuvudtaget inte någon utveck-

ling i  Stockholm.

SLUTET

Det    böriade     dyka    upp    pressinformation    om     att
Nokiakoncernen   köpte   upp   TV-fabriker   och   att   man

expanderade   på   telefonisidan   forutom   de   traditionella

områdena, träindustrin och gummi med däck och stövlar.

Samtidigt hårdnade konkurrensen på datasidan och detta

sammantaget  kan  ha  bidragit  till  att  vi  böriade  skymta

slutet i)å den här delen av historien.  Vår nuvarande ägare

hade  trä  och  gummistövlär  som  core  business,  vår  förre

ägare hade telef oner som core business. Det var forst med

nästa,  ICL,  som  vi  skulle  få  en ägare  som  hade  data  som

core business.

Som sammanfattning kan man säga att det här var en

mycket  rolig period.  Som  alla perioder var  den  arbet§am

men hela tiden med god stämning och personligt utveck-

1ande.  Jag  fick  många  finska  vänner  som  jag  hade  roligt

med. Man fick lära sig lite grann om hur andra människor

fungerar, hur finnar fungerar när de fattar beslut,  det är ju

inte  som  en  svensk  där  frågan  skall  ältas  ganska  långe

innan   beslutet   fattas.   Risken   med   det   snabbt   fattade

beslutet  var  ju  en  och  annan  gång  att  när  det  kom  en
våning högre upp i hierarkin så kunde ett nytt beslut fat-

tas -180 grader i förhållande  till det första.

Man försökte  skala av den  stora organisatoriska  över-

byggnaden   och   man   avvecklade   Barkarbyfabriken   och

flyttade om mellan fabrikerna i Finland och Sverige för att

uppnå  större  volymer  och  darmed  minska  kostnaderna
Men  trots  de  radikala  åtgärderna  började  ledningen  för

Nokiakoncernen inse att man inte kunde fortsätta längre.

Huset  började  surra  av  rykten  och  plötsligt  tillkannagav

man att företaget skulle övertas av ICL och Fujitsu.  Sista

dagarna i maj blev affären klar och verksamheten kom att

operativt  drivas  av ICL från den  1  oktober  1991.
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