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Abstract

The witness seminar ”The introduction of bar codes in Swe-
den” took place at the National Museum of Science and
Technology in Stockholm on 22 October 2008 and was led
by Gustav Sjöblom. The definition and implementation of
EAN – a European standard for the identification and print-
ing of unique article numbers – was a major innovation in
the wholesale and retail trade, which led to substantial ration-
alization and revolutionized the generation and usage of sales
data for ordering, marketing etc. The seminar panel was
composed of three members of the Swedish and European
EAN committees (representing suppliers and trade respec-
tively); representatives of four major Swedish chains (ICA
Essve, Åhléns, KF, and Dagab); and one supplier of cash
registers (ADS Anker). The seminar was divided into two
parts, the first dealing with the period from the initiation of
European negotiations on the definition of the EAN code
structure in 1973, to the signing in 1977 of the Swedish
agreement between the suppliers’ organization DLF and the
major chains. The theme of the second half was the imple-
mentation of EAN codes in actual practice, including manu-
facturers printing the EAN symbol on the packages and the
supermarket chains installing equipment for reading and data
capture. The EAN code was introduced in a few stores in
1981 and spread rapidly so that retailing in practice could be
based on EAN from c. 1983.
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Förord

Vittnesseminariet ”Införandet av streckkoder i Sverige” ägde rum på Tekniska museet i
Stockholm den 22 oktober 2008, och arrangerades inom ramen för projektet ”Från ma-
tematikmaskin till IT” som är ett samarbete mellan Avdelningen för teknik- och veten-
skapshistoria vid KTH, Dataföreningen i Sverige och Tekniska museet. Seminariet spela-
des in med ljud och bild och transkriberades. Gustav Sjöblom från Chalmers tekniska
högskola har redigerat transkriptet i samråd med seminariedeltagarna. Redigeringen har
gjorts varsamt för att bevara den talspråkliga karaktären, men med vissa strykningar och
justeringar för att öka tydligheten och läsbarheten. Originalinspelningen finns tillgänglig
på Tekniska museet i Stockholm. Seminariet planerades av Gustav Sjöblom med stöd av
seminariedeltagarna. Seminariet finansierades med bidrag från Riksbankens Jubileums-
fond, Stiftelsen Marcus & Amalia Wallenbergs minnesfond och Sven Tyréns stiftelse.

Paneldeltagare: Roland Fahlin, Rolf Lindman, Conny Nordberg, Sven-Åke Nyström,
Bo Palmer, Björn Passad, Pär Olov Sparén, Karl-Willy Turegård.

Moderator: Gustav Sjöblom.

Inbjudna med förhinder: Lars Gösta Dahlberg, Christer Jacobsson.

Övriga närvarande vid seminariet: Kristina Fagerlin, Bengt Friggebo, Mia Lenman, Bo
Raattamaa, Fredrik Sandgren.
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Införandet av streckkoder i Sverige

Gustav Sjöblom:1 Då hälsar jag alla välkomna hit till vittnesseminariet med titeln ”Infö-
randet av streckkoder i Sverige”, som kommer att behandla hur EAN-koden2 utvecklades
och implementerades ur ett svenskt perspektiv, fram till cirka 1985. Det är det tredje vitt-
nesseminariet som genomförs inom området Handel i projektet ”Från matematikmaskin
till IT”. Syftet med projektet är att skapa ett muntligt källmaterial om hur datorer inför-
des i olika verksamheter fram till början på 80-talet. I den här gruppen har vi tidigare un-
der hösten arrangerat ett vittnesseminarium om varuhushandeln och ett om dagligvaru-
handeln.3 I de här seminarierna har det blivit väldigt tydligt att streckkoderna spelade en
nyckelroll och att definitionen och implementeringen av koderna var en milstolpe i han-
delns utveckling och det som på allvar möjliggjorde en storskalig butiksdatorisering. Den
hände kanske i praktiken mera efter 1985, men det vi kommer fokusera på idag är alltså
det som hände till och med att de här koderna började spridas ut till butikerna. Vi har
samlat en panel här med personer som på olika sätt var delaktiga i det här arbetet. Det är
tre personer som medverkade i det svenska och europeiska EAN-kommittéarbetet och
representerade branschorganisationer i första hand; det är fyra personer som represente-
rade handelns kedjor; och så har vi en person som är systemleverantör eller hårdvaruleve-
rantör. EAN-arbetet var någonting som i samtiden väckte ganska mycket kontroverser
och visst motstånd från till exempel facket, Konsumentverket och Statens Pris- och Kar-
tellnämnd4. Det som vi kommer dokumentera här är snarare branschens eget perspektiv,
men jag hoppas på att få höra lite ändå om det motstånd som möttes. Det upplägg vi har
är en indelning i två kronologiska faser. Först diskuterar vi den period då EAN-
standarden definierades på mitten av 70-talet. Efter kaffepausen diskuterar vi implemen-
teringen: hur det här fördes in i verksamheterna ute i butikerna. Jag börjar med att ge or-
det till Björn Passad som var med från allra första början. Du får gärna ta lite tid på dig
och berätta hur du kom in i det här arbetet, bakgrunden till det hela och hur kommittéar-
betet kom igång. Varsågod, Björn.

Björn Passad:5 Tack. Jag tänkte börja med att berätta lite grann om den amerikanska
bakgrunden, för utvecklingen i Europa och Sverige bygger i hög grad på en amerikansk
förlaga. Det förtar inte någonting av värdet i det europeiska och svenska arbetet alls,
tvärtom var det så att Europa kom att sprida den här tekniken från dagligvarubranschen
och vidare ut i världen så att det blev ett globalt system. Men från 1970 har vi en intres-
sant tid när det gäller den amerikanska detaljhandeln. De hade under en femårsperiod
haft stadigt ökade kostnader med påföljd att lönsamheten hade försämrats. Här behövde
man då göra någonting. Detaljhandeln hade ju haft en revolution en gång i tiden när man
införde självbetjäningen, men nu fanns det utrymme för en andra revolution. När man
tittade på sina kostnader visade det sig att 40 procent av arbetstiden i de stora butikerna

1 Gustav Sjöblom, f. 1976, ekonom- och teknikhistoriker vid Chalmers tekniska högskola. Forskningssekre-
tare inom ”Från matematikmaskin till IT” för grupperna Transporter, Handel och IT-industri.
2 EAN, European Article Numbering, 13-siffrig kod för artikelidentifikation som utvecklades genom ett
västeuropeiskt kommittéarbete mellan 1974 och 1977 och numera är en global standard. EAN-koden be-
står av tretton siffror, där de två första är en lands- eller systemkod, de nästa fem är ett leverantörsnummer,
de följande fem ett produktnummer och den sista en checksiffra.
3 Se Gustav Sjöblom (red.), Varuhushandelns datorisering före 1980. Transkript av ett vittnesseminarium vid Tekniska
museet den 29 september 2008. (Stockholm, 2009) och Gustav Sjöblom (red.), Dagligvaruhandelns datorisering före
1985. Transkript av ett vittnesseminarium vid Tekniska museet den 20 oktober 2008. (Stockholm, 2009).
4 Statens Pris- och Kartellnämnd, SPK, se nedan not 25.
5 Björn Passad, f. 1934, studentexamen 1954, sjöofficer 1957–64, Trygg Fylgia 1964–66, branschdirektör
Sveriges Grossistförbund 1966–78, VD Dagligvaruhandelns Utvecklingsråd 1978–99 och tillika VD EAN
Sweden 1993–99.
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gick åt till kassaarbete och att 50 procent av driftkostnaderna låg i kassalinjen, så där
fanns det ett område som skulle vara verksamt att angripa. Anledningen till att man inte
hade gjort det tidigare var att det inte fanns några lämpliga tekniker att utveckla kassaar-
betet med. Men nu hade en del saker hänt på den tekniska sidan som gjorde att läget ted-
de sig annorlunda. Redan 1952 hade den första streckkoden definierats. Det var två her-
rar som hette Joe Woodland och Bernard Silver, amerikanska ingenjörer, som stod för
bedriften. Att det inte blev någon omedelbar framgång berodde på att det inte fanns någ-
ra utrustningar som kunde läsa de här streckkoderna, så man fick nöja sig med att ta pa-
tent och lägga det i en byrålåda och så småningom skulle patentet komma att köpas av
IBM. 1958 kom ett annat tekniskt utvecklingssteg av stor betydelse. Det var en herre som
hette Gordon Gould, också amerikan, som uppfann lasern och lasern skulle bli en av de
mest använda teknikerna i de kommande läsutrustningarna. 1966 hade man hittat en an-
nan lästeknik. Man kunde nämligen läsa med fotoceller, visade det sig, och 1969 kommer
den första kommersiella läsaren på marknaden i USA. Så då har vi alltså ett läge där han-
deln vill effektivisera sig och tekniken finns på plats. Det som behövs då är en industri-
standard och som ofta när man skall ha tag i en standard så får man bilda en kommitté av
någon sort. I Amerika så bildade man någonting som heter Uniform Grocery Product
Code Council.6 Detta Council kommer att bestå utav de högsta cheferna, för ett antal
företag representerande dagligvaruhandeln, dess leverantörer och kassasystemtillverkarna.
Att man valde de här höga cheferna berodde på att man nog tyckte att tekniken var viktig
här, men ändå av lite underordnad betydelse och kunde hanteras i en underkommitté.
Det högsta rådet skulle egentligen syssla med strategiska frågor och man förutsåg en hel
del strategiska problem. Från handelns sida kunde man dels fundera över vilken accep-
tans man skulle få hos sina leverantörer för att åstadkomma någon typ utav märkning
och man kunde framför allt förmoda att man skulle få reaktioner från kunder, enskilda
och naturligtvis från konsumentorganisationer. Men det här rådet sysslade också med att
strukturera upp tekniken och från 1970 när det bildades och fram till 1973 så genomförs
ett väldigt intensivt arbete, med stor skicklighet skulle man kunna säga. De är särskilt om-
sorgsfulla när det gäller val utav produktkod, som man kan göra på ett stort antal sätt. De
kommer så småningom fram till en blandad kod som inte är för lång och lätt att admini-
strera. Den består utav 10 siffror, där den första delen om fem siffror definierar produ-
centen och de påföljande fem siffrorna representerar en speciell artikel hos den här pro-
ducenten. Till det här fogade man två siffror, en för systemet och en kontrollsiffra. Man
fick alltså ett begrepp på 12 siffror och den där var väldigt bra på det sättet att det inte
krävdes någon stor nationell nummerbank utan det räckte med att numrera leverantörer-
na som sådana och sedan så åstadkom leverantören i sin tur den unika identifikationen
utav artikeln. Det här arbetet med nummersystemet får stor betydelse, för nummersy-
stemet lever som en grund än idag i väldigt många applikationer inom streckkodsteknik
och annan IT-teknik. Ett exempel är att när vi avreglerade elmarknaden här i Sverige så
behövde man numrera elmätarna på ett entydigt och icke leverantörsbundet sätt och de
har alltså en utbyggnad utav det här nummersystemet som identifikationsbegrepp idag.
Sedan funderade man också mycket över hur den här produktkoden skulle symboliseras
och det fanns ett stort antal tekniker att välja på. Under en tid studerade man särskilt in-
tensivt givetvis streckkodstekniken därför att den var billig och tillförlitlig. Avslutningsvis
gjorde man på det sättet att man startade en tävling mellan alla kassasystemleverantörerna
om att åstadkomma en bra streckkod och så småningom så visade det sig att det förslaget
som IBM hade lämnat var det mest ändamålsenliga och efter några små justeringar an-

6 Uniform Grocery Product Code Council, UGPCC, grupp med näringslivsrepresentanter från handel och
produktion som ursprungligen etablerades 1970 för att leda utvecklingen av UPC-koden.
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togs det. Då är vi framme vid 1973 och den här koden och symbolen kommer att kallas
för UPC, Unified Product Code7.

Det här fick vi nys om i Sverige genom att jag läste en liten artikel i endera The Eco-
nomist eller Financial Times och det ledde till en korresponderande kontakt med det ameri-
kanska projektet. På det sättet kunde vi få hem en del material och själva bilda en arbets-
grupp i Sverige, Studiegruppen för streckkoder. Vi hade vid den tiden ett organ vid Gros-
sistförbundet8 som kallades för Dagligvaruhandelns Erfagrupp9. Där hade det funnits en
arbetsgrupp som sysslade med varuklassificering och den fick nu ett nytt uppdrag, nämli-
gen att studera den amerikanska produktkoden och dess eventuella användbarhet. 1974
kallar den europeiska varuhusorganisationen CIES10 den europeiska handeln till ett möte
i Paris, i januari eller februari. Initiativtagare bakom det här är en framgångsrik holländsk
detaljhandlare som heter Albert Heijn.11 Vid det här mötet vill man egentligen bara kon-
statera om det finns ett intresse hos den europeiska detaljhandeln att ge sig in på något
liknande projekt. När jag säger Europa så skall vi minnas att det här är vid tiden för järn-
ridåns förekomst, så Västeuropa är en liten behändig enhet och vid det här första mötet
1974 sammanträffar 12 länder, däribland Sverige. Jag är med där som representant för
den här studiegruppen och får anledning att förorda att man skall göra ett europeiskt pro-
jekt baserat på UPC-erfarenheterna. Det första mötet leder i sin tur till att man kallar re-
presentanter från handel och industri i de 12 länderna. Varje land får utse vardera två le-
damöter till en ad hoc-council som man skall upprätta, återigen höga företagsledare som
skall svara för strategin. Man får också utse representanter på den mera tekniska sidan
som assistenter åt ledamöterna i kommittén. Där tänkte jag egentligen sluta mitt första
inlägg, för bredvid mig sitter Rolf Lindman och han var en av de företagsledare som kom
till mötet i Paris i mars, april något sådant där.

Rolf Lindman: April har du sagt och jag har kollat det. Jaha. Gustav, jag får jag säga att
jag kanske har missförstått upplägget här lite grann. Jag har inte förberett ett enda dugg,
för att jag upplevde att du inte ville ha några presentationer och jag har inte möjlighet att
använda min specialitet med overhead-bilder och så vidare, men minnet kanske räcker
tillbaka till 1974. Nu har jag tagit med mig ett manuskript som jag skrev till Bosse [Raat-
tamaa] här i samband med 30-årsjubileet förra året.12 Där har jag försökt beskriva den här
historien, så jag får väl titta lite grann på den här. Men okej, för att ta upp efter Björn så
var vi alltså i Paris den 28:e och det var Rune Höglund13 som representerade handeln och
han hade som sin expert Björn. Jag representerade DLF14, industrin, och hade som ex-

7 UPC, Uniform Product Code, amerikansk kod för produktmärkning och föregångare till EAN-koden.
UPC utvecklades i ett branschsamarbete mellan 1969 och 1973 och togs i praktisk drift 1976. UPC är tolv-
siffrigt och identiskt med de sista tolv siffrorna i EAN. Björn Passad & Ulrich Lindberg, EAN i Sverige
(Lund, 1983).
8 Grossistförbundet, eg. Sveriges Grossistförbund, branschorganisation som grundades XX och 1997 slogs
samman med HAO och Köpmannaförbundet till Svensk Handel.
9 Dagligvaruhandelns Erfagrupp, informellt organ för konkurrensneutral samverkan mellan dagligvaruhan-
delns aktörer som initierades 1966 av Sveriges Grossistförbunds Livsmedelssektion i syfte att koordinera
konkurrensneutrala rationaliserings- och utvecklingsfrågor. Arbetet bedrevs i arbetsgrupper med företagens
egna experter. Erfagruppen omvandlades 1978 till den ekonomiska föreningen Dagligvaruhandelns Ut-
vecklingsråd, DUR, för att bli en juridisk person och kunna ingå avtal.
10 CIES, Comité International d’Entreprises à Succursales el. International Association of Chain Stores,
internationell branschorganisation för dagligvaruhandeln grundad 1953.
11 Albert Heijn, 1865–1945, holländsk handlare som 1887 tog över sin fars mataffär och grundade Hollands
största kedja inom dagligvaruhandeln, idag en del av Aholdkoncernen.
12 Rolf Lindman, ’En lång vandring med två steg framåt och ett steg bakåt’, GS1 Fokus 2007:2, s. 10ff.
13 Rune Höglund, d. 1980, svensk affärsman. VD Handelsbanken 1966–70, styrelseordförande AGA 1967–
80, VD Åhlén & Holm AB 1970–76, genomförde fusionen mellan Å&H och NK/Turitz 1976 och blev
VD för NK/Åhléns AB 1977–79 samt styrelseordförande 1979–80.
14 DLF, Dagligvaruleverantörers Förbund, branschorganisation för dagligvaruhandelns leverantörer.
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pert Christer Jacobsson.15 I det beslut som fattades på det mötet var det primära att man
skulle bilda en ”Ad hoc committee on the formation of EAN”. Albert Heijn som var ini-
tiativtagare blev vår president och det var ju jättebra att ha en kille av den kalibern som
kunde tala om för olika organ när det behövdes någonting. Vad vi också gjorde på det
första mötet var att vi utsåg en teknisk kommitté som skulle göra jobbet åt oss direktörer
– det är ju praktiskt – och då valde vi Christer Jacobsson som var duktig på IT. Det var
ju Björn också, men Björn var då substitute eller biträdande eller suppleant eller någon-
ting kallades det. Efter det hade vi ett antal möten på olika platser, vi 12 länder i Europa.
Jag tror att ett av de viktigare besluten som fattades var: ”Vad är det vi vill med det här?”
Vid den tiden så fanns det i Tyskland BAN-L16 som var … vad heter det, inte klassifice-
rande utan …

Björn Passad: Jo, det var enbart klassificerande.

Rolf Lindman: Förlåt, det var enbart klassificerande och det innebar att du fick ett
nummer om du ville ha mjöl så och så och så vidare. Det var vi inte betjänta av, utan vi
bestämde på ett tidigt stadium att det här bara ska vara så att man kan identifiera de olika
produkterna. Det tror jag vi upplevde såsom knäckfrågan i det hela. Sedan var det ju den
stora frågan som teknikerna hade jobbat med: hur koden skulle se ut. Tyskarna pratade
för sitt och fransmännen pratade för sitt – de hade Gencode17, en kod som inte var klas-
sificerande – och det var ett förfärligt ältande. Christer har berättat att tekniska kommit-
tén höll på i tjugofem sammanträden innan man kom fram till någonting som man kunde
enas om. Samtidigt har ju de här killarna, teknikerna från handeln, jobbat hemma och
hela tiden hade vi en kommitté mellan handel och industri som jobbade tillsammans med
avstämning mellan mötena. Det är viktigt att betona att det här var ett joint venture mel-
lan handel och industri. Vi delade på alla kostnader och det var faktiskt väldigt viktigt, så
att vi kände att vi hade ansvar tillsammans för det här. Det var lite knäckfrågor som dök
upp lite hela tiden. Från leverantörshållet betonade vi då – jag har min overhead-bild här
”Den övergripande målsättningen är att verka för att informationsflödet av EAN-data
sker på ett optimalt sätt” – att vad vi var ute efter var marknadsdata och därför frågade vi
oss hela tiden: ”What’s in it for us?” För från leverantörernas håll menade vi att det här
var någonting vi gjorde för handeln. Det är ni som kommer att ha de största fördelarna
av det här och därför vill vi ha någonting. Vid den tiden hade man, tycker jag nog man
kan säga, en ganska rudimentär guidance för marknadsföring i handeln. Man ville inte
släppa till så särskilt mycket. Det fanns AC Nielsen18 som hade ett butiksdataregister och
det gick till på det sättet att man i tvåmånadersperioder försökte registrera försäljning av
olika produkter. Det innebär att i mitten av varje tvåmånadersperiod under en à två
veckor hade folk ute som gick och bläddrade i papper: ”Så här har vi köpt in av den, så
mycket, och så har vi sålt så och så mycket och då måste det vara så och så.” Priset blev
ett genomsnittspris, om det sedan var kampanjpris kom inte fram och det var därför som
vi tyckte från leverantörshållet att vi måste få en bättre statistik. Det var ”what’s in it for
us.” När vi höll på i den här ad hoc committee träffades vi leverantörer alltid före sam-
manträdet – och det är klart att det gjorde ju handeln också – och sade: ”Nu skall vi
klämma dem!” Men det var inte så lätt, för vi var ju leverantörer och de var kunder och vi

15 Christer Jacobsson, f. 1944, pol. mag. Uppsala 1969, Unilever 1969–72, Datema 1972–75, Dagligvarule-
verantörernas förbund (DLF), 1975–77, grundade Enator 1977 tillsammans med John Wattin och Hans
Larsson.
16 BAN-L, Bundeseinheitliche Numrierung für Lebensmittel, tyskt numreringssystem för klassificerande
ändamål.
17 Gencode, identifierade numreringssystem som användes i den franska handelns datakommunikationssy-
stem.
18 AC Nielsen, marknadsundersökningsföretag grundat 1923 med huvudkontor i New York.
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måste bocka för handeln. Det var ju så livet är. Jaha, nu tappade jag tråden för jag skulle
försöka vara lite rolig. Vad var det sista jag sade?

Conny Nordberg: Att ni fick bocka för handeln.

Rolf Lindman: Ja, det sade jag i och för sig, men innan dess?

Björn Passad: Det var om marknadsdatakraven.

Rolf Lindman: Marknadsdatakraven, tack så mycket. Vi skulle ju göra en agreement
som senare kom att heta ”Memorandum of agreement on the formation of EAN” och
då försökte vi få inskrivet som en överenskommelse, en agreement, att man skulle ställa
data till förfogande för handeln, men se, det var inte så lätt att få dem till det och det blev
faktiskt ganska stora skärmytslingar och vid något tillfälle så tillät jag mig att säga på upp-
drag av de andra att ”Okej, om inte vi får något åtagande så är vi inte intresserade. Då
kommer vi inte trycka symbolerna och vad skall ni göra då?” Det blev ganska tuffa tag ett
slag, men till sist så blir det inte en agreement utan en guideline. I den guidelinen heter
det så här: ”All concerned in the manufacture, distribution, and retailing of mass con-
sumption articles shall be able to avail themselves of the basic data collected by the cash
registers, at cost price.” Det är väldigt enkelt: ”At cost price.” Eller hur? Frågan är ju då
vad vi menade med cost price. Flera gånger de följande åren undrade jag om vi menade
kostnaden för att printa försäljningsdatan på papper eller om det skulle vara alla nödvän-
diga investeringar för att handeln skulle plocka fram det där. Det höll vi på att käfta om
ganska mycket och svaret var att ”Det är en förhandlingsfråga”, sade handeln då. ”Ja
visst, naturligtvis, vi förhandlar gärna med er.” Men den förhandlingen utföll inte till vår
fördel, från leverantörssidan, utan vi betalade ganska många miljoner under de här åren.

Oidentifierad röst: Det var ju inte mer än rätt.

Rolf Lindman: Förlåt, var det någon som ville något?

PO Sparén: Nej, det kommer sedan.

Rolf Lindman: Okej, tack. Här är det då verkliga försäljningsdata som gäller, baserat på
EAN. För att belysa den rudimentära information som vi hade från Nielsen: när vi sedan
fick marknadsdata baserad på den kunde man till exempel för ett märke få: vecka ett 7,0
procent, vecka två 3,5, vecka tre var det 5,7, vecka fyra var det 7,7, vecka fem var det 8,5,
vecka sex var det 7,3, vecka sju var det 3,8, vecka åtta var det 5,8 och snittet på två må-
nader var 6,5. Att se de här veckotalen var naturligtvis både för handeln och för oss en
fantastisk skillnad i marknadsföringsinformation. Men med det systemet som Nielsen
hade, hur gjorde man med svinnet? Ja, det fanns naturligtvis med som försäljning och vi
vet ju att svinnet är ganska stort, så för oss leverantörer var det här en mycket, mycket
väsentlig fråga.

Jag tror inte jag skall säga mer nu utan jag kan svara på frågor, eftersom du ville att vi
bara skulle täcka upp till -77 och det är efter -77 som det verkligen blir snurr på det hela.
Jag måste förresten ta -77 också. Det var först den 3 februari -77 som vi fick avtalet om
att vi skulle formera det här och det var klart den viktiga frågan. Det satt långt inne, men
vi fick ett avtal i alla fall. Okej, tack.

Gustav Sjöblom: Björn.
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Björn Passad: Jag tänkte fylla på lite här. Det avtal som Rolf refererar till var det svenska
avtalet som var baserat på den europeiska texten, som du läste tidigare.

Rolf Lindman: Ja, men det var inte förrän -79.

Björn Passad: Det var inte förrän -79 som det kom? Ett av problemen där var att den
här informella Erfagruppen som fanns inom handeln i och för sig hade kommit att for-
maliseras och heta Dagligvaruhandelns Utvecklingsråd ekonomisk förening från 1978,
men samtidigt kunde den föreningen inte ikläda sig några åtaganden för vad de olika
handelsföretagen skulle komma att göra, för de förmodade och förväntade data skulle ju
ägas utav handeln, så det var som Rolf säger en knäckfråga. Jag tänkte fylla på med en
uppgift som också verifierar vad Rolf sade om ”what’s in it for us”. En svensk förstudie
som blev klar -77 pekade på att handeln skulle kunna, genom den här effektiviseringen i
kassorna, få en nettoeffekt i besparingar på en procent. Motsvarande studie för leveran-
törerna som var aktuella visade på en kostnad på 90 miljoner och en besparing på 40, så
det skulle alltså bli en tillkommande kostnad för deras del och då var det ju naturligt att
man försökte tänka mycket i de här banorna att få mjuka vinster som inte gick att ome-
delbart omsätta i kronor och öre.

Gustav Sjöblom: Hur blev ni utsedda från början att vara svenska representanter?

Rolf Lindman: För min del gick det till så att jag satt i DLF:s styrelse i alla år jag var ak-
tiv, i princip och då berättade Gösta Ekm… Gösta Ekman [skratt] … Lars Ekman som
var VD att vi hade fått en inbjudan från CIES till ett möte i Paris -74 och frågade om nå-
gon var kunnig i data. Jag sa: ”Okej, kunnig och kunnig, jag har i alla fall ganska nyligen
tillbringat en vecka på IBM:s kursgård i södra England, så jag har haft möjlighet att till-
godogöra mig lite grann.” ”Utsedd!” sa ordförande då. Så kom jag in i det hela.

Gustav Sjöblom: Vad var det som gjorde att du blev skickad till IBM?

Rolf Lindman: Jag fick en inbjudan, först från dem, och sedan från någon annan som
jag inte gick till då.

Gustav Sjöblom: Men det var genom din arbetsgivare, Sunlight19 och inte genom DLF?

Rolf Lindman: Ja, det skulle jag tro, ja. Ja, svaret är ja.

Gustav Sjöblom: Hur gick det till på handelssidan?

Björn Passad: För vår del var det så ordnat att vi hade det här samrådsorganet som het-
te Dagligvaruhandelns Erfagrupp. Jag var sekreterare i dess ledningsgrupp och ordföran-
de i de arbetsgrupper som fanns, så jag var ordförande i den studiegrupp som vi hade på
det här temat och det var rätt naturligt att jag kom in i bilden där. När det gällde företags-
ledare så utsåg företagsledarna sig emellan Rune Höglund, som Rolf också berättade.
Han var på den tiden VD för Åhléns.

Gustav Sjöblom: Anade ni vilken dignitet det här skulle få eller såg ni det som ett möte
vilket som helst i början?

19 Sunlight AB, svensk tillverkare av tvål och tvåltvättmedel som grundades 1928 av Lever Brothers med
fabrik i Nyköping. Sunlight bytte under 1980-talet namn till Lever för att anpassa till systerföretagen i Eu-
ropa.
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Rolf Lindman: Du menar just det i Paris?

Gustav Sjöblom: Ja.

Rolf Lindman: Vi var ju intresserade, för handeln och leverantörerna hade samarbetat
en hel del på olika möten på olika nivå och man fick rapporter från USA att det här var
fantastiskt. Så okej, progressiva som vi var så tyckte vi att det här är någonting för oss.

Björn Passad: Det som man skulle kunna tillägga också är att vid den här tiden utarbetar
de flesta leverantörer av kassasystem sina egna lösningar. Det innebär att behovet av en
standardisering är stort, för annars hade det inträffat att man hade blivit tvungen att mär-
ka varorna i butikerna med den streckkod eller den symbologi som passade till kassare-
gistret. Det är en väsentlig anledning till att handeln intresserar sig för standardiseringen
som sådan. Och i någon mån kan väl det gälla leverantörerna också, som åtminstone i
teorin kunde löpa risken att en mycket stor kedja begärde eller önskade sig någon typ av
kedjespecifik märkning.

Rolf Lindman: Om jag får hoppa lite grann framåt i tiden för att belysa just behovet av
standardisering och en global standardisering; det amerikanska systemet var 12 digits och
vi kom fram till 13 digits. Det gjorde att en leverantör till USA var tvungen att märka sin
produkt med EAN-symbolen… nej förlåt, med UPC … för annars kunde den inte läsas i
datakassorna. Vi försökte då skicka Albert Heijn på leverantörerna och sade: ”Nu får du
säga till leverantörerna av kassaregister att de skall ha det här som standard.” Men de fick
inte gehör från de mäktiga amerikanska detaljhandelskedjorna. De sade ”Okej, det här
kostar x tusen dollar om vi skall sätta in det här och läsa, så det är enklare för oss att fab-
rikanterna trycker symbolen. Så det blev ju en väldig kostnad för leverantörerna. Stackars
oss, va? Det var bara en parentes, men Global System är bra
.
Gustav Sjöblom: Jaha, tack. Då skall vi flytta fokus från branschorganisationerna och till
företagen på handelssidan och höra hur Conny Nordberg kom i kontakt med det här.

Conny Nordberg:20 Ja. För att göra min egen historia lite kort så började jag -64 på Åh-
lén & Holm21 som programmerare. Ganska snart, för att inte säga omedelbart, så började
jag jobba med varuförsörjningsfrågor, så jag har ägnat hela mitt verksamma liv åt varu-
försörjning. Vid den här tiden i början på 70-talet var vårt intresse väldigt högt för det
här med kassor och kassautveckling, hur man kunde beställa varor på ett effektivt sätt,
hur man kunde få fram statistik på ett effektivt sätt och så vidare. Vi följde givetvis ut-
vecklingen som den var i USA väldigt mycket. Jag var inte inblandad i diskussionen om
vem som skulle betala vad, som Björn var. Jag kunde bara se det ur Åhlén & Holms syn-
vinkel vid den tiden och konstatera att vi hade behov av ett bättre sätt att registrera för-
säljningen i kassorna därför att vi behövde statistiken. Om det sedan var någon annan
som behövde den också så var väl det bra, men det var liksom för vår del förstahandsbe-
hovet. Och att rationalisera kassaarbetet så det kunde gå snabbare. Att sitta och registrera

20 Conny Nordberg, f. 1941, anställdes som programmerare på Åhléns 1964 och blev kvar till årsskiftet
2007/08. Nordberg var bland annat datachef i två omgångar.
21 Åhlén & Holm, senare Åhléns AB, svensk varuhuskedja som bildades 1899 som postorderföretaget Åh-
lén & Holm i Insjön. 1915 flyttades verksamheten till Stockholm och 1932 öppnades det första varuhuset
under namnet Tempo. 1964 öppnades det första varuhuset under namnet Åhléns, på Klarabergsgatan i
Stockholm. Åhléns fusionerades med NK/Turitz 1976 och EPA-kedjan uppgick då i Tempo. Från början
av 1980-talet blev NK/Åhléns en del av JS SABA-gruppen och ägdes av Johson- och Salénfamiljerna. Se-
dan 1988 är Åhléns en del av Axel Johnson AB.
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sex siffror för varje pryttel som skulle gå igenom kassan var inte speciellt intressant, alltså
vårt beställningsnummer som ett identifierande begrepp som vi hade internt. Jag kan bara
understryka det som har antytts här, att blanda klassificering och identifikation är ju djupt
förbjudet och har alltid varit (utom i BAN-L, men det gick ju in i väggen också). Där var
vi klara över att här krävdes det någon typ utav märkning och identifikation som var ge-
nerell så långt det var möjligt och självklart över att hade man en generell märkning så
skulle man också kunna märka varorna hos leverantören innan varorna kom till oss, så att
vi slapp hålla på att märka på lager eller ute i försäljningslokalen eller var man nu gjorde
märkningen någonstans. Så det var många intressanta faktorer som liksom började kom-
ma ihop sig där.

Jag var över i USA -71 på en studieresa – mitt första besök där borta – och fick se en
hel del intressanta saker. Inte minst det här med beställningsterminaler – som vi har pra-
tat om vid ett annat seminarium – kom upp på banan och blev oerhört intressant. Tekni-
ken runt omkring de här beställningsterminalerna var inte bara frågan om att ha beställ-
ningsterminaler som man kunde registrera beställningarna på, utan det krävde också att
man märkte upp i hyllorna var varorna skulle stå någonstans och hur mycket som skulle
stå i hyllorna. Hyllkantsetiketter blev ett begrepp. Det var ju innan jämförpriserna kom in
i bilden, men det krävdes någon teknik för att markera ordentligt var grejerna skulle stå
och gärna också tala om priset på varan. För att slippa märka varje vara med pris så små-
ningom så var det ju intressant att via en kod kunna hämta priset i systemet, det vill säga
att kassörerna slapp hålla reda på det. Det här är en intressant kedja av utveckling som
kom till och gjorde att på våren 1973 så pratade jag och min chef då, Tommy Boman22,
om att det här med numreringssystemet är någonting vi måste titta på. Vi hade naturligt-
vis hört talas om UPC och även om inte … Jag vet inte om någon från vår sida var aktiv i
Erfagruppen? Det är möjligt, jag var inte det själv i alla fall. Då sade vi att det här är ju
någonting som vi borde kunna göra gemensamt med de andra i handeln, för det här kan
vi ju inte gå fram ensamma på. Vi pratade lite på sidan om sådär med ICA-folk och med
KF och konstaterade att det fanns ett gemensamt intresse. Sedan vet jag att den 4 juli
1973, mitt under min semester, hade vi ett möte med Björn och konstaterade att det
fanns idéer och tankar redan då hos Grossistförbundet. Vi hängde på och sa att det här
måste vi kunna göra någonting av. Den 22 augusti samma år hade vi enligt mina noter-
ingar det första samarbetsmötet med den här kodifieringsgruppen där Björn var ordfö-
rande och där vi samlades ICA, KF och Åhlén & Holm – jag tror det var ICA Eol och
ICA Hakon som var med vid det tillfället – och sedan fortsatte arbetet därifrån på ett
mycket konstruktivt sätt. Om än inte allt för snabbt om man säger så; det vart ju ett
ganska långt projekt, jag var med där i 13 år tror jag.

Ni har ju berört en hel del av incitamenten för att komma fram till en gemensam
märkning. Spinoffeffekten av att kunna få in detaljinformation via kassorna, via en läsbar
symbol, var att vi också kunde ge detaljinformation vidare till leverantörsledet och det
har ju sedermera blivit en självklarhet att vi har, sålt visserligen, men ändå avgivit infor-
mation för vidare bearbetning. Men framför allt var det intressant för oss själva naturligt-
vis, för våra inköpare, att få ett klart grepp om var någonstans grejerna säljs, hur mycket
vi säljer. Med hänsyn till svinn vart det ju mera korrekta siffror, helt klart. 1975 tog vi
däremot ett beslut internt inom Åhléns som var lite intressant, där vi sade att vi inte fort-
sätter på utvecklingen av kassorna förrän den här tekniken är färdig, därför att beställ-
ningsterminalsystemet som vi hade infört tillsammans med tekniken att lägga hyllorna
korrekt och få fram statistik via de systemen var tillräckligt bra. Det fanns ingen anled-
ning för oss, tyckte vi då, att sitta och försöka knappa in, som sagt var, för mycket infor-
mation i själva kassaarbetet för att få tillbaka försäljningsinformation. Tills vidare, sade vi,

22 Tommy Bohman, f. 1939, anställdes som datachef på Åhlén & Holm AB 1968 och blev kvar där till
1978.
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och jag sade då i möte med ledningen att den tekniken som vi hade skulle vara giltig i
minst 10 år framåt, så det var liksom ingen brådska med kassahanteringen. Så småning-
om, som vi kommer in på sedan när EAN infördes, så kunde vi också gå vidare, så det
blev en klar koppling till det här.

Delar i det här arbetet sedan, när vi tittade på teknik och annat, där tror jag inte jag
skall gå in på några detaljer direkt, men jag kan ju konstatera att sedermera när vi kom in
på prismärkningsfrågor, hur koderna skulle läsas, huruvida det var scanners, stående, lig-
gande, vågar, fristående eller i kassadiskarna, förutom att kassadiskarna i sig skulle vara
verkligt effektiva för våra kassörer, för det handlade ju om att inom 60 centimeters om-
krets skulle de ha tillgång till allting som man behövde i en kassa.23 Det ställer väldigt sto-
ra krav på utvecklingen av kassorna, som var tvungen att ske parallellt med kodutveck-
lingen. När det hela var klart så småningom så skulle ju också kassahanteringen vara an-
passad till den nya tekniken. Det var väldigt spännande tider måste jag säga, och sedan
hade vi ju våra … man får väl kalla det motparter, Konsumentverket24 och SPK25 som ju
gjorde sitt bästa för att bromsa utvecklingen. Vi hade många dråpliga möten – för att inte
säga ibland väldigt affekterade möten – där man tyvärr kan konstatera att jag tror att både
Konsumentverket och SPK betraktade oss inom handeln som bovar och banditer som
bara skulle lura folk. Det hela gick ut på det och …

PO Sparén: Kan vi inte skjuta den diskussionen, för den kom ju lite senare?

Conny Nordberg: Ja, det kan vi göra. Den kommer i senare 70-tal kanske, men det kan
vi återkomma till. Jag tror jag kan sluta där, för det är liksom basen till varför vi ville
komma vidare.

Gustav Sjöblom: Tack Conny. Då lämnar vi stafettpinnen vidare till Sven-Åke Nyström.

Sven-Åke Nyström:26 Jag kom in i det här 1977–78 och jag kom in i då redan etablerade
former, som Björn har dragit upp. Det som slog mig – och det är viktigt att framhålla
tycker jag – var att det bland oss som satt där vid sammanträdesbordet var ett fantastiskt
bra samarbetsklimat. Det skall man inte ta för en självklarhet, utan ibland kanske man
gärna kan sitta och bevaka och så vidare. Men så var det inte, utan det var fantastiskt bra
samarbetsklimat, hög kompetens oavsett vilka frågor som kom upp, hemläxor mycket:
”nästa möte skall det göras” och det skedde också. Det tycker jag är väldigt viktigt att ta
med i det här, att det fanns kraft i utvecklingen bland dem som deltog.

Sedan så … streckkod är standardisering och den framfart det får beror ju mycket på
vilka tillämpningar och vilket värde det har. Jag vill dra tillbaka några år innan det här och

23 I Sverige infördes tidigt föreskrifter från Arbetarskyddsstyrelsen om arbete i utgångskassa som reglerade
hur arbetet skulle kunna utföras såväl sittande som stående, hur scanners skulle vara applicerade för att
undvika strålning och lyft av varorna, samt att alla tillbehör som krävdes i kassan skulle finnas nåbara inom
60 cm.
24 Konsumentverket, statlig förvaltningsmyndighet för konsumentfrågor som bildades 1973 genom en
sammanslagning av Statens Institutut för Konsumentfrågor, Statens konsumentråd och Varudeklarations-
nämnden. 1976 slogs Konsumentverket ihop med KO-ämbetet.
25 SPK, Statens Pris- och Kartellnämnd, statlig myndighet inrättad 1957 för övervakning och utredning av
konkurrensen i Sveriges näringsliv. SPK bytte namn till Statens Pris- och Konkurrensverk 1988 och Kon-
kurrensverket 1992.
26 Sven-Åke Nyström, f. 1947, på ICA Essve 1973–90 (dataoperatör och systemutvecklare 1973–80, sy-
stemansvarig ICA Essves butiksdatautveckling 1980–87, ordf. ICA Butiksdataråd 1987–90), därefter verk-
sam inom IT på ICA Partihandel 1990–96 och ICA AB från 1996.
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till hur det såg ut ute i butik. Där fanns det PLU-kassor27 och vad har PLU-kassor med
det här att göra? Jo, från handlarna fanns det ett förtroende för en sådan här teknik.
PLU-kassor är väldigt effektiva. Via lathund kan man ta en väldigt stor del av sortimentet
på ett effektivt sätt. Det etableras nära kontakter mellan handlarna och leverantörer. Det
var många kassaleverantörer som kände sig kallade och levererade till butik och det var
en väldigt djup kontakt mellan dem och det är viktigt att ta med sedan under 80-talet när
vi kanske ansåg att vi inte skulle ha så många kontakter. Handlare var väldigt märkes-
dragna och det som var viktigt för handlare var inte hur det fungerade i kassorna tekniskt
sätt, utan det var servicen, att man hade nära tillgång till service.

En annan aspekt när det gäller tillämpningen är rationaliseringsbehovet när det gäller
orderflödet. Det har varit så från -40, -50-talet och 60-talet då vi har genomgått olika ut-
vecklingar. Då är vi inne på orderflödet mellan grossist och butik och då är vi inne på
mycket av det som Conny har beskrivit med terminal och hylletiketter. Det gav också en
viss datamognad för hur man skulle jobba med handterminal ute i butik och hylletiketten
togs ju fram med streckkod, så där fick man också hjälp på vägen. Man var motiverad,
dessutom ställde hylletiketten krav på ordning och reda ute i butik, att man skötte pris-
ändringar på rätt sätt. Det var också förtroendeuppbyggnad för konsumenten när man
skötte det på rätt sätt.

Jag vill också ta med en annan sak och det är orderflödet mellan grossist och leveran-
tör, DAKOM28. Det var ett fantastiskt jobb egentligen som gjordes då och som ur mitt
perspektiv inte har uppmärksammats på rätt sätt. Vi tog den tekniken som fanns med
X.21 och X.2529, vi drog igång ett orderflöde till många leverantörer, vi fick tillbaka leve-
ransbekräftelser, vi fick tillbaka fakturor i vissa fall och vi hade framgång. Det visade att
vi kan utveckla tillsammans och det var väldigt mycket en träning att jobba tillsammans
inom handel och mellan handel och leverantör. Det är intressant att de som var pionjärer
också är företrädda här idag, med Sunlight och några andra. De här pionjärerna behövs i
den här utvecklingen som vi gör.

En annan utveckling som jag också vill lyfta in – man lägger ju pussel här och så får
man en viss utveckling under 80-talet – var att ta del av information. Vi pratar streckkod
och vi pratar nollor och ettor och så vidare, men att ta del av information, att den här
utvecklingen har möjlighet att ge kunskap … Den delen som jag representerade på ICA,
ICA Essve30, vi tog fram sortimentsanalys och det gjorde säkert alla andra också och den
var ju inköpsbaserad, men när vi tog fram den så gav det väldigt mycket aha-upplevelser.
Vi tog fram den på olika sortiment. I det kemiska sortimentet till exempel fanns det 100–
150 artiklar och det visade sig att det egentligen bara var 10 artiklar som stod för 80–90
procent av försäljningen. Att få det så här svart på vitt … När vi dessutom sorterade om
den här analysen, lämnade försäljningen och tittade på marginalkronor såg man: ”Men
vänta här nu … Om konsumenten går med på det så skulle det definitivt räcka att vi säl-
jer de här 10 artiklarna.” Jag var i det sammanhanget inbjuden till ett DLF-möte på

27 PLU, price look-up, fyr- eller femsiffriga identifikationsnummer som knyts till produkter i detaljhandeln
för att underlätta kassahantering, lagerstyrning och kontroll över försäljningsstatistik för enskilda produkt-
grupper.
28 DAKOM, DAgligvaruleverantörernas KOMmunikationssystem, system för datakommunikation mellan
dagligvaruleverantörerna och dagligvaruhandeln som specificerades gemensamt av DLF och Erfa-gruppen
i början av 1970-talet, implementerades av Datema (som också fungerade som brevlåda eller informations-
växel) och sattes i drift 1973. Driften överfördes senare till DAFA.
29 X.21 och X.25, kommunikationsinterface specificerade av den internationella telekommunikationsunio-
nen CCIT. X.21 introducerades i mitten av 1970-talet. X.25 var en av de första kommunikationsstandar-
derna som byggde på packet-switching.
30 ICA Essve, ursprungligen Svenska Varor el. Speceristernas Varuinköp, grundat 1922 och en av ICA ABs
fyra inköpscentraler från 1938. Från 1972 var ICA Essve tillsammans med ICA Hakon och ICA Eol ett av
tre regionföretag inom ICA. Inköpscentralerna slogs ihop med ICA-förbundet till ICA AB 1990.
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Stallmästargården, en heldag med många leverantörer. Jag kom in där på eftermiddagen,
på slutet, och presenterade den här sortimentsanalysen. Då hade jag Rolands [Fahlin]31

förtroende och jag hade Göran Nords32 förtroende, att var det så att leverantörerna ville
så skulle vi sälja den. Man kan säga delge eller sälja och så vidare, men det här var alltså
information som skulle tillhandahållas till leverantörerna. Vi skulle inte hålla på den för
oss själva. Det blev ju väldigt stort intresse, oerhört stort intresse för det. Jag visade upp
diagram där man såg när man gick igång och annonserade, till exempel Metsä-Serla33, hur
det påverkade konkurrenterna och ömsesidigt, en vecka efteråt och så vidare. Det var
information som man gärna ville ha och vi gick igång med att sälja ut det här, att delge
leverantörerna, och det var många som var intresserade. Sedan dog det ut, för det kom in
argument där som sade ”Men vänta här, det bygger ju på inköp, det bygger inte på
EAN.” Nej, det gjorde det inte, men det gav nog ganska mycket information i alla fall. Så
70-talet var en lång, lång förberedelsefas under förtroende och ett byggande för det som
skulle komma. Det var mycket intressanta saker som inträffade.

Gustav Sjöblom: Fanns det någon samordning mellan Essve, Eol och Hakon i hur man
jobbade i den här fasen?

Sven-Åke Nyström: Nu måste jag luta mig mot Rolands diplomatiska … ICA Essve var
… Alltså, det var så lätt att jobba. Jag hade Roland som chef, jag hade Göran Nord som
chef och jag hade deras förtroende. Det var ungefär som att ”Kör på, kör på” och det
gjorde jag. Jag förstår, Rolf, vad du säger, men jag vill också framhålla att ICA Essve läm-
nade försäljningsdata.

Rolf Lindman: Jag vet.

Sven-Åke Nyström: Men visst var det smolk i bägaren, just den dialogen, det var det
absolut.

Rolf Lindman: Det är väldigt intressant, men när du säger det här med sortimentsanaly-
ser … För oss när vi skulle sälja varorna var det ju otroligt effektivt och det var därför vi
betalade så väldigt mycket till dem också för det här. Nej, men alltså, eftersom vi hade en
massa marknadsledande produkter så var det ju liksom bevis på det här, så det var verkli-
gen värt att sälja, som Roland hade gett tillstånd till, ja.

Sven-Åke Nyström: Och det lade ju sedan grunden till, när vi pratar placering i hyllorna
och den utveckling som vi sedan såg på 90-talet och framåt.

Rolf Lindman: Jo, jo.

Gustav Sjöblom: Jag vet inte om jag fick något svar på frågan om Hakon och Eol rik-
tigt.

31 Roland Fahlin, f. 1938, VD och koncernchef ICA AB 1986–2001, VD ICA-handlarnas Förbund 1986–
2000. Till 1986 olika befattningar inom ICA, marknad och administration. Under 80- och 90-talet ordfö-
rande i bl. a Svensk Handel (från bildandet), EAN International (Bryssel) och CIES (global organisation för
detaljhandel och leverantörsföretag, Paris).
32 Göran Nord, dåvarande VD för ICA Essve.
33 Metsä-Serla Oy, finsk pappers- och massatillverkare som bildades 1986 när Metsäliiton Teollisuus Oy
och G.A. Serlachius Oy gick samman.
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Sven-Åke Nyström: Jag var ju diplomatisk. Alltså det fanns olika värderingar inom ICA
av värdet på det här, absolut, visst var det så. Essve, vi hade att vi skulle köra helt framåt
då, enligt den ritningen. Jag vet inte, Roland, vad du säger om det?

Roland Fahlin: I det skedet var det nog inte så mycket samarbete. Det blev bättre sena-
re, i implementeringsskedet, men då är min minnesbild ungefär som Sven-Åke att man
jobbade rätt mycket var för sig.

Gustav Sjöblom: Var det olika synsätt också, anar jag en antydan om?

Roland Fahlin: Ja, det kan man säga.

Rolf Lindman: Det rinner upp så många minnen så … Men just det här, när vi skulle
sälja den här idén sa ICA Essve: ”Ja, men vi är ju redan överens med varandra.” Så ni var
föregångare, grabbar.

Gustav Sjöblom: Ja. Då ska vi ta och bjuda in Bo Palmer i diskussionen.

Bo Palmer:34 Jag tycker kanske att man inte ska upprepa allting som är sagt, men det är
ju så att jag har jobbat för Rolf Lindman en gång i tiden. På den tiden, Rolf, var en av
uppgifterna när vi var ute i butikerna faktiskt att ta reda på vad butikerna hade köpt. Vad
var det som gick på kampanj och vad var det som gick till ordinarie pris och så vidare.
Man skall inte säga spionuppgift, men ett kartläggande vad det handlade om. På den tiden
tror jag att det var ganska mycket förhandlingar som skedde på inköpsavdelningarna,
som inte ledde till annat än möjligen missförstånd och misstroende, var det inte så Rolf?
Och då kan man säga att det som du nog upplevde som en jobbig period faktiskt också
var jobbig period för oss rent tekniskt, för här skulle man byta teknik för informationsin-
samling. Då skall man komma ihåg att Sunlight till exempel hade information om hur
mycket de sålde till de olika grossistlagren och nu skulle man få reda på vad som såldes i
butikerna. Det var inte tekniskt enkelt att åstadkomma och då skulle jag vilja anknyta lite
till dig, eftersom vi pratar om beställningssystem på det här sättet. Í vårt fall presentera-
des de här för oss som färdiga paket som man kunde köpa från konsulter som stod ame-
rikanska storkedjor nära. Det var så som vi uppmärksammades på att det här var en ame-
rikansk grej som var hejsan. Sedan satte man igång och bildade projekt kring det här och
tog fram de här systemen och då kom de att vara som ett paket. Förmodligen var det en
annan historia när det gällde KF, men för oss var det så. Beställningsterminalerna utveck-
lade vi ju tillsammans med Micronic35 på den tiden och där var vi nog inne och petade
allihopa. Men inköpsstatistiken, hyllkantsetiketterna och de systemen, det var i praktiken
de första butiksdatorsystemen som vi jobbade med och de skulle göras mycket raffinera-
de. Vi hade stora säljutbildningsprogram för detaljhandeln om hur de skulle använda den
här informationen. Sedan kan jag ju då inte låta dig vara alldeles ensam om din mark-
nadsstatistik, för det var faktiskt på det viset, Rolf att vi tog fram ett system som hette
SOL36 och som just var inköpsstatistikbaserad, baserat på inköp givetvis, men försälj-
ningsstatistik, som leverantörerna kunde få köpa. Ja, det är väl det. Sedan har ni ju sagt
när ni kom in i samarbetsgruppen, men jag är så gammal så mitt minne sviker mig. Men
det måste väl ha varit -75, -76 någonting, Björn?

34 Bo Palmer, f. 1937, handelsgymnasium 1959, Unilever 1963–69, Banankompaniet 1969–72, därefter på
Dagab (Möller & Co/Dagab/Axfood.) från 1972, bl.a. VD för D-data från 1989.
35 Micronic, svensk leverantör av avancerad handterminalutrustning.
36 SOL, system inom Dagab som gav statistik per butik till leverantörerna.
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Björn Passad: Ja, det tror jag.

Bo Palmer: Jag skulle bara vilja säga en sak till och det var en fråga som dök upp här
mot slutet: hur utformades de här systemen? Vi försökte svara på lite olika sätt. Jag har
funderat på det där och jag tror att det var så här: Vi var ett antal, ganska få, som i prakti-
ken fick i uppdrag att utveckla butiksdatasystem. Vi satt samtidigt i arbetsgrupperna och
till var och en av oss, skulle jag vilja säga, var det knutet kreativa handlare. Jag vet att jag
har varit på möten även på ICA, med ICA-handlare, där specifika märkningsfrågor har
diskuterats. Om det var du [Sven-Åke Nyström] som släpade dit mig eller annan? Det var
väl någon gång i Uppsala, tror jag, som jag blev lite avtvålad också. Det där var sådana
möten som pågick. Jag tror faktiskt att vi jobbade så på golvet med de här frågorna och
sedermera även med leverantörerna och där hade ju vi lite tur, därför att vi åtminstone
hade en leverantör som gjorde som en affärsidé att försöka anpassa system till önskemå-
len. Det stod du mycket för, Kalle-Wille,37 skall jag säga, så jag tror att vi var mycket nere
på golvet i det praktiska arbetet. Då tycker jag att man är framme vid … kafferasten.

[Skratt]

Gustav Sjöblom: Inte riktigt än, för P-O Sparén som kommer härnäst såg framemot att
vara sist i raden eftersom allt skulle vara sagt så att han kunde få berätta roliga historier.
Så jag ser mycket fram emot nästa inlägg.

Pär Olov Sparén:38 De kommer lite senare när vi kommer in på Konsumentverket och
det. Jag har varit med i den här branschen ganska länge – jag började ju -56 i den – så
min historieskrivning är kanske lite annorlunda än de andras. För det var ju så att det här
med att hitta en gemensam artikelnumrering inom grossist- och detaljhandelsledet börja-
de vi med i slutet utav 60-talet. Eftersom vi hade installerat utrustningar ute i lagercentra-
lerna hade vi en väldigt god inköpsstatistik till butikerna. Vi visste inte vad de sålde, men
vi visste vad som kom till butikerna och vi hoppades ju att de skulle sälja de varor de be-
ställde – vilket inte alltid är fallet. Om vi sorterade varorna efter försäljning så fick vi en
kurva som asymptotiskt, mer eller mindre, följde koordinaterna, så det var få varor som
verkligen bar upp hela försäljningen. Det lade vi till grund för det som senare blev PLU-
registren och som utgjorde grunden för en sortimentsbegränsning. Och det var ju en väl-
dig överraskning för såväl ledningen för KF som för inköparna ute på avdelningarna och
för butikerna, att det var så få varor som bar upp så fruktansvärt stor del av omsättning-
en. Vi gjorde bland annat ett försök på en kosmetikavdelning på ett Domusvaruhus och
plockade bort 30 procent av sortimentet. Ingen människa klagade och försäljningen öka-
de och det visade att vi hade ett alldeles för stort sortiment och vi visste alldeles för lite
om vad vi sålde. Det byggde vi på inköpsstatistiken, för vi hoppades som sagt att de sålde
det de köpte in, men det gjorde de ju inte. Då plockade vi bort det där de inte sålde och
det var ingen som frågade efter det mera.

Jag talade om att vi skulle försöka göra en gemensam varukod, men vi kom inte fram
den vägen och som jag beskrev här i måndags var det då som jag och datachefen ifrån
Eol frågade oss: ”Kan vi inte göra någonting annat istället?” Sedan åkte jag i en taxi till-
sammans med Björn Passad och hans chef, Brangmo39, och sedan började vi prata om
det här. Skulle vi inte kunna göra på det här sättet? Och så lade vi upp skissen till hur

37 Karl-Willy Turegård, se not 44.
38 Pär Olov Sparén, f. 1928, gymnasieingenjör 1948, konstruktör och offertingenjör LM Ericsson 1950–55,
försäljare IBM 1956–1958, KF 1958–91 som ansvarig för en rad frågor relaterade till databehandling, egen
konsult 1992–2000.
39 Walter Brangmo, f. 1928, vVD Sveriges Grossistförbund, chef för Livsmedelssektionen.
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DAKOM skulle kunna ta sig ut. Man sade då att det var omöjligt. Det fanns inte en ma-
skin som klarar de varumängderna. Men vi visste ju, genom den statistik vi hade, att det
var en 20-potens varje gång man gick ifrån grossistledet över till butiksledet över till de-
taljhandelsledet. Det var alltså ganska få varurader som var från grossistledet och till leve-
rantör. Sedan var det problemet att vi skulle ha en neutral part som skötte om det här. Så
lade vi upp det systemet och det skapade, som Sven-Åke sa, stora besparingar och för-
troendet i samarbetet mellan leverantörerna och oss ökade, för det var ett mycket effek-
tivt system.

Sedan var vi ute i USA och hittade UPC och det var inte ett kommittéarbete som
startade det. Det var från handelns sida som det dök upp och drogs igång och sedan blev
det kommittéarbete. Det var den vägen det startade, inte tvärtom. Att Albert Heijn, som
vi har hört talas om här, var så betydelsefull i sammanhanget berodde ju på att han var
den enda europé som överhuvudtaget hade ordentligt kontakt med detaljhandeln borta i
Amerika, för han var en av medlemmarna i den så kallade American Institute of Food
Distribution.40 I den egenskapen hade han full insyn i UPC-arbetet och plockade med sig
det och eftersom han var privat och en verkligen stor handlare kunde han själv bestäm-
ma, så han hade en mycket större betydelse än man många gånger tänker på. Han var
egentligen föregångaren till att vi fick tag på UPC på ett riktigt sätt och kunde driva ut-
vecklingen här.

Sedan, om man kommer in på märkningen utav varorna, så var det ju så att KF inte
bara var ett detaljhandelsföretag och en grossist, utan vi var också ett tillverkande företag
på den tiden. 50 procent av alla varor som vi sålde ute i våra dagligvarubutiker – inte va-
ruhusen utan dagligvarubutikerna – tillverkade vi själva. När vi mötte motstånd från
DLF:s sida: ”Vad det här kostade att märka, vad skall vi få utav det här?”, då gick jag upp
till John Sallborg41 – detta var 1975, han dog i juli -75 sedan – och sa: ”Det här går ingen-
stans. Vi har gått i stå. De vill inte ta på sig någonting utav det här. Kan inte vi göra så att
vi märker våra egna varor?” ”Vi kör”, sade han. ”Vi märker våra egna varor och sedan
prioriterar vi dem.” När det vart känt vaknade de andra leverantörerna, för våra inköpare
sa som det var: ”Okej, vill ni inte märka upp varorna så vi kan hantera dem i detaljhan-
deln. Då får vi prioritera våra egna varor mer än vi redan har gjort.” Då vaknade också
leverantörerna på andra sidan. Sedan kommer ställningskriget när vi skulle börja leverera
säljinformationen och det är som Bosse har beskrivit. Vi hade helt enkelt inte utrustning
och sådant för att klara upp detta med kommunikation och liknande. Vi måste bygga upp
helt nya datasystem, därför hade vi en självkostnad som var ganska hög. Bosse och jag
upplevdes väl som bromsklossar i det här, förstår jag av DLF, för det ena sammanträf-
fandet efter det andra så sköt vi och sköt och sköt och sköt på starten. Vi hade helt en-
kelt inte möjlighet att leverera data och då ville vi se till att vi fick någorlunda betalt för
de kostnader vi skulle lägga ned centralt för att ta hand om det på ett klokt sätt. Sedan
började vi samarbetet med Klas Brun på AC Nielsen som var en utav projektledarna och
det har ju gått bra. Det var inte bara AC Nielsen utan det fanns ju också ett annat företag.
Men för att komma igång krävdes det att någon tog initiativet och jagade på. Det klarade
vi upp på det sättet och sedan kan jag väl hoppa över det andra tills vi kommer in på
konsumentsidan och liknande?

Bo Palmer: Får jag säga en liten sak? Det var ju så att industrins försäljningsstatistik ba-
serades på inventerande värden i butiken. AC Nielsen och även GfK42, skickade ju ut folk

40 American Institute of Food Distribution, branschorganisation grundad 1928 för att generera och kom-
municera information.
41 John Sallborg, chef för KF:s försäljningsavdelning från starten 1956, VD för KF 1973–76.
42 GfK, Gesellschaft für Konsumforschung, tyskt marknadsundersökningsinstitut grundat 1934 med säte i
Nürnberg.
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i butikerna som inventerade och sedan tittade man efter vad butiken hade köpt. Det var
så det gick till och det var ju ett ganska tungt arbete. Skulle de nu kunna få en korrekt
information färdig så insåg man ju vilken rationalisering det skulle vara i informations-
hämtandet, rent kostnadsmässigt, och då felade tekniken för oss vid den tidpunkten och
också kvalitén på märkningen, vill jag säga, i begynnelseledet kanske, så att den där stati-
stiken inte kunde levereras från marknadsinstituten så som den hämtades, utan skulle
tvättas, kallade de det för, alltså de skulle se om det fattades information.

Gustav Sjöblom: Roland har också en direktkommentar på det här.

Roland Fahlin: Jag kan inte vara med efter kaffet som ni vet och jag skulle kunna
komplettera det som är sagt på handelssidan. Det är väl ungefär vad jag kan bidra med i
det här skedet om du tycker det är rimligt. Men du får bestämma ordningen, jag vet inte
hur du har tänkt annars.

Gustav Sjöblom: Ta det nu.

Roland Fahlin: Jag skall inte heller dubblera vad som är sagt här. Jag kom egentligen in i
det här lite senare. Dels var jag administrativ chef på ICA Essve där Sven-Åke jobbade
vid den tiden alldeles i början på 80-talet. Sedan kom jag med i EAN International i mit-
ten på 80-talet och, antar jag, i svenska EAN-kommittén? Jag kommer inte ihåg riktigt
när jag kom med där, men det var väl i samma veva antar jag. I EAN International var
jag tänkt att bli den första detaljhandelsordföranden efter just Albert Heijn, som hade
varit ordförande sedan det hela startade, och jag blev det också. Så när det gäller kon-
struktionen av koden var jag inte med och begrep det inte heller, men efteråt har man
många gånger haft tillfälle att konstatera att det var en väldigt förutseende modell man
använde sig utav. Det har också sagts att den inte var klassificerande, fast den var ju det i
ett avseende, nämligen nationellt. Alltså, den var inte det på produktnivå, men däremot
kan man ju se koden på min vattenflaska här är svensk. Det är ju tur för Loka, annars
skulle de väl få lite problem med sitt varumärke. Det var ju viktigt, därför att det i sin tur
lade strukturen redan då för EAN:s organisation, som kunde baseras nationsvis. Det tror
jag har haft en väldigt stor betydelse, framför allt hade det det åtminstone de första 25
åren, det tror jag man kan säga. Så det fanns ju ett väldigt förutseende i hur man konstru-
erade koden och det fanns en slags organisationstanke med att man även hade den natio-
nella symbolen, så den kunde alla som förstod sig på det här läsa ut direkt.

Mitt jobb under 70-talet var mera på informationssidan och jag kan ju verifiera lite av
det som har sagts här. Vi tittade på USA mycket, hur man körde sina system i USA. Sät-
tet att sälja in det här var att göra en kalkyl på hårda vinster och på mjuka vinster och
handlarna och handelsföretagen i USA förstod bara hårda vinster vid den tiden. Kalkylen
på implementering i butik var väldigt mycket hårda vinster, det vill säga att rationalisera i
kassan. Sedan såg ju många av oss som sysslade med det här lite vidare att det är klart att
det låg tänkbara mycket större vinster i mjuka vinster, och det är ju lite av det som Sven-
Åke Nyström med flera har poängterat. Man hade redan börjat titta på vad försäljnings-
statistik skulle göra, för det var ju sorgligt egentligen i handeln på den tiden och under
lång tid att man inte visste på butiksnivå vad man sålde, i alla fall inte i enskilda handeln.
Vi fick ju på grossistnivå gå till leverantörerna för att fråga vad vi sålde. Då fick vi dess-
utom inte reda på vad vi sålde utan vad vi köpte. Likadant gjorde vi mot butik, så det var
ju en väldig efterfrågan på att kunna leverera faktiska försäljningssiffror och däri låg möj-
ligheterna till mjuka vinster, men de var rätt teoretiska i början. Det gick inte att sälja sy-
stem på det, tror jag egentligen, utan det måste vara hårda vinster.
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Det andra som speglas här också var att det var en kamp mellan två synsätt och den
skall man nog inte underskatta. Det var en ganska hård kamp där det ena synsättet var att
det här skulle utvecklas på butiksnivå, och det gällde kanske framför allt inom de här mer
frivilliga systemen som ICA bland annat representerade. Alltså, det skulle butiksnivåbase-
ras och ifrån det kom ju hela PLU-systemet och tanken med det som fanns, i alla fall på
många ställen. Den andra, EAN, var ju egentligen första sättet att se en utveckling
globalt, det var den första egentliga globaliseringen förutom rena inköpsfrågor och im-
portvaror. Men för oss var det första steget och första sättet att titta på globaliseringen
och jag kan inte minnas själv när jag första gången blev övertygad om att det var det rik-
tiga sättet att se det. Jag kommer inte ihåg det riktigt, men någonstans kände man väl i
det tidiga skedet också att det låg någonting väldigt bestickande i att kunna göra en stan-
dardiseringslösning och en kodmärkningslösning som faktiskt var global. Efteråt kan
man säga att det var tur att man också kom in på den vägen, men det hängde ju faktiskt
ihop med att man så småningom kunde få lite fart på själva märkningen, för så länge det
var dålig andel EAN-märkta varor i butik så var det inte lätt att sälja in det.

Om jag får avsluta med det – eftersom jag inte kan vara med sedan – så kom jag ju
senare fram till att det inte var så globaliserat som det såg ut. Det var kompatibelt; man
kunde läsa både den nordamerikanska koden UPC och EAN här i Europa, men i USA
kunde de inte göra det. Det tog ju faktiskt tjugo, tjugofem år innan man kom fram till att
verkligen sätta tryck på de amerikanska kedjorna att de även måste kunna läsa EAN-
koder. Det här var ju till och med ett handelspolitiskt problem på 90-talet och det var det
jag så småningom kom in i och fick jobba med på EAN-sidan. Det var att försöka att få
ihop det här med USA och EAN på ett mera riktigt sätt. Men de här två synsätten spela-
de väldigt stor roll initialt. Jag kan minnas många handlare som kämpade hårt för att det
här skulle hållas kvar på butiksnivå så att man hade grepp på sin egen kodifiering utav
varor. I det tidigare skedet var ju också tanken om support bakifrån och betydelsen av
support bakifrån och överföringen av data något ganska okänt. Det var inte många som
hade en susning om vilken betydelse det där skulle ha, utan man såg de tekniska proble-
men i det här. Skall man ta detaljer bland handlarna kan man till exempel säga att en av
de relativt tidiga installationerna – inte i pionjärtiden men lite senare – var Rolf-Erik
Hjertberg43 i Lidköping. Han var en av de handlare som installerade, det funkade inte och
han blev förbannad och slängde ut det. Han blev ju sedan ICA-ordförande och det är
klart den typen av tunga handlares erfarenheter tidigt satte spår långt in i den här utveck-
lingen. Sedan kommer ni väl in på prismärkningsfrågan så småningom, antar jag, för den
blev ju den stora konsumentfrågan egentligen. Men det här var egentligen vad jag ville
säga som har sina rötter i 70-talet, och eftersom det mesta hände senare kanske syntes
bättre senare, men embryot fanns ju väldigt tidigt.

Gustav Sjöblom: Jaha. Då ska vi flytta fokus från handeln till leverantören – och då allt-
så inte dagligvaruleverantören utan kassa- eller hårdvaruleverantören, Karl-Willy Ture-
gård i det här fallet.

Karl-Willy Turegård:44 Ja, vi började ganska tidigt. Vi har ju tidigare hört i varuhus-
sammanhang att vi utan en läsmetod kunde fånga artikeln i kassan, 1969 på EPA stor-

43 Rolf-Erik Hjertberg, f 1936, ICA-handlare i Lidköping i Sjölanders, Hjärtat och Hjertbergs i olika ske-
den. Styrelseordförande i ICA Förbundet och ICA AB (ICA-handlarnas AB) 1986-1997.
44 Karl-Willy Turegård, f. 1930, studentexamen 1949, resgodsexpeditionen Stockholms Central 1949–54,
säljare av kassaskåp och kassaapparater, försäljningschef och marknadschef Sverige Jörgen S. Lien 1954–
61. ADS Anker 1961–1976 (marknadschef 1961–64, VD 1964–76). Köpte ut ADS Anker Sverige efter
moderbolagets konkurs 1976 och var även delägare i de norska och finska Ankerbolagen. Turegård sålde
tillbaks bolaget till Anker 1985 men var kvar som svensk VD fram till 1993.
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marknad. Det följdes sedan av IKEA, som satte in det i sitt varuhus i Kållered och för
första gången kunde ha full kontroll på att man inte slog in fel pris, och man fick en arti-
kelfångst i kassalinjen. För IKEA gick det väldigt bra, de hade ju inga ommärkningar mer
än en gång per år, men på EPA stormarknad var det stort problem, för vi märkte väl om
ungefär 100 artiklar i veckan minst och då bytte den artikelnummer eftersom det var ett
unikt artikelnummer, priset med två siffror som sedan sorterades av datorn till det andra
artikelnumret. På 70-talet kom, mer eller mindre, datortekniken eller kretsarna in i bilden
och gjorde att det gick att göra elektroniska system. Vi började först med minidatorer och
lyckades med det och det vart en del lyckade installationer. Men vi gjorde koden själva
och hade en etikettmaskin som framställde den med en väldig hastighet. Vad man fick
var ett integrerat system, att man registrerade ICA:s artikelnummer ifrån kollietiketten
och det var det vi använde oss av i streckkoden. Sedan satte vi naturligtvis dit priset på
varan också, för det krävdes ju. Men det var streckkoden som lästes med läspenna av
kassören och på det viset lyckades vi få artikelfångst i de butikerna. Den första var ICA
Cityhallen i Karlskrona och det vart nästan lite för bra resultat. Jag hade garanterat hand-
laren att han fick lämna tillbaks utrustningen om vi inte kom upp i en bruttovinstökning
på mellan 0,8 och 1 procent. I verkligheten kan jag säga att bruttovinsten i den butiken
ökade första året med 1,8 procent, och det låter ju fantastiskt här. Vad var det som gjorde
det? Jo, vi hade redan tidigare kommit underfund om att inslaget av felaktiga priser i kas-
salinjen i en utgångskassa var mycket större än vad handlarna och alla människor överhu-
vudtaget hade en aning om. Det hängde simpelt ihop med att vi hade så mycket prishöj-
ningar på hela 70-talet. Vi hade stor inflation och varje vecka skedde ungefär 80 till 100
prisändringar och de var ju nästan alltid uppåt, utom de här specialpriserna som kom på
torsdagarna ifrån kedjorna där man gick ned med ett 30-tal varor som sedan skulle mär-
kas om igen på måndag morgon, tillbaka till ordinarie pris. Kassörskorna hade ju ett in-
byggt prisminne och lärde sig alla frekventa varor. Var det då frekventa varor som var
utsatta för prisändringar så slog hon för säkerhets skull det lägre priset, för då lurade hon
inte kunden. Men handlaren blev lurad. Det där kom vi underfund om och då såg vi att
verkan bara av att få in rätt pris hos kassörskan i kassaapparaten medförde en väldig höj-
ning utav vinstnivån. Vi satte in ytterligare några system till med minidator på bland an-
nat ditt [Rolands] område. Du var med och beslöt kredit till handlaren Erik Eck och även
Valerud i Upplands Väsby. De vart väldigt lyckade installationer, men de fick ju prismär-
ka allting med en etikett i varuingången. Det som blev en bieffekt av det hela – och som
inte gjorde mig så populär hos sådana som Göran Nord, som var ansvarig för plocket av
varor på ICA Essve – var att varje vecka när det kom två leveranser så var det alltid fel på
leveranserna med kanske två tusen kronor – vilket var oerhört mycket pengar på den ti-
den – till handlarens nackdel. Ibland visade det sig att chauffören hade ställt av en kar-
tong för mycket i en butik och den andra fick en kartong för lite. Ibland var det fel i
plockningen i distributionsledet ifrån centrallagret där. Men det såg man ju på en gång, i
och med att man framställde lika mycket etiketter från terminalen som det skulle vara
varor enligt följesedeln och det var ju en stor chock många gånger. Vi hade särskilda un-
dersökningar ute på ICA Vårberghallen, just genom att ICA inte kunde tro att det var fel
på leveranserna. Men de fick själv se att det var så, var det än var någonstans i ledet va-
rorna försvann kunde man ibland inte avgöra.

Vi gick sedan över till mikrodatorteknik, för minidatorn var lite för dyr. Den kom
1973 i form utav ett företag som heter Motorola45 som då började göra små datorer som
var föregångare till det vi använder idag i PC-sammanhang. Där hakade vi på den tekni-
ken och fick ett svenskt företag till att bygga en specad utrustning åt oss med ett centralt
prisminne med ungefär fyra och ett halvt tusen artiklar och ett hundra varugrupper som

45 Motorola, amerikanskt elektronikföretag grundat 1928 och baserat i Schaumburg, Illinois.
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de här artiklarna tillhörde, plus att de hundra varugrupperna blev ett generellt inslag, för
man kunde också märka varorna med varugrupp 82 till exempel och priset, så gick det in
automatiskt i kassan. De fick alltså rätt inslag i alla fall. Det här blev en ganska stor succé
för oss som hade tillgång till den här etikettryckaren och den här läspennan och koden,
den så kallade Plesseykoden46 och där fick vi lära oss väldigt, väldigt mycket. Men samti-
digt kom elektronkassorna då -73, -74, och de gav ju möjligheter till PLU. Där kan man
ju säga att när vi började lägga in kanske 60 artiklar och sedan utökades RAM-minnena i
de här så att vi kunde få in flera 100 artiklar. Där kom vi underfund om att det fanns en
viss vett och sans i att försöka gå upp till kanske 5–600 artiklar som man kunde lägga på
PLU-nivå, för kassörskan lärde sig PLU-numret på de frekventa varorna – frekventa va-
ror är allting som har med drycker att göra, mineralvatten och annat, och det är allt annat
också som konsumenten köper varje dag, mjölk, smör och bröd och så vidare – i huvu-
det och då blev det inte fel när det vart prisändring. Det berörde inte henne, utan pris-
ändringen gjordes i kassaapparaten och då blev det rätt pris i alla fall för konsumenten i
kassakvittot. Det här var ju en slags revolution, för även det lilla sortiment som vi fick in i
PLU-kassorna skapade i alla fall en väldig medvetenhet hos handlaren till att följa upp
vissa artiklar. De böt väldigt ofta artiklar på PLU-nivå, för att de kom underfund om då
hur mycket de sålde och hur mycket som stals, för svinnet var trots allt ganska stort i
handeln, utav vissa artiklar. Man vart mer och mer medveten på handlarnivå och ville
komma längre. Det gjorde att vi fick en hel del installationer där vi gjorde streckkoden i
varuingången med den här maskinen och kunde på så vis fånga hela sortimentet och få
en stor erfarenhet. Sedan kom ju -77, när man i Sverige beslöt sig för EAN-koden och då
vart vi intresserad på riktigt utav den. När man hade gjort det beslutet, jag tror att det var
-79, och hade kommit fram till hur EAN-koden skulle se ut med 13 siffror.

Pär Olov Sparén: Det var före -75. Vi började märka -75.

Flera röster: Nej, oh nej.

Rolf Lindman: 1977 tecknades avtalet om EAN.

Karl-Willy Turegård: Jag tror att det var -79 som man hade den helt klart så att det var
meningsfullt att se att leverantörerna nu skulle lära sig att de skulle sätta på EAN-kod. Då
började vi titta på hur vi skulle läsa EAN-koden och det var från början med en annan
typ av läspenna som kom ifrån Amerika, men det var även handscanners. Den scanner
som stod till förfogande som användes i Amerika var lite svår att använda i svenska kas-
sor. I den drog man varan över själva scannern och det fick man inte göra med de arbets-
skyddsbestämmelser som vi fick 1967 i Sverige med sittande kassör. Från -83 och -85
vart det en hel del EAN-installationer och där var det för det mesta handscanners som
användes av kassörskorna till att läsa det här.

Rolf Lindman: Får jag komplettera de där årtalen. Avtalet om det internationella EAN
tecknades den 3 februari 1977 och i och med det så kunde vi sätta igång i Sverige med
förhandlingar med handeln – de som jag antydde tidigare var ganska sega – och först
1979 – jag har avtalet här, från den andre mars – tecknade man ett avtal mellan handeln
och leverantörerna, för vi ville inte åta oss att trycka förrän vi hade fått något i gengäld. I
det avtalet står det, i stora drag, att leverantörsföretagen – DLF, vi som tecknade det här
– åtog oss att verka för att man så snabbt som möjligt skulle trycka symboler på alla sina

46 Plessey, brittiskt verkstadsföretag grundat 1917 i London. Plessey grundade en elektronikdivision 1951
och blev Storbritanniens största telekomleverantör 1961 efter fusionen med British Ericsson Telephone
Company och AT&E. Plessey togs över av GE och Siemens 1989 och styckades.
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förpackningar. Handeln å sin sida sade så här: ”DUR:s47 huvudmän åtar sig att verka för
att leverantörsledet på lämpligt sätt till självkostnadspris från butiksledet får tillgång till
marknadsinformation som genereras av systemet” och så vidare. Ja, det var då, och sedan
började vi trycka 1979, efter det, och det pågick ända till 1985. Det var, som jag har skri-
vit här, ”en kontinuerlig kamp för att hitta lösningar för bättre POS-data”48 mellan -83
och -88 och det var först -89 som vi satte igång med ett test med fem butiker från de tre
kedjorna. Det satt långt inne.

Gustav Sjöblom: Hade du en kommentar på det här, Björn?

Björn Passad: Ja, precis, eftersom det finns olika förslag till datum här … Den svenska
EAN-administrationen blev operativ innan avtalet var klart, därför att avtalet var en stö-
testen som drog ut på tiden. Så det började 1978 med de 10 första företagen som fick
leverantörsnummer. Nu tror jag egentligen att P-O inte behöver ha helt fel i sitt påståen-
de, för med KF:s anslag till det här var det ju ett in-house-system, eller hur? Så det kan ha
varit en in-house-kodning som trycktes, om det var så tidigt.

Pär Olov Sparén: Vi fick ju tidigt leverantörsnummer, för Sverige var klart med -73 och
vi fick de första leverantörsnumrena, 10 stycken.

Björn Passad: Nej, inte så tidigt.

Pär Olov Sparén: Nähä? Kan ha varit något år senare i så fall. Men sedan startade vi
igång märkningen medsamma, för det var ju en hopplös diskussion innan avtalet var fär-
digt.

Rolf Lindman: Ja, naturligtvis.

Gustav Sjöblom: Jag får tacka för de klargörandena. Vi skall alldeles strax ta en kaffepa-
us därute, men jag tänkte att vi skall hinna med två saker innan dess. Det första är apropå
vad Karl-Willy har berättat här … ni som representerar kedjorna här har ju erfarenhet av
en rad olika hårdvaruleverantörer. Är det något som bör tilläggas i det här skedet vad
gäller leverantörskontakten?

Bo Palmer: Det är i så fall ganska mycket, därför att nu har vi ju egentligen bara hört en
kassaregisterleverantör, även om han presenterade ett system som var typiskt vid den ti-
den. Men jag tycker att man måste nämna någonting om kassadiskar, vågar och även ut-
vecklingen på läsutrustningssidan. Tycker ni inte det?

Conny Nordberg: Skulle vi inte återkomma till det?

Gustav Sjöblom: Okej, vi tar det efter kaffet. Det andra var att vi nu har hunnit med
den första fasen och i och med att Roland skall gå efter pausen; vill du säga något mer
utifrån ett 80-talsperspektiv och den roll du fick då, som en inledning till det som vi
andra kommer att avhandla efter kaffet?

Roland Fahlin: … Ja, egentligen, man stannar ju ändå vid -85 … Jag sade att det var en
kamp mellan butiksbaserade märkningssystem och EAN och den tog liksom inte slut

47 DUR, Dagligvaruhandelns Utvecklingsråd, se not 9.
48 POS, Point of Sale, annat namn för elektroniska kassaregister, hårdvara och mjukvara för användning i
kassor i detaljhandeln.
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1980 utan den höll ju på ett tag. Det jag skulle kunna skicka med är att man skall komma
ihåg att när det gäller system och hårdvaruutrustningar i butikerna var det ju också olika
synsätt, också beroende på graden av frivillighet i de olika kedjorna. Inom ICA var det
kanske inte likadant över hela landet, men i huvudsak ville man ha ganska stor frihet när
det gällde val av system och hårdvara i butik. Man ville ge handlaren en viss frihet där,
medan det naturliga i en centralstyrd kedja var att man hade ett system, vilket väl också
får sägas var det mest effektiva. Den diskussionen var nog rätt påtaglig i första delen utav
80-talet. Annars tror jag inte det är något speciellt. Jag är alldeles övertygad om att övriga
sitter på tillräckliga kunskaper för att kunna säga vad som hände då, det är jag inte orolig
för.

Gustav Sjöblom: Vad bra, då får jag tacka så mycket för den här första halvan så går vi
till kaffepaus.

–Kaffepaus–

Gustav Sjöblom: Då tar vi och drar igång den andra halvan av vittnesseminariet om
streckkoderna och vi skall börja med att Björn Passad gör ett tillägg angående vissa detal-
jer.

Björn Passad: Ja, det är ett par kompletteringar till det vi sa före kaffepausen här. Det
talades om DAKOM, som var dagligvarubranschernas kommunikationssystem. Den ut-
vecklingen inleddes 1970, togs i drift -73 och gick fram till 1990. Ytterligare ett skäl till att
DAKOM är lite intressant i det här sammanhanget är att den projektorganisation som
fanns på DAKOM kopierades när vi skulle introducera EAN i Sverige med en lednings-
grupp och arbetsgrupper. Den här European Article Numbering Association, EAN, med
säte i Bryssel, den bildas 1977, och deras specifikationer som heter General Specifications
for the Article Numbering and Symbolization fastställs också under 1977. Året därpå
kommer den svenska handboken, som då är en översättning utav den internationella spe-
cifikationen. De punkterna kunde vara med kanske.

Gustav Sjöblom: Vad bra, tack för det. Då tar vi och fortsätter och ser vad som händer
när EAN-koden är mer eller mindre definierad och avtalet är påskrivet och det här sedan
skall ut i verksamheten. Det är klart att de här två faserna delvis överlappar med var-
andra, men vi tar vid där vi slutade före pausen och nu är det som så att vi vänder på
ordningen och börjar vid den här sidan av bordet så att Karl-Willy Turegård får fortsätta
att berätta om hur ADS Anker jobbade med streckkoder.

Karl-Willy Turegård: Ja, vi väntade ju på att märkningsgraden från leverantören skulle
öka, för i början på 80-talet var det trots allt väldigt få artiklar som var märkta med EAN-
kod. Det började komma, men det var också mycket oförstånd ibland när man gjorde de
här koderna från början. Det var placeringarna som var väldigt svåra när det gällde att
läsa. Gjorde man en kod på en flaska som satt så här till exempel, då var det ju väldigt
svårt att läsa istället för att ta den så här som den är idag. Det var många sådana underliga
placeringar som kom i dagen, men vi började då jobba riktigt intensivt för att ställa om
våra system till EAN-koden. Det var naturligtvis det optimala att få varorna märkta med
ett artikelnummer redan från leverantören. Det gjorde arbetet i butiken mycket lättare
och gjorde att det fanns ett mycket större intresse från handelns sida att verkligen gå in
för att datorisera sin kassalinje. 1982 skrev vi ett avtal med ICA:s organisation för en
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gemensam utveckling för de tre regionföretagen ICA Essve, ICA Hakon och ICA Eol,
där vi hade kommit så långt i tester med att göra ett system med ett centralt prisminne
som var dubblerat. Vi kallade det för Twin och det betydde att prisminnena kontrollerade
varandra. Blev det ett fel på en RAM-kapsel – vilket inträffade på den tiden att det kunde
helt plötsligt bli det – kände det andra prisminnet av det och slog blixtsnabbt ut det andra
prisminnet och pockade på service och att nu hade de ingen säkerhet kvar, därför att den
ena prisminneshalvan inte fungerade som den skulle. Då kunde en kapsel med 100 artik-
lar ha börjat fungera idiotiskt så att det vart idiotsiffror och då slogs den ut. Det här sy-
stemet började vi leverera 1983. Mellan -83 och -85 vart det några hundra butiker som
förseddes med det här systemet. En del förseddes också med någonting enklare som kal-
lades för nivå 1 och då hade man inte någon bakgrundsdator utan här använde vi från
allra första början en Sanyo-dator49 med ett CP/M-operativsystem.50 Det var det enda
som var tillgängligt och då var det två stycken diskettstationer som jobbade tillsammans
och det tog ungefär en och en halv timme att göra ett dagsslut när man skulle ta fram
statistik på den här PC:n om man hade en någotsånär stor butik med åtta kassor. Sedan
kom IBM XT51 med en hårddisk som blev en revolution för oss. Helt plötsligt hade man
massor av utrymme. Förut hade vi 1,2 megabyte på varje diskett och här hade vi 10 me-
gabyte. Året därpå kom PS/252 och nu blev det verkligen intressant att bygga systemen
riktigt, för nu fick man hårddiskar på 30 megabyte att jobba med. 1983 skrev vi avtal med
Dagab och med Detaljinvest. Det var många grupper inblandade när vi skulle göra avtal
med Dagabgruppen och där var ju Bosse en ledande person i datautvecklingen emot bu-
tik. Då tog vi tillvara en helt annan teknik. Tekniken gick ju väldigt fort. Det vart väldigt
stor skillnad på kapacitet på RAM-kapslar och det vart väldig skillnad på all lagringsut-
rymme. Då kom min ide att vi skulle använda Micronics beställningsterminal som minne
i varje kassa, vilket också blev följden i och med att man fick fram en terminal som hade
en megabyte i RAM-minne. Det räckte gott och väl för oss till att åstadkomma 12 000
artiklar i varje kassa. De knöts vid den tidpunkten ihop med ett avancerat nätverk som
gjorde att vi kunde ha 12 kassor i nätverk som uppdaterades parallellt med varandra hela
tiden, så att om en kassa föll ur kunde man till och med gå på kassan bredvid om den inte
var i drift då och ta ut kvittot till föregående kund. Det betydde att vi aldrig tappade data
under försäljningsarbetet, därför att det också lagrades centralt i en teledator, som också
var en kopia av det här. Teledatorn var förstorad och hade en bildskärm och där hade
man kommunikationen med Dagabs datacentral när det gällde beställningar och att få
prisinformation och då vart det automatiskt uppdaterat i kassorna. Varje gång man hade
en kommunikation med datacentralen så daterades priserna upp i terminalen – eller i te-
ledatorn som vi kallade den. Flera år senare gick vi över till en PC även i det butikssyste-
met. Det blev också en succé då från och med -85 inom Dagab-gruppen – eller Axfood
som de heter idag – där vi fick väldigt många leveranser. Och ända till att ICA beslöt att
göra ett eget datasystem här på mitten av 90-talet hade vi levererat ungefär niohundra
ICA-butiker, vilket i regel var de allra största butikerna inom ICA. Vi hade vid det tillfäl-
let en fyra-femhundra av Dagabs butiker datoriserade med EAN-kod också.

49 Sanyo, japanskt elektronikföretag grundat 1947, som på 1970-talet gav sig in på datorområdet.
50 CP/M, Control Program for Microcomputers, operativsystem ursprungligen skapat av Gary Kildall på
företaget Digital Research, Inc. för mikrodatorer med Intel 8080/8085-processer. Systemet var utvecklat
1974 men lanserades kommersiellt 1977.
51 IBM XT (eXtended Technology), uppföljaren till IBM:s ursprungliga PC AT. XT lanserades 1983 med
företag som främsta målgrupp och kompatibilitet med IBM 3270-terminaler. Standard XT kom ursprungli-
gen med Intel 8088 processor, 128 KB RAM-minne, 5 ¼” disk drive, 10 MB hårddisk och operativsyste-
met PC-DOS.
52 IBM PS/2, IBM Personal System/2, IBM:s tredje generation persondatorer, lanserad 1987. Med PS/2
infördes bl.a. 3,5” diskdrive, VGA-videostandarden och operativsystemet OS/2.
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Men jag vill påpeka då att varför vi fick den här stora framgången var nog att vi job-
bade med utvecklingen här i Sverige. Det var svenska företag, man kan säga turnkey-
företag, som tog hand om programmeringen efter vår kravspecifikation i de här syste-
men. Där kan man säga att ICA Nivå 2 blev föregångaren till det så kallade BudICA
inom ICA, för det är precis samma ramar. Man fick en stor erfarenhet av de här åren när
man datoriserade i butik, för då kom ju önskemålen mer och mer och det kom till exem-
pel elektroniska hyllkantsetiketter som också skulle knytas ihop med kassasystemet.

Men framför allt, vad vi har glömt här … En viktig sak i utgångskassorna var att vi
1974 gjorde de första hopkopplingarna mellan elektronkassa och en våg. Det blev 1975
och -76 en väldigt stor succé inom detaljhandeln inom supermarket, därför att Berkel
hade gyllene tider och även Toledo och vad de nu hette som levererade de här vågarna.
Som kuriosa kan jag nämna att vår kassa kostade 12 500 med en massa PLU i och Ber-
kels våg kostade 23 000. Det var lite andra tider här. Sedan hade vi ett interface emellan.
Inte först, först hade vi en burk emellan. Men det blev så att det blev väldigt, väldigt ut-
brett. När vi hade fått hopkopplingen med kassa och våg godkänd utav provningsanstal-
ten i Borås blev det en väldig succé inom handeln. Den kom ihop med PLU-kassorna i
första hand, där man på det här viset kunde lägga in alla viktvaror i PLU-registret så att
kassörskan inte behövde hålla reda på priserna på viktvarorna (och de var ju i regel uppåt
hundra stycken på en butik). Det vart ju en väldig förenkling när man bara slog in ett
PLU-nummer för tomaterna, till exempel, och så kom priset från kassan och multiplice-
rades med vikten som vågen hade sänt och så skrevs det ut på kvittot och det blev ju väl-
digt specifikt.

Ja, det finns ju mycket att berätta, naturligtvis, om den här datoriseringen. Jag kan väl
säga att vi hade turen att ha utvecklingen på nära håll och ett intimt samarbete med ICA.
Tillsammans med den grupp som jobbade inom ICA, som var från alla regionföretagen
som alla hade sina krav, så gjorde vi ett skräddarsytt system för ICA och vi gjorde ett
skräddarsytt system för Dagab-gruppen. Konsum fick vi aldrig någon chans till att göra
någonting med. De hade ju en egen industri med Hugin Kassaregister och det var ju en
konkurrent till oss. De sålde en hel del maskiner också på ICA-handeln. Ja, det är väl un-
gefär vad jag kan i korta drag berätta.

Gustav Sjöblom: Tack för det. Då återvänder vi till handeln och de fyra kedjorna som är
representerade här. Det är tre aspekter av det här som ni gärna får ta upp. Det första är
att relatera till den historia som Karl-Willy har berättat om ADS Anker och se vad det
fanns för andra leverantörer och vad det var som skiljde där, så vi får perspektiv på den
historien. Det andra gäller de olika hierarkiska organisationerna som finns i de fyra ked-
jorna och att streckkoden var något som behövde implementeras och diskuteras på så
många olika nivåer – vi har hört om Europakommitté, Sverigekommitté, enskilda företag
och de enskilda handlarna. Ni får gärna säga några ord om hur den hierarkiska organisa-
tionen påverkade hur man jobbade med det här i implementeringen. Det sista gäller det
som vi också har varit inne på lite före pausen, alltså de som såg på EAN-kodens infö-
rande som någonting som medförde stora risker: Statens Pris- och Kartellnämnd, Kon-
sumentverket och Handelsanställdas Förbund till exempel. Hur såg den dialogen ut och
hur bemötte man det? Ni får gärna prata om annat också, men det är tre aspekter som
vore intressant om ni kunde ta upp. Och då börjar vi med P-O Sparén.

Pär Olov Sparén: När det gäller kodstrukturer och sådant så får väl Björn ta upp det, för
det är ju olika beroende på fastviktvaror, viktvaror, tidningar, böcker eller ytterförpack-
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ningar med koden EAN 128.53 Det är Björn mest kapabel att berätta om, så det lämnar
jag helt och hållet åt sidan.

När vi hade konstaterat att vi skulle ha datakassor inom KF så hade vi ju ett eget fö-
retag, Hugin54, som tillverkade kassor. Men vi ville se oss omkring överhuvudtaget och vi
gjorde också gemensamma resor inom handeln i Erfagruppen. Vi var över i Japan och
tittade och sedan fastnade vi inom KF så småningom för att japanerna hade mycket trev-
liga saker. Vi bildade då en arbetsgrupp i hela europeiska kooperationen för att kunna
göra gemensamma inköp av hårdvara och få ned priserna och få bättre funktioner. Det
där kan låta väldigt rationellt, men det blev inte så rationellt som vi hade hoppats, för de
nordiska länderna, vi kände ju varandra väldigt väl, men de andra länderna var nästan
med bara för det var trevligt att åka ut och resa och se sig omkring. Jag minns såväl när
jag var nere i Schweiz och vi pratade och den som var ansvarig där nere sa så här: ”Jo,
men du P-O, du snackar så mycket. Du pratar om priser och du pratar om prestanda.
Det finns väl andra orsaker varför jag handlar utav NCR. Personliga kontakter.” Det är
som allt inom det här, så resultatet av hela upphandlingen blev att det till sist bara var de
nordiska länderna som gjorde en gemensam upphandling och inte ens där kunde man
hålla ihop, för det finns olika intresseinriktningar. Vi skulle kunna ha gått ut med ett
mycket stort antal register, men det vart bara något tusental vi fick ihop på det här sättet.
Det vart alltså inte alls den succé som vi hade trott, för det var som sagt andra saker än
pris och prestanda som bestämde varför man handlade utav olika leverantörer.

Sedan när det gäller hierarkin och hierarkiska organisationen och det här med EAN,
så förstår jag inte riktigt frågan, för det var en väldigt enkel fråga. Vi hade ju bildat den
här Erfagruppen och där satt vi representanter från detaljhandelskedjorna. Vi klarade av
det här och sedan var det bara att tala med beslutsfattarna om det. Beslutsfattarna var
oftast bara en eller två man behövde ta kontakt med inom två nivåer, upp till VD. Och
det var aldrig några diskussioner. Det skulle genomföras, det var aldrig något snack om
det överhuvudtaget.

Sedan har vi den här diskussionen som vi hade med SPK, Konsumentverket och
Handelsanställda. Man kan väl säga att SPK inte hade så mycket uppfattningar om det
här, utan där var det en man som hade uppfattningar. Jag vet inte hur väl förankrad han
var inom SPK, för med SPK vart det aldrig några diskussioner eller förhandlingar utom
just med honom. Konsumentverket hade däremot många synpunkter och det var ju för
kunderna. Dels var det kundernas prismedvetenhet och sedan var det: hur jag skall bära
mig åt att kunna kontrollera att jag har fått rätt pris, hur skall jag bära mig åt att kontrolle-
ra kassakvittot är rätt räknat och hur skall jag veta att det pris som står på hylletiketten är
samma pris som det finns i kassan. Vi – Bosse och jag i all synnerhet – åkte omkring på
många ställen med Konsumentverket som hade samlat ihop folk, för det fanns alltid lo-
kala konsumentorganisationer som ville höra om det här och man fick alla möjliga argu-
ment. På ett ställe sa en dam att ”Jag har nu köpt konserverade tomater och där står pri-
set på den gamla förpackningen. När jag nu går och köper en ny förpackning vill jag ju
när jag kommer hem kunna jämföra de här två priserna med varandra och se hur prisut-
vecklingen har varit.” Det var ett argument. Sedan var det en annan som sa: ”När det inte
finns några priser på varorna, hur skall jag då veta när jag kommer till kassan att det blir
rätt på kassakvittot? För jag vill ju kunna lägga ihop priserna för varorna.” Vi ställde då

53 EAN 128, speciell streckkodsteknik för ytterförpackningar och godsetiketter.
54 Hugin Kassaregister AB, kassaregistertillverkare grundad 1928 av KF för att tillgodose kooperationens
egna butikers behov, men som redan på 1930-talet blev en exportsuccé och kom att vara en av världens
ledande tillverkare fram till 1980-talet. Hugin hade fabrik i Hammarbyhamnen och sedan 1966 i Norrkö-
ping samt i Mexiko. Hugin förvärvades av Electrolux 1980 efter en längre tids problem med omställningen
till elektroniska kassaregister. Bengt Sandkull, Från kugghjul till mikroprocessorer. En studie av Hugin Kassaregister
AB (Linköping, 1980).
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frågan: ”Hur är det då om du har veckohandlat och kanske har femtio varor i vagnen.
Ställer du dig då och plockar varorna en efter en och lägger ihop det här? Hur gör du det,
har du papper och penna?” ”Nej”, sa hon. Hon hade en vagn bredvid och så plockade
hon över varorna i den för att kunna ta reda på det här. Det fanns alltså fullständigt orea-
listiska grejer man talade om som inte hade med saken att göra. Konsumentverket där-
emot hade en väldigt bra, stridbar, men mycket duktig kvinna, Märta Thorell,55 som ty-
värr avled under våra diskussioner med Konsumentverket. Hon hade bra synpunkter och
var rättfram i det här och tillsammans med henne kom vi överens om att det nog skulle
vara väldigt vettigt att försöka göra en riktig butiksundersökning. SPK fanns med i den
diskussionen också. Det var undersökningar av hur konsumenterna reagerade på att vi
tog bort prismärkningen från varan och ersatte den med hylletiketter och ett utförligt
kassakvitto. Vi hade mycket diskussioner hur det skulle byggas upp. SPK:s representant
var mycket konstruktiv i det här sammanhanget och sa att ”Jag känner en beteendevetare
och professor, Göte Hansson, som finns på Stockholms Universitet. Honom har jag fullt
förtroende för att han kan göra upp den här studien på ett riktigt sätt.” Han fick lägga
upp studien och vi satte oss i en grupp tillsammans. Det var SPK, Konsumentverket och
vi ifrån handeln som satt och diskuterade det här. Vi kom fram till hur frågeformulären
skulle se ut, vi kom fram till hur han med kamera skulle kunna se kundernas ögonrörelser
när de stod vid kassan och skulle välja och hur mycket de använde exempelvis en sådan
sak som jämförpriser. Det vart en väldigt bra studie som utfördes i tre butiker om jag
minns rätt. När vi hade gått igenom den där och studien lades fram så visade det sig att
den – som då var en vetenskaplig studie – kom fram till att konsumenterna föredrog ett
utförligt kassakvitto med priser där de kunde se vilka varor de hade köpt. De tyckte inte
det var några svårigheter med att vi bara hade prismärkningen på hylletiketten. De flesta
tyckte att det var bra. Vi hade till och med inkopplat Synskadades Riksförbund och andra
i det här i en särskild undersökning, men den historien kan vi komma tillbaka till. Men
det visade sig sedan att när vi var färdiga med undersökningen och skulle lägga fram den
som ett gemensamt resultat, då protesterade SPK:s representant, som hade utsett projekt-
ledaren för det här. Han sa att det inte är tillräckligt noggrant och väl genomfört och
skrev en egen 16-sidig bilaga och talade om att studien var fullständigt fel ifrån början till
slut. Men vi litade på studien och fortsatte våra diskussioner och med Konsumentverket
gick det ganska bra att förhandla om det här. Vi hade långa diskussioner om hur vi skulle
kunna bygga upp en hylletikett som var bra, för vi ville ju ha våra egna beställningsdata
med på etiketten och dessutom skulle det vara god upplysning för konsumenten. Man
skulle kunna läsa vilken vara det var, man skulle tydligt kunna se jämförpriset och varans
enhetspris. Vi kom väldigt väl överens och så småningom fick vi fram en etikett som
prövades i olika grupper och den godkände också Konsumentverket. Det var den etiket-
ten som vi sedan genomförde i alla kedjorna, samma typ av etikett. Det är klart, något
udda utformning kunde det vara, men i stort sett var huvuddragen gemensamma.

Däremot var det ju inte alls klart med Handelsanställdas Förbund och det var inte
klart med en del journalister. Som en sådan där liten kuriosa var jag nere på ett SNS-
seminarium 1979 och då fanns Bertil Torekull56 med bland åhörarna. Vi skulle där dra
hur EAN skulle kunna fungera. Efteråt skrev han en krönika och jag skall bara ta några
rader och läsa upp: ”Inne i konferensrummet hade en dataspecialist från KF genomfört

55 Märta Thorell, 1924–86, lärarinnediplom Statens Skolköksseminarium 1948, skolkökslärarinna i Stock-
holm 1948–56, Statens Institut för Konsumentfrågor 1957–59, Svenska Institutet för Konserveringsforsk-
ning 1959–61, konsulent och 1:e intendent Statens Institut för Konsumentfrågor 1961–73, på Konsument-
verket från 1973, byrådirektör 1973–76, avdelningsdirektör enheten Hemproduktion 1973–86. Thorell var
även styrelseledamot i Svenska Livsmedelsinstitutet och i Svenska Förpackningsforskningsinstitutets
Forskningsråd.
56 Bertil Torekull, f. 1931, journalist och författare, f.d. chefredaktör för Svenska Dagbladet m.m.
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en effektiv föreläsning om EAN, den europeiska artikelnumreringen som innebär att var-
enda vara i en affär, varenda tandborste, varenda tändsticksask, soffa, pennstump ska
bära sitt unika personnummer med ursprung, tillverkare, varusort etc. … Det är då denna
nya sköna värld redovisas, som en av SNS-symposiets få kvinnor räcker upp en hand och
frågar: ’Men hur går det med den manuella köttdisken?’”57 Jag förklarade givetvis det där,
men då vart egentligen slutklämmen av Bertil Torekull den, att ”Vad skulle man inte
kunna uträtta för människorna bara man slapp ta hänsyn till dem!” Det var MEM58, den
gamla arkitekten, som också ritade i Blandaren och var chefsarkitekt på KF som hade
sagt det där. Jag skrev då ett inlägg till Torekull direkt och sa att ”Sällan har fack och
myndigheter och press informerats så mycket och så tidigt som när det gäller ’varornas
personnummer’ EAN. Vi sökte ge möjlighet att påverka systemet och undvika den nega-
tiva publicitet och lagstiftning som dess motsvarighet i USA har fått. Myndigheterna i
form av konsumentverket och SPK har aktivt deltagit i ett intensivt arbete och kunnat
påverka och förbättra systemet. Det är en positiv kritik, som är jag tacksam för. Att få
positivt resultat av en debatt med en erkänd kolumnist som använder löjet som vapen är
mycket svårare. Då motiven och personen ifrågasätts med ironin som vapen blir vi tekni-
ker ofta försvarslösa.”59 Sedan finns det mycket mera. Sedan skrev jag på slutet: ”Den
manuella köttdisken påverkas minimalt av EAN. Som exempel i en opinionsbildning om
tekniken allt för betydelsefull för att skämta bort.” Sådana här inlägg fanns det massor
utav. Man hade ingen kunskap och man ville inte ha det. Man ville bara ha någonting
som var slagkraftigt att gå ut med i pressen, så pressen var svår att hantera i de här sam-
manhangen.

Sedan Handelsanställda, de hade en mycket konstruktiv och saklig kritik när de sa:
”Hur blir det? Det kommer bli 10 000 jobb över om det här verkligen stämmer som ni
säger.” Och det är riktigt, men så är det ju med all typ av rationalisering. Man kan ju inte
ha ett helt stillastående samhälle, utan det är dynamiken i samhället som för samhället
framåt. Men det var ett av huvudargumenten från de Handelsanställda: vi skall inte införa
det här, det blir arbetslöshet inom Handelsanställdas Förbund. Sedan sade man också att
det är skadligt för kassörskan att kunna förflytta varorna på det sättet som skall göras i en
scannerkassa. Men det var ju helt sant – som vi visade i arbetsstudier och också i medi-
cinska mätningar – att den kassörska som sitter och plockar varan med vänster hand och
med höger hand sitter och knappar på ett 10-tangentbord eller fulltangentbord har en
fruktansvärt låst arbetsställning och blir mycket mera skadad än den som sitter i en data-
kassa. Och så gick vi, tillsammans med Packforsk60, gemensamt inom handeln och gjorde
en undersökning: hur skall vi bygga upp en disk som är den perfekta … eller så perfekt
som möjligt, perfekt finns inte, men så bra som möjligt ur arbetssynpunkt. Vi kom då
fram till att vi skulle kunna ha en stående scanner, vi skulle kunna ha transportband så att
varorna i stort sett förflyttades utan att kassörskan behövde röra dem, under förutsätt-
ningar att vi fick medverkan av kunden som ställde upp varorna så att etiketterna kom
emot scannern, alltså vända från kassörskan. Jag tror inte det finns någon kassör idag
som skulle vilja gå tillbaka och sitta och knappa in varorna. Och ur handelns synpunkt –
Kalle-Wille har ju talat om väldigt väl hur det är när det gäller svinn och allting annat och
alla andra förtjänster vi får av det här systemet – kan man väl lugnt säga att det som vi
förutsatte då har infriats. Jag höll ett föredrag i London om det här som sedan kom ut i

57 Bertil Torekull, ’Hur går det med den manuella köttdisken’, SvD, 1979.
58 MEM, eg. Mats Erik Molander, 1912–69, skämttecknare och 1959–69 chefsarkitekt vid KF:s arkitekt-
och ingenjörskontor.
59 Brev från P-O Sparén till Bertil Torekull, 17 augusti 1979.
60 Packforsk, Institutet för förpackningsforskning, statligt forskningsinstitut som bildades 1970 och 2003
slogs samman med STFI, Skogsindustrins Tekniska Forskningsinstitut, till STFI-Packforsk.
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en tidskrift, Retail & Distribution Management, -82.61 Och man kan väl lugnt säga att det vi
var överens om i handeln -82 i Sverige är i stort sett det som vi genomfört idag. Det finns
en sak som vi inte förutsåg då och det var att självscanningen skulle komma som den har
gjort; möjligheten att kunden sköter varorna själv, sätter i sitt eget kort, knackar in en
PN-kod och går rätt ut. Det bygger på förtroende. Självscanningen hade vi inte med, men
allting annat hade vi med redan i början utav 80-talet. Men det tog oss lång tid att få det
att bli accepterat, framför allt av konsumentdebattörer och Handelsanställda, som var
stora motståndare till det här.

En annan episod om det här med hylletiketter … Det är ganska roligt, för jag gjorde
en utredning åt Pricer62 1991 och då fick jag en av deras hylletiketter, som är styrda av en
solcell. Den har hängt i mitt arbetsrum på en innervägg sedan dess och den här hylletiket-
ten fungerar fortfarande oklanderligt, alltså 2008. Där kan man se hur den utvecklingen
man gjorde då är en produkt som är bestående. Däremot de här med sladdar, med batte-
rier och sådant där, de har aldrig kunnat fungera. Så gjorde vi också tillsammans: hur skall
man försäkra sig om att priset i kassan och priset på hylletiketten stämmer med varandra?
Och då gjorde vi två stycken jämförelser. Med ett sexpunktsprogram, sex stycken ar-
betsmoment, skulle man kunna ha en hundraprocentig säkerhet att det här stämde, hyll-
etiketten och sedan priset i kassan. Jag ska inte gå in på detaljerna där, men om man där-
emot hade elektroniska hyllkantsetiketter istället så var det tre arbetsmoment som skulle
skötas. Det gick ned till hälften och då gäller det bara att hylletiketten verkligen fungerar
på ett riktigt sätt.

Sedan hade vi en annan diskussion som var ganska rolig. Det var när vi skulle ha in
specialvarorna och hur man skulle kunna märka dem och då tog bland annat skomänni-
skorna upp diskussionen. På en Hannovermässa63 i början av 80-talet gick jag omkring
med en sko. Det är den här skon och där sitter en håletikett i hålfoten. Till varenda leve-
rantör av en scannerkassa jag kom fram till sa jag: ”Läs nu den här!” Jag tog mina gamla
skor idag för att visa att fortfarande sitter den där och går att läsa. Den gick att läsa då
också, så det var en fysisk demonstration av att du kan märka alla typer av varor och det
har ju visat sig vara helt riktigt också. Nu skall vi se, vad hade du mera?

Gustav Sjöblom: Ja, vi kanske får ta och gå vidare här, men vill du säga något konkret
om hur just KF jobbade med det här. Ni hade alltså redan börjat redan tidigare?

Pär Olov Sparén: Alltså, så fort det släpptes överhuvudtaget började vi egenmärka egna
varor och inköparna hade då order om att tala med de andra varuleverantörerna om att vi
kräver att få märkning, för i annat fall måste vi gå över i högre utsträckning till våra egna.
Vi har så stora förtjänster på detta ute i butikerna och vi måste kunna installera kassor. Vi
kan inte installera kassor utan att det finns någon märkning. Det är det där med hönan
och ägget igen, vem var först? Det hade genomslag och därför fick vi också genomslag
hos leverantörerna. Men det var aldrig några problem. Organisationen var ju så enkel, vi
hade ett eget varunummer sedan tidigare som var femsiffrigt, så det var bara att plocka in
det inom det numret som fanns i EAN:s struktur. Mycket enkelt, egentligen ingen admi-
nistration, det var redan avklarat.

Gustav Sjöblom: Tack för det. Bo Palmer, hur såg det ut inom Dagab?

61 Pär Olov Sparén, ’The impact of EPOS on distribution systems’, Retail & Distribution Management
May/June 1982, s. 72ff.
62 Pricer AB, svensk leverantör av elektroniska hyllkantsetiketter som grundades 1991 i Uppsala.
63 Hannovermässan, världens största branschmässa som först hölls 1947. IT- och telekomdelen som först
hölls 1970 knoppades av under 1980-talet under namnet CeBIT.
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Bo Palmer: Det såg ut på det sättet att vi då, liksom Roland Fahlin sade om ICA, hade
egna köpmän och vi hade ett antal kedjeföretag som inte var alltför stora. Men grunden i
det här och trycket låg på att man i konkurrens – framför allt mot ICA, skulle man väl
kunna säga – skulle kunna presentera ett bra butikssystem. I de arbetsgrupper som vi
drev tillsammans med butiker hade vi ganska klart för oss hur det där systemet för ge-
nomsnittsbutiken skulle se ut. Och genomsnittsbutiken var – det vill jag gärna säga – inte
de här pionjärerna, det var inte på den nivån. Förutsättningen för att det här skulle funge-
ra var att beställningssystemen där man byggde upp märkesväxlar och annat och i de här
systemen kunde butikerna hålla sin prissättning. Jag vill kanske nämna där att det var
mycket diskussioner om det här sättet att centralt bygga upp prissystem, för SPK såg det
som sin uppgift att se om det här möjligen var någon form av konkurrensbegränsning, så
det var mycket diskussioner kring det här. Men man accepterade de systemen och det
system som du sedan pratade om här, Kalle-Wille, det var ju helsynkroniserat med gros-
sistsystemen som var uppbyggda. Men det var faktiskt också så som jag sa igår att man
även kunde hjälpa en del andra handlare genom märkesväxeln så de kunde få streckkods-
listor och annat för att uppdatera sina mer primitiva kassasystem. Efter det här, efter -85,
eller i den vevan så började vi sedan bygga egna så kallade back-officesystem, där PC-
systemen var helintegrerade med hela partihandelssystemet och innehöll beställning och
varuleveranser och allt man skulle ha för att säkerställa prissättningen.

Det som jag kommer ihåg här nu ifrån vårt arbete med streckkoder, det var att vi hela
tiden dök på nya problem. Det var alltså frågan om att kunna läsa så mycket varor som
möjligt och det här kan väl du komma tillbaks till, Björn, tycker jag, så att vi inte nämner
samma saker allihopa. Du sa: ”hur sköter man den manuella köttdisken” och det var ju
också sådana här praktiska frågor som kuponger, multipack – ni vet, tio askar cigaretter i
en förpackning – vad skall det ha för nummer? Returhantering, alltså hur gör man med
tomglasen och allt sådant där. Returhanteringen är faktiskt väldigt viktig och den brottas
man med fortfarande. Det vet ju du, Kalle-Wille. Hur många gånger kan man dra sitt re-
turkvitto i kassan om man springer fram och tillbaka? Men det här var ju detaljer och jag
tror att vi faktiskt lyckades ena oss om det här. Det pågick också ett kvalitetsarbete vid
den här tiden, som jag tycker att vi borde belysa, där vi hade mycket diskussioner om va-
rucertifikaten, där vi hade tester på kvalitén på symboler och även kvalité på artikelnum-
mer, för det var inte alltid som det var någon höjdare. Leverantörerna kunde ibland byta
artikelnummer eller låta bli att byta artikelnummer vid fel tillfälle, så det var ett intensivt
jobb som jag vill påstå pågick parallellt med utvecklingen av de här nya systemen. Som en
liten tröst till dem på leverantörssidan eller fabrikantsidan som tyckte att det gick lång-
samt att komma överens om information om säljdata, så tror jag egentligen att det var
bra att det var segt, alltihopa, för min minnesbild står väldigt stark över hur vi kunde få
hjälp här i Sverige och vi hade väldigt mycket hjälp av Anker, men vi hade ju de här sam-
arbetena på internationell basis och det var ju, om inte en katastrof så näst intill.

Sedan är ju frågan nu: har vi nämnt ordentligt problemen med kröningen av vågar?
Vi hade i den här gruppen väldigt mycket diskussioner med Provningsanstalten och det
var ju faktiskt så att med den tidens modell skulle man egentligen skicka in hela dataut-
rustningen och så skulle den testas och sedan skulle det vara plomber på hela skiten. Ni
kan ju tänka er ett helt datasystem med PC och alltihopa som plomberas, alltså det går ju
inte. Här hade vi faktiskt mycket hjälp utav Märta Thorell, som jag tycker man kan få
nämna mer än en gång. Det var väl också så att det inte bara var Kalle-Wille som testade
läsutrustning, utan det var ett jagande. Det som ju hände under den här senare perioden
var att de fasta scannarna – som ju var överlägsna och det som man alltid ser i butikerna
nu – kom till en prissättning som var acceptabel. Ja, det är väl där, ja.

Gustav Sjöblom: Tack för det.
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Pär Olov Sparén: Jag kan lägga till där att när du hade det där med SP så var det ju inte
bara typtesten utav systemen, utan om vågen gick sönder skulle den omkrönas och då
skulle en SP-representant komma ut i butiken och kröna om den igen. Då hade vi en dis-
kussion med Riksrevisionsverket, som ville slopa monopolet för SP att kröna och låta
leverantörerna ta över det ansvaret. Det fick vi också igenom tillsammans med Riksrevi-
sionsverket så småningom, så det är mycket riktigt det du säger. Det var ett sammelsuri-
um i början.

Gustav Sjöblom: Rolf hade en kommentar där.

Rolf Lindman: Jag kan kommentera runt problemställningen som Bosse tog upp. Jag
hittade en VHS, en lite rulle, i min garderob när jag letade häromdagen efter grejer. Den
heter ”Att använda EAN-koden. En vägledning i kassaarbetet.” och den gjorde Björns
grupp. Den säger så här: ”Denna film är gjord för dig som arbetar i butikens utgångskas-
sa. Den visar några exempel på särskilda registreringsproblem i kassaarbetet. Ditt arbete i
kassan ligger nämligen till grund för butikens försäljningsdata, som i sin tur är beslutsun-
derlag för både fabrikant och handel. För att detta skall fungera krävs att alla butiker han-
terar EAN på samma sätt och att alla gör likadant. Med handen på hjärtat, vet du säkert
vad som är rätt och fel i kassan? Nu behöver du inte tveka längre. Här finns svaren. Fil-
men tar upp några typiska fall och ger klara besked.” Och då nämns som exempel: EAN-
symbolen är oläslig; prisgruppsindelade varor; tre stycken för 30 kronor; att koppla PLU
till EAN; multipack; returer; rabattkuponger. Den tror jag att man hade stor glädje utav i
butikerna.

Gustav Sjöblom: Ja, då tar vi och skickar över ordet …

Bo Palmer: Får jag möjligen säga som en liten kommentar att vi hade ju Jan Persson64

här ifrån Axfood, som har varit med och till stor del varit ansvarig för själva utvecklings-
arbetet och är fortfarande. Jag pratade med honom igår och det är väl såhär att många av
de här faktiska problemen löste vi, med några få undantag, så att man inte behöver vara
så kunnig i kassan. Det är ju det som liksom är poängen, för hur mycket man än informe-
rar personalen så tror jag att det byts så mycket personal i kassorna så att det här måste
vara näst intill självkörande. Nu kommer ju en del förändringar, bland annat med ytter-
emballagemärkning och lite sådana här saker, men det har ju varit väldigt lite och jag tror
att det här har kunnat fungera och att kassorna tar hand om de här olika koderna och alla
de här hjälpmedlen så det är bara att köra på.

Gustav Sjöblom: Då är det Sven-Åke Nyströms tur.

Sven-Åke Nyström: På ICA-sidan tornade det i slutet på 70-talet och början på 80-talet
upp sig ett moln borta på streckkodshorifronten eller butiksdatafronten. Det är lite halv-
mörkt och på det molnet så står det: är det upp till handlarna att själv investera i sin egen
utrustning och bestämma vad man själv vill, eller är det här någonting som vi centralt
skall ta initiativ till? Läget var då att det var cirka två tusen handlare och två tusen två
hundra butiker. I stor andel fanns nu handterminaler och hylletiketter, och hylletiketter är
viktigt för prisfrågan. När det gäller ICA Essve som jag ansvarade för så var det nästan
alla 450 butiker som hade det och det var 10 butiker som saknade, så där har vi en bred

64 Jan Persson, medarbetare på Dagab data från 1970-talets mitt och senare utvecklingschef i Axfoods bu-
tiksdatabolag D-data.
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representation av handterminaler. Vi hade också förmånen att vid den här tiden ha 10
butiksdatapionjärer inom ICA, som tryckte och märkte upp varorna med egen streckkod
och dessa handlare gav oss mycket erfarenhet. Vi hade uppemot tjugo stycken butiksda-
taleverantörer, som alla ansåg att de hade EAN-förberedda kassasystem. I den här situa-
tionen satt vi då och tänkte mycket strategi. Hur vill vi ha det? Nu bygger vi för framti-
den. Butiksdata är ett strategiskt verktyg och nu skapas de grundläggande förutsättning-
arna. Går vi snett här så blir det svårt att rätta till. Vi hade ett ICA Butiksdataråd som nu
bildades också. Jag hade ansvar för ICA Essve och i slutet av 80-talet blev jag också ord-
förande i ICA Butiksdataråd och hade en direktkoppling till VD i ICA AB, det vill säga
Roland, och vi hade en bra ingång där, för frågorna för oss i butiksdatarådet blev tyngre
och tyngre. Det växte fram en syn hos oss på tjänstemannasidan att butiksdata kommer
att bli ett väldigt viktigt konkurrensmedel. Information är konkurrens. Dessutom såg vi
då också att det här inte är frågan om stand alone-installationer utan det är butiksdatasy-
stem. Det är inte bara frågan om kassor, utan det är frågan om varumottagningskontroll,
det är personalplanering, det är kostnadsuppföljning, analys som skall ske, det är plakat-
skrivare som skall kopplas till, elektroniska hylletiketter och så vidare och så vidare. Och
då kände vi att nämen vänta, här måste vi ta ett ansvar. Handlaren skall vara på golvet
och vända sig emot konsumenten. Han skall inte sitta på kontoret och jobba med de här
frågorna. Vi gjorde som så också – och det var väldigt mycket Rolands förtjänst att vi
hade bra kontakter med ett amerikanskt företag, Wetterau.65 Vi var där och jobbade med
dem och tog del av deras erfarenhet och sedan tog vi dem till oss. Under tre eller fyra
dagar hade vi butiksdataseminarium för tjänstemän och för vissa handlare. Det som kom
ut därifrån var väldigt mycket att: ”Förbered er noga. Absolut, förbered er noga, det är
väldigt mycket fråga om rutiner, ordning och reda.” Dessutom – det som Bosse och P-O
så bra har beskrivit – hur man skall tackla vissa EAN-problem, hur viktigt det är med
prisinformation. Då stärktes vår syn på att här måste vi ta ett ansvar, vi måste agera. Så vi
gick ut med information och det var inte populärt bland butiksdataleverantörerna. Vi gick
ut med information som sa att: ”Vi håller på och förbereder oss. Håll dig informerad,
men avvakta.” Det blev lite bubbel, för det förekom ju att handlare ringde till en och
sade: ”Du, jag har köpt det här och det är klart nu. Det skall bara köras igång.” ”Ja, men
koden är ju inte riktigt den här omfattningen än och vi har de här problemen.” ”Ja, men
jag har ju köpt det” Hur går vi då vidare om vi nu har den här synen? Hur skall vi så att
säga agera? 16 till 20 leverantörer. Vi gjorde som så att vi hade fyra stycken hörnstolpar
som vi utvärderar de här leverantörerna på. Det var service – det var det som var A och
O för handlarna – det var ekonomi, snedstreck överlevnad tio år, det var butiksdatakun-
nande och det var våra påverkansmöjligheter. Vi träffade de här leverantörerna allihop
och handlarna började bli med på det här mer och mer: ”Det är rätt, det är bra, men den
leverantören som jag har, den kommer väl med?” Det var ofta det som vi fick till oss. ”Vi
har jättebra service.” Antalet leverantörer minskade sedan ned till fyra stycken som vi
ville gå vidare med. Och vi gick vidare i ett perspektiv, det som Karl-Willy var inne på,
med nivå 1 och nivå 2. Det här var inte populärt bland de leverantörer som inte blev ut-
valda och vad de gjorde var att intensifiera sin försäljning ute bland butikerna. De sålde
väldigt mycket direkt till styrelsehandlarna och sedan fick man ta den dialogen där. Det
var mycket intern diskussion inom det företaget som jag representerade, men vi var över-
tygade om att vi hade rätt uppfattning och vi fortsatte på den här vägen. I praktiken när
vi höll på med nivå 1 och nivå 2 så blev det inte så, för vi ville ju ha en konkurrenssitua-
tion och på det sättet tackla priset, men i praktiken blev det ju ADS och Hugin. Hugin
fick vi väldigt mycket synpunkter på, som då kom från våra konkurrenter, KF. Hur kun-

65 Wetterau Foods, amerikansk livsmedelsgrossist grundad 1868 i St Louis, Missouri. Wetterau blev Wette-
rau Foods Incorporated 1961, expanderade snabbt under 1960-talet och implementerade ett samlat infor-
mationssystem 1968.
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de ni välja dem? De låg då överköpta till Electrolux, så på det sättet så var ekonomin, el-
ler politiken, avklarad och godkänd. De hade jättebra butiksdatakunnande och vi hade
påverkansmöjlighet. Vi satt på Lilla Essingen och jobbade med dem och de hade service
över hela Sverige och så vidare och så vidare. Så det blev kontentan av de här åren väldigt
mycket: interndiskussion hur vi skulle agera. Det kan man nog säga att det är ett system-
skifte, för den här synen som vi då hade har hjälpt oss sedan i fortsättningen när vi tittar
ännu längre framåt. Men det är klart att det var en del krigande att gå ifrån alla dessa leve-
rantörer ned till det fåtal som vi ville. Och det var just att butiksdata är ett konkurrens-
medel. Det var den övergripande synen för oss.

Vad gäller prisinformationsdebatten skapade vi inom ICA den så kallade 25-kronan,
att om priset avviker för konsumenten så betalar handlaren ut 25 kronor. Den har hjälpt
oss en hel del. Tyvärr är den aktuell då och då fortfarande. Det brister i rutiner fortfaran-
de då och då i butik. Det kan man säga, det är mänskligt, Just i de här dagarna lanserar
ICA någonting som heter personligt erbjudande som nog kommer att bli en ny sådan här
förtroendedebatt. Varje årtionde har sin förtroendedebatt och det här kanske blir de här
dagarnas förtroendedebatt och då väcks 25 kronor till liv på nytt. Så det är någonting
som skapades under den här tiden som vi fortfarande använder oss av idag. Det var väl
ICA-perspektivet på de här åren.

Gustav Sjöblom: Jag ställer lite samma fråga som före paus: jag förstår det som att det
nu var en högre grad av samordning mellan de tre regionala ICA-bolagen, stämmer det?

Sven-Åke Nyström: Absolut, den var mycket högre. Men det är klart att det fortfarande
var sprickor i fasaden, det kan jag ju gott säga, bland så många handlare och så många
åsikter och synpunkter. Det är vår kultur, det är det klimatet som är inom vårt företag.
Det var mycket, mycket mer samordning. Jag var själv ordförande i det här Butiksdatarå-
det ett antal år senare.

Gustav Sjöblom: Du pratar om mörka moln och konflikt i kulturen, medan P-O säger
att det var problemfritt och bara att rulla ut systemet. Är det …

Pär Olov Sparén: Det var ju inte riktigt så enkelt, vi hade ju givetvis sådana. Vi har ju ett
Värmland, en kraftfull ledare, vi hade Västerås med en annan kraftfull ledare, vi hade
Konsum Stockholm med en annan kraftfull ledare. Det är klart att de hade olika åsikter,
men mycket utav det där gick ju att överbrygga och det var aldrig några konflikter egent-
ligen.

Sven-Åke Nyström: Vi landade ju sedan. Vi hade djupa, intensiva diskussioner, men det
viktiga är att vi kom fram till ett bra beslut som vi sedan har haft nytta och glädje utav i
fortsättningen.

Gustav Sjöblom: Tack för det, då är det Conny Nordberg för Åhléns.

Conny Nordberg: Jag skulle vilja börja med att säga att P-O har beskrivit väldigt bra de
stökiga åren när vi utredde mycket. Vi lade ned väldigt mycket jobb, även om det var ro-
ligt emellan varven, på att klara ut de här sakerna. Det som är intressant återigen är att i
sådana här konkurrensneutrala frågor – som det ju faktiskt var då – så kunde vi samarbe-
ta på ett väldigt smärtfritt sätt och det kan jag understryka igen. Åhléns har ju inte riktigt
samma problem som ICA eftersom det är mer centralstyrt. Även om de lokala varuhus-
cheferna var kungar på orten var det ändå så att HK bestämde vad som skulle gälla. Det
gjorde att när det var moget för att ta tag i den kassadatorisering som man stoppade
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1975, då var vi framme vid -82, -83. Då var jag personligen lite ”utvisad” till centrallagret
därför att våran VD då tyckte att det inte behövdes någon ADB-avdelning, av någon an-
ledning. Den avvecklades, varpå den återskapades något halvår senare med en herre från
IBM som ansvarade för det hela och av någon outgrundlig anledning blev IBM då valda
till systemleverantörer till kassorna. För att konkurrensutsätta IBM valde man också No-
kia, så det installerades ett antal system -83, -84 någonstans, jag är inte exakt säker på vil-
ket år, ungefär 12, 13 utav respektive i storstockholmsområdet, för att vi skulle kunna se
hur de här systemen fungerade, givetvis, och hur kommunikationen med systemen funge-
rade och att man fick tillbaka information. Det jag tycker generellt sätt har varit ett be-
kymmer, genom åren faktiskt, inte bara då, var att det med få undantag fanns en ganska
hög okunnighet hos systemleverantörerna om hur det fungerade i detaljhandeln. När
man ser de lösningar som är färdigskapade och som de ville att vi skulle använda – och vi
hade order om att inte förändra någonting i princip, för vi skulle ha den standard som
respektive leverantör åstadkom – fanns det ju sådana monumentala brister i det så man
undrade vem som överhuvudtaget hade tänkt eller inte tänkt. Det där tycker jag är nå-
gonting som tyvärr har följt med väldigt länge och därför är det lite kul att höra Karl-
Willy, till exempel, som hela tiden har varit på alerten och liksom tänkt, tänkt, tänkt och
försökt hitta bra lösningar, men tänkt ur detaljhandlarens syn, inte vad som är bäst för
leverantören. Men jag skall inte gå in djupare på det.

Sedan, ett problem som jag tycker att vi hade väldigt länge var ”Är EAN unikt?”. Det
var ju liksom ett krav att EAN skulle vara unikt och jag tror att det nog blev unikt ganska
snabbt på dagligvarusidan, men på specialvarusidan dröjde det oerhört länge och jag är
inte säker på att det är unikt ens idag i alla delar. Jag vet att vi länge hade problem med
Dim-strumporna med 52 färger, där alla färgerna hade samma EAN-nummer. Leveran-
tören tyckte det var väldigt praktiskt, men vi tyckte ju inte det, för vi visste inte vilka fär-
ger vi hade sålt utan allting var Sahara, någonting. Skulle vi köpa om utifrån den informa-
tionen var det ju fullständigt omöjligt. Och det här gällde många saker, diskborstar och
allt möjligt som hade felaktiga nummer. Som sagt, jag tror att det fortfarande förekom-
mer, men det har blivit oerhört mycket bättre, givetvis. Det är en sådan där liten grej som
gör att det tar ett antal år innan det sätter sig ordentligt.

På tal om lite lustiga saker hade vi krav på att alla varor skulle läsas, alla EAN-
nummer skulle läsas. Vi hade problem ett tag med ett varuhus i Södertälje som fick en
väldig massa fotbollar till sig stup i kvarten. Det visade sig då att det var en kassör som
hade uppfattat det där på sitt sätt och satt upp en EAN-etikett i kassan. Den läste hon
varje gång det saknades en etikett på en vara, för hon skulle ju läsa. Det var bara det att
det var en fotbollsetikett, så det skapades ombeställningar på fotbollar med viss automa-
tik. Det hittade vi naturligtvis då. En annan liten småkul … jag vet inte, kan man kalla det
för kul egentligen? … Men våran kära Märta gick ju bort under arbetets gång och Björn
ringde väl runt och sa att ”Märta har avlidit och vi skall väl göra någonting med begrav-
ningen? Får jag 200 kronor var utav er så skickar vi en krans.” Självklart, sa vi, för vi hade
ju haft ett bra samarbete med henne även om hon hade divergerande uppfattningar
ibland. Efter begravningen kom Björn hem sedan och sa att den absolut största kransen
vid begravningen, till och med tre gånger så stor som alla andra, det var den från detalj-
handeln. Annars kan man återigen säga att det mesta är sagt och vi har inte avvikit speci-
ellt mycket från de andra. Vi kanske har gått fram i en annan takt, vi har fattat beslut efter
de förutsättningar vi tycker att vi har haft och man kan väl säga att idag har saker och ting
mognat och vi är nog på ungefär samma nivå allihopa.

Gustav Sjöblom: Tack för det. Då är vi tillbaka i leverantörsledet och hos Rolf Lindman
igen.
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Rolf Lindman: Jag uppfattade att du bara ville att vi skulle täcka upp till -85, är det rik-
tigt?

Gustav Sjöblom: I princip. Är det några trådar som går längre i tiden så kan du ta dem.

Rolf Lindman: Nej men, det spelar ingen roll.

Conny Nordberg: Vi kan träffas igen.

Rolf Lindman: Ja, just det. Nej, men okej, från -77 och fram till -85 då. Ja, vad som
hände var ju att vi allesammans försökte förkovra oss i EAN-arbetet, både på DLF-sidan
och på handelssidan. Vi var ute och samlade erfarenheter från internationella företag. Vi
gjorde studieresor till England och till USA och själv utnyttjade jag Unilevers möjligheter
i flera olika länder och det är klart det var väldigt värdefullt för oss att få den inputen.
Men som vi sade tidigare före kaffepausen så var det egentligen först -79, i och med att vi
tecknade ett avtal mellan handeln och leverantörerna, som det kunde komma igång. In-
nan dess så var det liksom inte aktuellt att trycka några symboler, men mellan -79 och -85
tryckte vi symboler på förpackningarna och sedan så har jag skrivit: ”mellan -83 och -88,
kontinuerlig kamp för att finna lösningar för bättre POS-data” Och det är en understa-
tement alltså. Jag har ju hört efteråt av vänner från handeln – inga namn – att det var
blandade känslor i olika delar av landet om hur villig man var att ställa upp med det här
och det märkte ju jag i mina kontakter med det hela. Det gick så långt att vår DLF-
ordförande, Per Sorte, blev så förbannad och sa vid något tillfälle till handeln att ”Okej,
är det på det här sättet kan vi ta bort alla tryckta symboler på förpackningarna, så kan ni
stå där.” Om det var positivt eller negativt vet jag inte, men i alla fall …

För att gå lite över -85; till sist så måste man ju komma vidare och då sade vi att vi
måste göra en test av det här. Då gjorde vi upp en skiss på att göra en test med fem buti-
ker från ICA, som ställde upp, och KF ställde upp med fem butiker. Åhlénsrepresentan-
ten kunde inte mer än att uttrycka sig positiv till det hela, men sedan gick det inte att få
fram det, för Åhléns ville inte ställa upp på det hela höll, eller kunde inte för de höll på
med system. Då tog jag kontakt med han som hade de här enskilda butikerna, Vivoked-
jan66. Han sa okej, det är klart att du får fem butiker. Då hade vi alltså 15 butiker som vi
gjorde en test med och vi hade 34 fabrikanters produkter från 17 olika varugrupper. Se-
dan skulle vi då göra den testen och det var frågan om vem som skulle göra testen. Det
var då bara Nielsen som var på banan och vi ville ha konkurrens, så därför inviterade vi
GfK också i Lund, som bakom sig hade IRI i USA. De gjorde en presentation för grup-
pen, kommer jag ihåg. Nielsen började och tyckte att det var självklart att det var de som
kunde göra det här bara. Sedan kom GfK och gjorde presentationen och det var helt an-
norlunda: detaljerat, så här skall vi göra, så här skall vi göra. Nielsen hade inte presenterat
någon lösning alls. Okej, kan vi bryta mötet ett slag sade jag till GfK och så började vi
och det var väldigt enkelt. Vi tar GfK, sade vi, för Nielsen är ju för nonchalanta. GfK
genomförde det här på ett strålande sätt, måste jag säga, och det var väldigt intressanta
data som man plötsligt fick fram, trots att det bara var 15 butiker och trots att det bara
var 34 fabrikanter och 17 varugrupper. För första gången kunde man då alltså avläsa vil-
ken prisstrategi man hade i de olika kedjorna. Det var liksom en eye opener för många av
oss, både i handeln och leverantörssidan, och då förstod man att okej, det här är framti-
den, det var någonting att ta fasta på. Vi sa att det här måste vi gå i riks med detsamma
och då designade vi en modell och det var många databaser och sådana här, jaja, jag skall
inte gå in på alla de här detaljerna. Men en sak måste jag berätta eftersom det uppstod en

66 Vivo, frivillig handlarkedja inom tredje blocket, som bildades 1957 av 500 medlemmar i grossisten ASK.
Vivo gick samman med Favör till Vivo/Favör-förbundet 1980.
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grej och det var att det inte var några problem att få butiker från ICA eller från Dagab-
sidan, men KF ville inte ställa upp riktigt. Då gick jag upp till den ansvarige direktören
och sa ”Hur är det nu?” ”Ja”, sa han, ”det här visar ju att här står man med byxorna nere.
Man kan ju läsa precis.” Och det är klart, vad vi kunde läsa var att man hade höga priser
på märkesfabrikanter och låga priser på sina egna och det var ju kanske inte meningen
riktigt, från deras sida. Men så sa jag: ”Du själv får ju den fördelen att du kan läsa dina
konkurrenters prisstrategi!” Till sist gick de med på det här och sedan kom vi igång och
det blev bra till sist. Det var mycket vedermödor, men kul. Okej, det räcker så.

Gustav Sjöblom: Jaha, då är vi tillbaka där vi började, hos Björn Passad.

Björn Passad: Ja, av de tre temata som du föreslog för eftermiddagen här så är två, tyck-
er jag, väldigt väl täckta, så jag tänkte ägna mig åt den hierarkiska frågan och en del på
organisationssidan. Det var ju så då att den internationella EAN-organisationen, när den
hade kommit igång, fick några permanenta kommittéer, bland annat en teknisk som jag
kom att ingå i under lång tid. Samtidigt hade vi ju en teknisk arbetsgrupp som vi har talat
om här hemma. Bosse Palmer använde ordet att man ”jobbade på golvet”, eller hur? Det
var alltså väldigt kompetenta ledamöter i den här nationella kommittén som visste hur
detaljhandel fungerade, verkligen på realnivå. För mig som organisationsmänniska var ju
det en enorm lärdom att få diskutera med de här herrarna och suga upp deras kunskaper
och ta med till det här internationella standardiseringsarbetet. Men det var lite interaktivt
också, därför att samtidigt diskuterade vi ju på internationell nivå olika former av utveck-
lingar och då kunde jag ta med mig hem tankegångar och rörelseriktningar som fanns
och diskutera dem, återigen på nationell nivå. På det sättet hade vi en förmåga att förhål-
landevis väl, för att inte säga mycket väl, förankra beslut som skulle komma. Vi hade ett
ganska stort inflytande från svensk sida på den utveckling som faktiskt var.

När det gäller kodstrukturer för den nationella kommittén var det på det sättet att
standarden som vi hade fått oss till livs i första omgången omfattade stapelvaror, fast-
viktvaror, medan variabelmåttvarorna skulle ha en nationell standard. Skälet till det var
att en del länder bara ville ha pris i variabelmåttkoden. Var man italienare så hade man en
himla massa siffror för att uttrycka sig i lire och var man engelsman så hade man ett
ganska kort begrepp för att uttrycka sig i deras valuta. Så vi sysslade mycket med varia-
belmåttvaror och vi gjorde alltså en nationell kod som jag föreställer mig fungerar än
idag, som i tre alternativ ger vikter med decimalkommaförflyttning och i två eller möjli-
gen tre fall ger priser med decimalkommaförflyttning. Andra specialkoder som skulle till
var för tidningar och tidsskrifter. För tidningar och tidsskrifter fanns det redan interna-
tionella nummersystem, ISSN67 för tidsskrifter och ISBN68 för böcker, så där behövde
man inte uppfinna några nummer. Vad de behövde göra var att kunna uttrycka sina iden-
titeter med EAN:s streckkod och de inkorporerades som globala system i det blivande
globala EAN-systemet. Det är alltså vanlig EAN-streckkod man ser på tidningar och
böcker. När det gäller rabattkuponger, pengar tillbaka till kunden, är det också en natio-
nellt beskriven kod som innehåller kronor och ören. Även när det gäller returburkar och
glas och automater så fick vi uppfinna en kod som gör att man läser burken som produkt
i den här automaten och ut får man ett kvitto som talar om hur mycket som är återbä-
ringen eller pant tillbaka. Där var vi från svensk sida tidigt ute, både när det gällde streck-
koderna och när det gällde antalet sådana här automater. En liten lustighet i det samman-

67 ISSN, International Standard Serial Number, unikt åttasiffrigt identifikationsnummer för periodiska pub-
likationer som 1975 antogs som ISO-standard 3297.
68 ISBN, International Standard Book Number, unikt niosiffrigt identifikationsnummer som togs fram i
Storbritannien 1966 och 1970 antogs som tiosiffrig ISO-standard med nummer 2108. Sedan 2007 finns
ISBN som 13-siffrigt EAN-kompatibelt nummer.
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hanget är att när vi började med DAKOM en gång i tiden 1973 så var det så himmelens
dyrt att kommunicera, så för att få det där att fungera kunde man bara ha uppringda led-
ningar under en tid. Idag är varenda tomburksautomat uppknuten hela tiden online, så
det har ändrats en del på kommunikationssidan sedan dess.

Jag tänkte också säga någonting om branschspridning. Amerikanarna hade aldrig
tänkt sig något annat än att det här skulle användas för grocery. De amerikanska varuhu-
sen hade samtidigt startat ett projekt, någon trebokstavskombination som jag inte kom-
mer ihåg, men den gick i varje fall ut på att man skulle använda OCR, enbart. När jag var
på det första mötet i Paris 1974 hade jag fått medsänt från min studiegrupp att vi skulle
förespråka en UPC-lösning och att vi inte skulle begränsa oss till dagligvaror, vilket jag
framförde och det hamnade då i protokollet. Sedan fick internationella EAN som sagt
var tekniska kommittéer och där kom jag att ingå och gång efter annan kunde jag uppre-
pa att vi gärna vill se att det här systemet vidgas till andra branscher. Och då är det ju på
det sättet att när man har sagt det tillräckligt många gånger så blir man så obehaglig så att
frågan måste avfärdas. Då tillsätts en arbetsgrupp och där blir man ordförande och så är
det löst en stund.

Rolf Lindman: Förtjänade du då, ja!

Björn Passad: Den här gruppen kom att heta the Working Party on General Merchandi-
se och den skulle titta på två saker. Fanns det utrymme i systemet för andra branscher
och var det ändamålsenligt för andra branscher? Och där har P-O redan sagt genom att
visa upp sin sko att det går med vad som helst. Den här arbetsgruppen kom att hålla på
med hearings under två år och träffade väsentligen konfektionsmänniskor, herr- och
damkonfektion och skor, därför att de traditionellt inte hade identifierat varan på lägsta
nivå som man gör i EAN-systemet – Conny var inne på det med damstrumporna här –
utan där identifierade man modellen: en herrskjorta, ”Captain”, blå eller vit, oavsett stor-
lek kostade 63 kronor vid tiden och då tyckte man att det räckte med ett enda artikel-
nummer. För återbeställning måste man ändå ha ett nummer för varje variant. Det tog
lite tid för den här typen utav handel – och produktion skall kanske tilläggas – att förstå
det här sammanhanget, så därför drog det ut i två och ett halvt, nästan tre år innan den
här gruppen kunde komma med en slutrapport. Den slutrapporten sade i allt väsentligt
att det finns utrymme för det och det är ändamålsenligt. En anledning till att man hade
stretat emot var faktiskt ett gångbart argument, Karl-Willy har också varit inne på det.
Minneskapacitet var inte någon stor tillgång vid den här tiden. Det var en ganska trång
sektor och med bristande minneskapacitet så hade man också den olägenheten att price
look-up-hastigheten blev låg. Men där kom återigen den tekniska utvecklingen till hjälp,
så medan den här arbetsgruppen bidade tiden växte minneskapaciteten till sig och den
första konfektionstillverkaren som kom med EAN-koder på sina kläder var Levis jeans.
Den här slutrapporten antogs 1985 och med vid det mötet är också en representant för
UPC, som högst överraskande säger att ”Vi har gjort en liknande studie och kommit till
samma resultat.” Då visar det sig alltså att amerikanarna anammar det här synsättet och
öppnade sitt system för alla andra fackhandelsbranscher. Bara året efter lägger de ameri-
kanska varuhusen ned sitt OCR-projekt och övergår direkt till UPC/EAN:s streckkoder.
Tja, det var väl ungefär vad jag tänkte knyta ihop av det som hängde löst här om det inte
finns några andra specifika frågor.

Gustav Sjöblom: Tack för det. Nu har vi ungefär 25 minuter kvar innan vi måste vara
ute härifrån och jag lämnar ordet fritt till er i panelen och även ni som sitter här i publi-
ken. Ja, det var populärt. Jag såg Karl-Willy, Conny och Fredrik, var det någon mer som
viftade? Och Björn. Då börjar vi med Karl-Willy.
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Karl-Willy Turegård: Ja, jag vill säga då att vi gick en lite annan väg. Det kanske är
konstigt att vi kunde få en sådan framgång då – vi hade när jag avgick som VD på Anker
över 10 000 kassor ute i olika block. Men jag gjorde det väldigt enkelt för mig, för jag
märkte att om jag skulle kommunicera med mitt huvudkontor på Anker i Tyskland och
med alla deras önskemål som fanns på den nivån så fick jag inget gehör. Jag var ju med i
en utvecklingsgrupp i väldigt många år där nere och tog fram de här första datoriserade
systemen. Jag vände mig till en liten svensk firma i Vällingby första gången och då lanse-
rade jag det här. Jag såg att handlaren liksom inte hade det här steget framför sig att gå in
i en läsning, utan jag lanserade då fem steg eller fyra steg in i dataåldern, en datatrappa.
Man skaffade först en vanlig japansk maskin (vi sålde ju japanska elektronkassor). I den
satte jag in ett datakort som gjorde möjligt att lägga dit fler PLU-minnen, alltså kanske
fem hundra PLU. Jag gjorde master slave möjligt så man kunde från en kassa program-
mera de andra. Med det kunde jag uppdatera redan befintliga maskiner ute på marknaden
som gjorde mig väldigt populär. Men framför allt vågarna, det var ju väldigt viktigt att
ansluta olika typer av vågar. Dessutom föreberedde jag på en gång anslutning för olika
typer av scanners och läspenna och det var ju tur, därför att det vart stor konkurrens på
läsningssidan också. Jag förberedde också, samtidigt, att vi hade buss för att kunna anslu-
ta en PC mycket tidigt till det här, för jag förstod att PC:n skulle ge en revolution på den
lokala hanteringen av data. Jag gjorde också anslutning för kontokortsläsare klar väldigt
tidigt, att sätta dit en slitsläsare som sedan läste kontokortet. Jag fick Bankföreningen att
förstå att de måste påverka till exempel körkortet. Där var jag ju med och påverkade så
att körkortet fick en streckkod. Alla hade ett körkort och att legitimera sig när man skulle
köpa på ett kontokort var ju svårt. Streckkoden kom in där, för jag var med då i en grupp
inom Bankföreningen som skulle avveckla kontanterna. Det höll jag på med i några år,
men sedan insåg jag att här ville jag inte vara med längre, för det gick inte så bra. Så små-
ningom kunde jag också använda det här kortet som vi byggde in. Vi kunde ju anpassa
det kortet, dels genom att sätta dit större minneskapslar på kortet när minnena blev stör-
re. Använde man standardben på de här så kunde man utöka kapaciteten också i kassan.
Men vi fick också möjlighet att vara de första som anslöt Cash Guard. När Cash Guard
kom in i butik kunde jag ansluta till de här systemen som vi hade påverkat inom Dagab
och inom ICA till att ansluta Cash Guard, för det såg jag var en fantastisk uppfinning
dels när det gällde rån och även att slippa hålla på och räkna kassan. Man kunde avlösa
varandra snabbt och kvickt.

Det här var väl kanske det här att jag blandade teknik. Alla konkurrenter pratade väl-
digt illa om det här: han är inte klok, Anker blandar teknik med ny teknik och det går
inte, det förstår ni väl själv. Men de andra var ju tvungna att mer eller mindre att byta ut-
rustning varje gång de skulle ha funktioner. Jag byggde på den befintliga utrustningen och
gjorde den bättre med hjälp utav lokalt producerade datakort. Jag ville tala om det, det
kanske är en utav anledningarna till att det lyckades så bra: att vi kunde vara så flexibla.

Vad som också delvis kom fram här, 10 000 jobb försvinner i handeln, det var en
väldigt felvisande bild egentligen, därför att det var inte genom datakassorna i Sverige
utan det här hade man hämtat från USA. Om ni tänker på hur arbetssättet var i USA och
hur det var i Sverige: i USA hade man stående kassörer som stod och drog varorna över
en scanner som var inbyggd i disken. De tog varorna ur varukorgen eller kundvagnen,
drog den över scannern och stoppade ned i papperspåsar eller i plasticbagar. Det gick ju
otroligt fort. De gjorde allting åt kunden. Medan vi fick en arbetsskyddsbestämmelse här
1967 som innebar att alla kassor måste anpassas till sittande kassör. Hon fick liksom inte
hjälpa kunden. Kunden gjorde hela arbetet här och det fick man ju lov att tänka på när vi
såg framför oss ett kassasystem. Hon hade en räckvidd på 65 centimeter. Hon fick inte
röra sig mera här och hon kunde bara röra sig framför sig, inga vridrörelser och så vidare.
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Det gjorde också att vi hade en fokusering på det här på ett annat sätt än stora tillverkare
som var mycket större, ifrån övriga världen, men de hade ju helt andra förutsättningar
när det gällde att avsätta sina kassaapparater eller kassaterminalsystem, därför att det var
ju helt olika förhållanden. Men jag minns när de här 10 000 jobben kom in i bilden. Det
överflyttade man på en gång, för det var så i Amerika. Man höjde kapacitén i kassalinjen
med kanske 100 procent när man införde scanner och en UPC-kod på varorna. Men det
gick ju inte att göra i Sverige på det sättet. Så fort gick det inte. Vi hade redan ett mycket
snabbare kassaarbete i Sverige mot vad man hade i Amerika om man jämförde från stu-
diebesöken man gjorde. Men det roliga var att det här lyftades över. Facket var ju väldigt
mycket emot de här datoriseringarna, så vi hade särskilda dagar där vi informerade fack-
ets olika representanter och informerade om att så här mycket som de trodde skulle det
inte komma att försvinna i handeln just på kassörssidan.

Sedan hade vi det här med att prislappen försvinner. 1985 gjorde jag den första pris-
frågeterminalen och vi testade då hur kunderna skulle ta emot den och handlarna skulle
ta emot den. Vi såg att det fanns ett väldigt behov, för jag hade till exempel ett möte med
Laila Freivalds.69 Jag var ordförande i detaljhandelsgruppen i någonting som hette LKD70

i och då fick vi kalla handels representanter, de som var leverantörer då var Hugin och
NCR och andra som var med och så mötte vi Laila Freijvalds med att möta de här argu-
menten. Det var väldigt rolig dag kan jag tala om, för de talade om för oss att det här var
ju inte klokt att här tar ni bort prismärkningen nu på varorna här och här skall kunderna
helt plötsligt hålla reda på de här galopperande priserna och de kom med alla möjliga ex-
empel. Det roliga var att redan då hade man inte tänkt på att i handeln fanns det massor
av varor som inte var prismärkta. Vi kan till exempel alla frysvaror, det var mer eller
mindre omöjligt att prismärka frysvarorna för att lapparna åkte bort och blandades med
andra varor. Tar vi hela sortimentet på dricka, på öl och allting sådant hade de inte varit
prismärkta någonsin på många år här. När vi räknade ihop alla de här som inte var pris-
märkta – socker och vetemjöl och en massa annat – så rörde det sig om ungefär fyra-
femhundra varor och de representerade ungefär 35 procent utav det som rörde sig i en
utgångskassa varje dag. 35 procent av varorna var redan inte prismärkta och det här vart
en chock för Laila Freivalds, så hon till och med ringde upp mig efteråt. Hon var inte så
rolig först, kan jag säga, hon var väldigt bitsk. Hon var duktig att argumentera, men hon
var ju tvungen att inse fakta att det redan fanns en väldigt stor andel utav frekventa varor
i handeln som aldrig prismärktes. Det här var ganska roligt. Jag tog fram den här prisfrå-
geterminalen och det var så illa det här med att prismärkningen skulle försvinna, så jag
kan säga att det här är ett utdrag ur Expressen: ”Handlarnas senaste vapen i kampen mot
prislapparna. Det här är prisfrågeterminalen, handlarnas senaste vapen att få ta bort pris-
lappen i livsmedelsbutikerna. Nu skall jobbet med prisinformationen överlåtas på oss
kunder. Vi skall själva få stå i butiken och dra med en läspenna över varorna så att vi får
reda på vad det kostar. På det här viset så kan handlarna säga att de ställer upp med pris-
information så att de kan få ta bort prislapparna.” Det var en stor artikel i Expressen och
det kom även i Dagens Nyheter och annat från konsumentsidan. Man var helt inne på att
det inte skulle få bli att man slopade prismärkningen.

Gustav Sjöblom: Ja, vi får skära där så alla hinner komma in.

Rolf Lindman: Som fan läser bibel alltså.

Gustav Sjöblom: Tack Karl-Willy, då var det Conny härnäst.

69 Laila Freivalds, f. 1942, jur.kand. Uppsala 1970, tingstjänstgöring, domare, 12 år på Konsumentverket,
senare bl.a. justitieminister 1988–91 och 1994–2000 och utrikesminister 2003–06.
70 LKD, Leverantörsföreningen Kontors- och Datamaskinutrustning.
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Conny Nordberg: Jag skulle bara vilja kommentera, jag tror att du från början frågade
vad vi hade för inställning till det här med EAN och förväntningar på EAN-
utvecklingen. Jag skulle bara säga att vi var ju från allra första början övertygade om att
det här var nödvändigt att åstadkomma, från dag ett. Det var ju därför vi också ville
komma igång med det här jobbet så fort som möjligt när vi väl förstod möjligheterna. Så
det var inte problemet, om man säger så, även om DLF ibland tyckte att det var bekym-
mersamt eller vad det var. Men det blev bra.

Gustav Sjöblom: Tack för det, nu är det Fredrik Sandgren här näst på tur.

Fredrik Sandgren: Tack. Fredrik Sandgren från Ekonomisk-historiska institutionen i
Uppsala. Jag har i och för sig många frågor, men jag skall begränsa mig till två, för det
första en som handlar om kännedomen om UPC-systemet. Så som ni gör den här berät-
telsen så blir det att ni i princip upptäckte UPC 1973. Du, Björn, refererar till att du läste i
artiklar i Economist. Då är min fråga: var diskussionen inom den amerikanska dagligva-
rubranschen så hemlig att man inte kände till det här innan dess, och i så fall varför? Om
det inte är så, i den här berättelsen som ni lyfter fram, varför förekom det då ingen sådan
diskussion i Sverige eller Europa innan UPC blir en standard 1973.

Rolf Lindman: Det är enkelt att svara på det.

Fredrik Sandgren: Det är min första fråga. Den andra, får jag ta den direkt?

Gustav Sjöblom: Ja, ta den på en gång.

Fredrik Sandgren: Det hör egentligen till. Jag blev lite intresserad av det som Conny
Nordberg sade om systemleverantörerna och deras problem med att göra system som
fungerade för handeln. Jag skulle vara intresserad av att höra dig utveckla det lite grann,
men gärna er andra också om ni har detaljer om det. Tack.

Gustav Sjöblom: Vi har Björn på tur, så du kan ju både svara den första frågan och säga
vad du ville säga.

Björn Passad: Ja, jag försöker svara på frågan först. Nej, amerikanarna var säkert inte ett
enda dugg hemliga, men deras ambition var att lösa ett problem som fanns i den ameri-
kanska detaljhandeln och de hade inga ambitioner att samtala med några andra. Det revir
som man avsåg att bearbeta var enbart USA. I ett långt senare skede kom man att inklu-
dera Kanada, men man inkluderade aldrig Mexiko, som är ett EAN-land. Hade man varit
på plats där så hade man kunnat få reda på det mycket tidigare, men i varje fall i mitt fall
var det artikeln som tände gnistan.

Rolf Lindman: Får jag komplettera det bara, enkelt? EAN startades, eller beslöts 1977,
och UPC var fem år tidigare än vad vi var. När vi firade UPC:s 25-årsjubileum i Chicago
1997, då hade vi 20-årsjubileum. Så det innebär att -72, bestämde man UPC, om jag har
fattat det rätt. Därför var det kanske inte så konstigt att vi inte fick veta det förrän -73.

Björn Passad: Det är en ganska kort tid däremellan.

Rolf Lindman: Ja.
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Fredrik Sandgren: Rent principiellt tänker jag mig att det problem som EAN sedan lö-
ser … Och du tog ju upp att det fanns den här tekniska utvecklingen som leder fram till
att streckkoder överhuvudtaget blir intressanta. Varför reagerade inte Sverige eller Euro-
pa på den här möjligheten tidigare? Kände ni inte ens till den diskussionen som fördes i
USA överhuvudtaget? Fanns det så lite flöde från USA till Sverige i just den här frågan
när allt annat har varit så välbekant och det har funnits väldigt många kontakter mellan
Europa som ni lyfter fram också. Berättelsen blir att det var den här Albert Heijn, i prin-
cip, som kunde det här och som gjorde att Europa vaknade, på något sätt. Jag tycker att
det är lite lustigt när Europa och inte minst Sverige så ofta har varit så långt i framkant
vad gäller tekniska innovationer inom handeln. Var inte det här ett problem för handeln
innan dess?

Gustav Sjöblom: P-O Sparén vill gärna svara på den frågan.

Pär Olov Sparén: Det är inte streckkoder som är problemet. Kalle-Wille hade en streck-
kod långt före. Streckkoden är en teknisk lösning av problemet som är en kod, en identi-
fikation av varan. Det var den vi kämpade om och det var den som vi försökte få fram.
Att sätta dit en läsbar symbol är en annan fråga och det är en teknisk lösning av det pro-
blemet som vi har löst då när vi har fått en kod. Så det första var att kunna få en kod som
passar och det är också beskrivet. Det finns en bok som heter Bar Codes.71 Jag kan inte
säga nu vad den heter exakt, men det vet ni på GS1.72

Rolf Lindman: Får jag bara säga, jag tycker att du blåser upp någonting som inte är ett
problem, för om man beslutade 1972 att starta UPC och i slutet av 1973 skickade CIES
en inbjudan till 12 europeiska länder, vad är problemet?

Pär Olov Sparén: Jag förstår det inte.

Fredrik Sandgren: Det är ingen kritik mot någon …

Rolf Lindman: Det bara verkar så.

Fredrik Sandgren: Nej, jag är bara lite förvånad över att ingen verkade känna till UPC-
arbetet. Jag är mycket väl medveten om att tekniken inte är unik, men att förhandla fram
en gemensam branschöverskridande kod – åtminstone som man ser det i USA med UPC
– görs över ett antal år och då är min fråga: varför blir inte det mer direkt ett intresse för
till exempel svensk dagligvaruhandel eller europeisk dagligvaruhandel? Eller är det någon-
ting som jag har missat?

Pär Olov Sparén: Jag försökte säga att vi redan på slutet av 60-talet försökte få in en
gemensam identifikation – det är alltså koden det, inte den läsbara symbolen, för den tar
vi ett annat sammanhang tycker jag. Då fann vi att Sverige är ett alldeles för litet land för
att kunna klara det här ensamma. När vi sedan gick ned i Europa och tittade så fanns det
två helt olika principer. De två största länderna på det här området var Frankrike och det
var Tyskland. Tyskland hade sitt BAN-L som var ett klassificerat system och alla som har
jobbat med sådant här vet att en klassifikation som används som identifikation spricker
förr eller senare. Vi på KF hade på våran specialvarusida ett varugruppsbaserat system

71 Pierre Georget, Bar Codes: When Business Invents its own Language (GS1 France, 2007).
72 GS1, Global System 1, internationell organisation som förvaltar globala standarder inom distributions-
sektorn. GS1 bildades 2005 när Uniform Code Council (UCC) och Electronic Commerce Council of Can-
ada (ECCC) uppgick i EAN International.
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som sedan hade ett artikelnummer och sedan därefter hade ett tillägg för storlek och färg.
En varugrupp kunde vara damstrumpor, en annan varugrupp kunde vara klännings-
blommor. Klänningsblommor vet ni väl knappast vad det är, ni som är yngre, men det är
alltså mycket få artiklar i den medan damstrumpor är ett oändligt stort sortiment. Det
innebär att de grupperna som skall ha kapacitet får den inte, medan det finns andra grup-
per som har ett överskott på kapacitet. Ingen av oss kan förutse ett klassificerat system:
hur det skall ut om fem år, om tio år, inte ens nästa år. Titta på utvecklingen på mjölk-
produkter. Förr var mjölk mjölk. Vad är mjölk idag? Ja, jag vet inte hur många varianter
det är. Så ett klassificerat system var dött. Det gick inte att prata med tyskarna. Detta var
långt före EAN och alltihop det här som vi sökte det. Fransmännen och vi fann var-
andra, men tyskarna kom inte förrän systemet bröt samman. Fransmännen konstaterade
samma sak som vi konstaterade: klassificerat system håller inte, skilj varuidentifikation
från klassificering. Klassificering kan vara oändlig på en massa olika frågeställningar man
vill ha lösta, men identifikation föds och dör med varan den identifierar. Det var det som
gjorde att vi inte kom någonstans.

Gustav Sjöblom: Tack för att vi fick det utrett.

Bengt Friggebo: Ett svar på din fråga tror jag är att datorutvecklingen inte hade kommit
tillräckligt långt. Det kanske Karl-Willy kan intyga? Alltså, när jag var i USA 1977 var de
datasystem som gällde där IBM:s ganska stora lösningar som kanske kostade en halv mil-
jon och det fanns inte butiker i Sverige som kunde bära en sådan kostnad. Utvecklingen
med Anker kom något senare och då blir det intressant att läsa streckkoden. Förut var
det inte intressant att läsa streckkoden, men det var intressant att ha ett klassificerande
system.

Pär Olov Sparén: Han var före IBM, långt före.

Karl-Willy Turegård: -74 redan läste vi för fullt i de här butikerna …

Pär Olov Sparén: Ja, jovisst.

Karl-Willy Turegård: … jag nämnde förut och en annan dag här. Det var tack vare att
vi kom över den här Plesseykoden som inte var vår uppfinning, utan det var faktiskt
Plessey, ett företag i England som gjorde det här åt engelska försvaret för att skydda sig
mot spionage. Och vi nappade. Jag fick se den här artikeln och då övertygade jag mig om
att vi skulle försöka få kontakt med den firman och Plessey hade ingenting emot att sälja
läspennor, men de skrattade åt oss: hur skall ni kunna göra koden? Och det var ju det
stora problemet. Det tog oss nio månader att få fram en etikettryckare som gjorde 2500 i
timmen, för att kunna förse en butik.

Gustav Sjöblom: Tack för det. Jag tror vi får lämna den här debatten nu. Det här är det
näst sista seminariet, så vi kan förarga Tekniska Museet lite grann genom att dra över
några minuter, men inte för många så jag är tacksam om vi kan hålla lite korta kommen-
tarer framöver så att alla kan komma med. Nu har jag på listan Björn, Sven-Åke och P-O.

Björn Passad: Ja, jag hade en väldigt kort kommentar. Rubriken här var ju införandet
utav streckkoder i Sverige och nu har vi helt och hållet uppehållit oss vid artikelidentifika-
tion och streckkoden så som den läses i en kassa, men EAN-systemet och numer GS1
har flera informationsbärare också i form utav streckkoder för palletiketter och sådana
här saker, transportdokument utav olika sorter. Så vi skall minnas att det här är en aspekt
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utav streckkodsanvändning som är publik och omfattande och egentligen startskottet för
mycket som händer sedan.

Gustav Sjöblom: När kom det igång?

Björn Passad: Ytterförpackningsmärkningen fanns samtidigt med konsumentförpack-
ningarna. Vi hade en streckkod som heter EAN 128 och den kan väl ha kommit i …

Bo Raattamaa: Slutet på 80-talet.

Björn Passad: … slutet på 80-talet, ja, och de används alltså flitigt på andra områden.

Gustav Sjöblom: Tack för det, då har vi Sven-Åke på tur.

Sven-Åke Nyström: Du hade en fråga om systemleverantörerna, om vad det var för
problem med dem. Jag är inte så säker på att det var så mycket problem med dem. Det
kan ha varit såhär, i ICA-perspektivet, att de kom väldigt mycket från kassaregistersidan
och vi kom med en syn som sade att vi vill påverka, till exempel konkret: så som vi delar
in vårt varusortiment, hur vi klassificerar, det språket vill vi ha kvar och ha i våra system.
Så när vi fångar upp försäljning ifrån butiken så känner vi igen oss. Det var inte så lätt att
påverka många leverantörer. IBM till exempel, det var vissa parametrar man kunde sätta
och liknande, men det var inte alls tillräckligt för vår del, så där fick vi en konflikt.

Gustav Sjöblom: Conny ville kommentera samma …

Conny Nordberg: Jag vill komplettera med några ord alltså, det är ju några exempel på
det. Vi skall naturligtvis inte dra alla leverantörer över en kam, men jag tycker ändå att det
var rätt påtagligt när man till exempel anser att man kan ställa en fråga i systemet från och
med ett EAN-nummer till och med ett annat EAN-nummer och tror att man skall få ut
någon vettig information utav det, eller från och med ett beställningsnummer till ett an-
nat beställningsnummer. De bakomliggande administrativa systemen var helt enkelt ofta,
som jag såg det, klantigt uppbygga och det tydde på att man inte hade pratat med någon
som skulle arbeta med systemen utan man var en van burkkrängare, som jag brukar säga,
och trodde att det skulle lösa världens problem genom att ställa ut lite plåtskrot i kassor-
na. Men det var inte riktigt så det var, så när jag är på det humöret så är jag ganska kritisk
på många utav leverantörerna, dock inte alla.

Gustav Sjöblom: Ja, P-O Sparén.

Pär Olov Sparén: Jag har ingenting att tillägga där.

Gustav Sjöblom: Då har jag bara Bo Raattamaa på listan, men det är inte så bara.

Bo Raattamaa:73 Jag tänkte sammanfatta en del synpunkter som jag tycker är viktiga här
som kanske skiljer oss i Sverige ifrån andra länder också och som jag tycker är värda att
få med i den här sammanfattningen. Det ena är givetvis vårt sätt i Sverige att vara van att
arbeta tillsammans. Jag tror det var P-O som tog upp det inledningsvis och det tror jag
har varit en framgångsfaktor för adoptionen, både av det som vi idag kallar för GS1-
systemet och själva streckkoden. En annan del som jag tror också P-O var inne på var
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vår icke-hierarkiska struktur i våra företag, alltså korta beslutsvägar, informella organisa-
tioner. Det har gjort att det har varit möjligt att fatta snabba beslut i våra organisationer
om man jämför i förhållande till andra länder i Centraleuropa eller södra Europa eller för
den delen också Tyskland och även USA om vi skall inkludera det i det här samman-
hanget. Det tror jag är två viktiga delar i det. En tredje del är att vi i Sverige har varit och
är – har varit i alla fall under många, många år – mycket trogna standarder och varit med i
standardiseringsarbetet och varit internationellt orienterade. Nu har det tyvärr i vissa
sammanhang svängt. Jag säger inte att det är på dagligvaruhandeln, men inom andra delar
har det svängt och det ser vi i standardiseringsorganisationer idag i Sverige, den stora
som heter Sveriges Standardiseringsinstitut att intresset sjunker för den här typen av frå-
gor från företagssidan, vilket i sig är allvarligt. Men vid den tidpunkt vi talar om här så
fanns det ett brinnande intresse för det och det tycker jag avspeglar sig i den diskussionen
vi har haft idag.

Gustav Sjöblom: Tack för det och då är klockan fem i fem och det var då jag sade att vi
skulle avsluta, men vi släpper in Rolf och Bo först.

Rolf Lindman: Får jag bara ställa frågan då: tycker vi att EAN har varit bra? Och jag vill
då citera Göran Nord som vi alla känner. Han skrev till mig någon gång för några år se-
dan: ”EAN-koden har haft större betydelse för varuhanteringens kostnadseffektivitet än
vad många förstår. Det finns tunga skäl för att uppmärksamma EAN:s utveckling och
betydelse som instrument för nationella flöden och kostnadseffektiv logistik. Pionjärerna
får tyvärr nästan aldrig den uppmärksamhet som de förtjänar. Klart slut.”

Conny Nordberg: Himla bra uttalande.

Rolf Lindman: Ja, jag tyckte det var bra.

Bo Palmer: Jag tänkte bara kontra på någon minut det du avslutade förra mötet med,
alltså den maktförskjutning som har skett på grund utav det här informationsflödet eller
det vi har talat om. Den kan ju knappast gälla konsumenterna, möjligen gentemot leve-
rantörerna att de har jämförpriser om man nu tycker att det har påverkat. Som före detta
nu då, så känner man ju att man har en fullgod information om vad man betalar när man
går in i en affär. Däremot har det ju skett förskjutningar kanske när det gäller fabrikanter
kontra detaljhandeln, men det skulle jag vilja säga har inte så mycket med det här jobbet
att göra, som med att handeln nog förändras, Rolf, som sådan. Då kanske man i mitt
gamla företag ser att det har uppstått stora kedjor som bedriver inköpsarbetet på ett an-
nat sätt än vad man gjorde på den tiden. Så jag tror inte att det här isolerat har påverkat
var makten ligger, däremot sparat mycket, mycket pengar.

Bengt Friggebo: Får jag ställa en fråga när handelns representanter sitter här? Det har ju
talats mycket om att vi har rationaliserat varuflödet och sådant där och talat lite grann om
makten mellan konsumenter och fabrikanter och så vidare. Vad som fanns potentiellt i
det här är ju också en förändring utav mycket utav arbetsprinciperna i butik. Genom att
man kan få lönsamhet på varugrupp och på avdelning och så vidare så kan man ju skapa,
så att säga, butikschefer i butiken. Det var en möjlighet och jag har funderat över om det
har slagit igenom på något sätt. Är det någon som vet att det har blivit så eller har det
kanske blivit åt andra hållet, att de som arbetar i butiker är hårdare pressade genom att
man kan följa lönsamheten. Är det någon som har någon syn på det?



48

Gustav Sjöblom: Undrar om det inte är lite för komplicerad fråga med tanke på klockan,
är det någon som kan svara på det väldigt kort?

Conny Nordberg: Ja, alltså om vi skulle fortsätta att prata om efter 1985 och framåt så
har det ju de senaste åren hänt oerhört mycket med hur man använder den här informa-
tionen på ett sätt som inte var möjligt innan man hade EAN, så EAN går igen väldigt
ofta. Till exempel det här med kassasvinnfrågorna som har legat mig varmt om hjärtat de
sista åren, det skulle ju inte vara möjligt att få den kollen som vi har idag om vi inte hade
haft detaljmärkningen. Det har haft en väldigt stor betydelse, vill jag påstå, för de företag
som har utnyttjat det.

Gustav Sjöblom: Tack för det. Där måste vi skära av och jag får tacka alla så jättemycket
för att ni har kommit hit idag till det här, som jag tycker, väldigt givande seminariet, så
stort tack.


