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Abstract

The witness seminar ”The computerization of the depart-
ment stores” took place at the National Museum of Science
and Technology in Stockholm on 29 September 2008 and
was led by Gustav Sjöblom. The panel was composed of rep-
resentatives of four major Swedish department store chains
(Turitz & Co, Åhléns, KF, and IKEA) as well as representa-
tives of two suppliers of cash registers (IBM and ADS
Anker). The seminar was divided into two parts, the first
dealing with the initial period up to c. 1975, when mainframe
computers were introduced to rationalize back office func-
tions such as ordering, invoicing and the production of docu-
ments. The second part dealt with the development from the
early 1970s, when computers were introduced into the stores.
Turitz was an early and successful user of order systems and
direct measurement at the counter. Åhléns was a pioneer in
OCR-reading and the use of in-house terminals for ordering,
which was deemed so successful that the computerization of
the checkouts was delayed until the 1980s. KF appointed a
group to deal with the department stores from 1968 and be-
gan full-scale computerization with the KAP system for fur-
niture sales in 1975. IKEA was a late starter in the use of
computers, but had a rapid and successful systems develop-
ment from c. 1968, culminating in the KTS system devel-
oped between 1975 and 1977.
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Förord

Vittnesseminariet ”Varuhushandelns datorisering” ägde rum på Tekniska museet i Stock-
holm den 29 september 2008, och arrangerades inom ramen för projektet ”Från matema-
tikmaskin till IT” som är ett samarbete mellan Avdelningen för teknik- och vetenskapshi-
storia vid KTH, Dataföreningen i Sverige och Tekniska museet. Seminariet spelades in
med ljud och bild och transkriberades. Gustav Sjöblom från Chalmers tekniska högskola
har redigerat transkriptet i samråd med seminariedeltagarna. Redigeringen har gjorts var-
samt 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 främst Rolf
Holmberg och seminariedeltagarna. Seminariet finansierades med bidrag från Riksban-
kens Jubileumsfond, Stiftelsen Marcus & Amalia Wallenbergs minnesfond och Sven Ty-
réns stiftelse.

Paneldeltagare: Conny Nordberg, Per Olofsson, Jan Simonsson, Göran Sjöstrand, Pär
Olov Sparén, Karl-Willy Turegård, Kjellåke Wahl.

Moderator: Gustav Sjöblom.

Inbjudna med förhinder: Wille Lindholm, Olle Ljungdahl, Åke Tersman.

Övriga närvarande vid seminariet: Bo Franzén, Pernilla Jonsson, Fredrik Sandgren,
Pär Sparén, Sune Tungström, Sune Vallgren.
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Varuhushandelns datorisering
1965–1980

Gustav Sjöblom: Då tar vi och drar igång vittnesseminariet om varuhushandelns datori-
sering. Jag heter Gustav Sjöblom1 och är forskningssekretare för området Handel i pro-
jektet ”Från matematikmaskin till IT”. Syftet med dagens övning är att ta till vara minnen
och erfarenheter från personer som har jobbat med databehandling i varuhushandeln och
med det menar jag hela distributionskedjan, både grossistledet och butiksledet. Vi har
samlat en panel med representanter från fyra olika varuhusgrupper, det är Turitz, det är
Åhléns, det är IKEA och det är KF:s varuhus. Dessutom har vi två personer som inte är
knutna till någon speciell kedja men har erfarenhet av branschen i egenskap av att man
har levererat utrustning och system till branschen. Vi har ett upplägg där vi först kommer
att diskutera den första vågen av datorisering, när man införde stordatorer som framför
allt fick sin tillämpning för redovisning, lager och kanske beställningssystem. Efter pau-
sen kommer vi att diskutera vad som hände när datorerna kom in i själva varuhusen. Sist
av allt så kommer vi i mån av tid ha en möjlighet att göra lite sammanfattande reflektio-
ner och se på helheten. Jag tänkte att vi skulle börja med att ge ordet till Jan Simonsson
som får berätta i, ja inte mer än 15 minuter i alla fall, om databehandlingen på Turitz &
Co under den här första epoken.

Jan Simonsson:2 Jaha. Det började egentligen 1963 då Turitz3 beställde en stordator,
Ferranti Orion4, utvecklad bland annat av Manchester University. Det var en stor och
tung maskin som fordrade mycket utrymme. Det var stora bandstationer med entums-
band som var rätt tunga att lyfta omkring och det rymdes inte så mycket, så vi behövde
ofta flera stycken för en fil. Det var inget större minne heller utan det var 8K-ord som vi
hade på den tiden och det kunde vara upp till 96 bitar i ett ord, eller det var dubbelord
egentligen. Ferranti hade utvecklat ett språk som hette Atlas5 och ett som hette
NEBULA6 men inget utav dem föll oss i smaken direkt, utan det var maskinspråk som
gällde när vi programmerade. Med den maskinen kom vi igång med ordersystem mot le-
verantör och leverans till varuhusen och vi kom även igång med ordersystem till central-
lagret så vi kunde distribuera varor därifrån. Ordersystemet till leverantör var mycket
framgångsrikt och välutvecklat. Det innehöll allting som behövdes för en leverantör som
inte hade egna datasystem – och det hade ju väldigt få på den tiden. Det var order till le-

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 Jan Simonsson, f. 1939, fil.kand. i matematik, numerisk analys och statistik. Programmerare och system-
man Turitz & Co 1965–78.
3 Turitz & Co, moderföretaget i EPA-kedjan. AB Turitz & Co bildades 1918 och öppnade det första EPA-
varuhuset 1930 i Örebro. Turitz & Co tog hand om alla inköp och om centrallagerfunktionen. EPA expan-
derade kraftigt under 1950- och 60-talen i de flesta större orter i landet och fick livsmedelsavdelningar
1958. Turitz gick samman med NK 1969 och då koncentrerades verksamheten i tre olika försäljningskana-
ler: NK-varuhusen i storstadsområdenas citykärnor, EPA-varuhusen i mindre och medelstora städer, samt
Bra stormarknader. 1976 köpte Åhlén & Holm NK/Turitz och NK/Åhléns bildades. I och med det för-
svann EPA-namnet och 16 varuhus lades ned på grund av dubbeletableringar. Ingemar Tufvesson, Varu-
handeln igår, idag, imorgon (Malmö, 1988), s. 115ff.
4 Ferranti Orion, medelstor stordator lanserad 1959 av det brittiska företaget Ferranti. Ferranti var ett elekt-
ronikföretag som blev datorleverantör genom samarbete med Manchester University och kommersialise-
ring av datorn Mark I som utvecklats där. Ferrantis datordivision övertogs av ICL 1963.
5 Eg. Atlas Autocode, vidareutveckling av språket ALGOL, utvecklat vid Manchester University för datorn
Ferranti Atlas.
6 NEBULA, New Electronic Business Language, programmeringsspråk för affärsändamål utvecklat av
Ferranti för Orion.
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verantören, följesedel som skulle gå med godset till varuhuset och färdig faktura att
skicka till huvudkontoret och fakturakopia för leverantören. Det var alltså fyra ex i ett
sådant set. Fördelen med det var att vid fulla leveranser behövde man i princip bara stan-
sa ett orderhuvud, så låg all information som behövdes buffrat i maskinen så att man fick
varuingångar till varuhusen och klart att betala direkt mot leverantörsregistrets villkor,
vad det var för betalningstider och rabattsteg. Många leverantörer var tacksamma, för de
behövde nästan inte göra någonting. Det var bara till att sätta in sina egna ex i en pärm
och se till att varorna kom iväg med posten. Vi hade mycket direktleveranser. Vårt
centrallager var inte så stort och det var billigare post på den tiden att skicka iväg grejerna
med. Likadant hade vi ett motsvarande system mot centrallagret, så att man vid fulleve-
ranser bara tog hand om orderhuvudet. I båda systemen gällde att om det inte var fulle-
veranser så hade man undantagsrapportering med radnummer och ny kvantitet. Stans-
ningen av detta materialet gjordes på respektive varuhus. Allihop fick en stansmaskin och
skickade hålremsorna med underlag in till huvudkontoret. I vissa fall kanske de behöll
underlagen också, minnet sviker mig lite där. Man fick lite modernare stansutrustning
sedan på varuhusen och fick Addos M107, hette den. Det var svenska maskiner med pro-
gram och data på kassettband.

Den här stordatorn blev ganska snart för liten och för tungrodd att arbeta med. Det
var ofta läsfel på bandstationerna och man fick köra mycket kopior så att man var säker
på att kunna backa när det behövdes. Redan 1967 beställde vi sedan en ICL-maskin.8 Det
var ju från samma leverantör på sitt sätt. ICL fusionerade med de här Ferranti, så de hade
väl grundkunskap från den första maskinen när de konstruerade den andra generationen
där. Fördelen med den maskinen var att vi kunde köra flera program på en gång; upp till
fyra program körde vi ofta. Framför allt kunde skrivarna gå för sig själv, höll jag på att
säga, men vid sidan om huvudbearbetningar. Det var ju mycket papper som skulle ut
både till varuhus och inköpare på den tiden och vi hade alltså inga bildskärmar utan det
var mycket efterbehandling, separera listor och sådant. I det sammanhanget när vi fick en
ny maskin så utbildade vi oss för att skapa beställningsunderlag till varuhusen för sorti-
mentet. Vi delade upp det, skall vi kalla det för det fasta sortimentet, i 16 beställnings-
grupper och körde varje grupp fem gånger om året. Då fick varuhusen inventera vad de
hade i lager och förmoda en kommande försäljning, vilket ju var ett helt nytt steg, förut
hade man ju beställt vad man ville ha. Då räknade vi ut passande orderkvantiteter med
hjälp av vad de hade i lager, vad de hade i utestående order förut som inte hade ankom-
mit dem, och vad de behövde till nästa gång de skulle göra motsvarande inventering. Vi
hade naturligtvis en massa koder på artiklarna med säsongskurvor och liknande. Alla va-
ruhusen inventerade samma sortiment samtidigt, så på historiken kunde vi göra en sä-
songskurva som alla varuhusen var med och bildade. Var det nya artiklar så hade inkö-
parna som lade upp sortimentet gett en kod per artikel som talade om vad de förväntade
sig för säsongskurva eller årskurva i försäljningen; de hade ett femtital att välja på. I ma-
skinen hade vi naturligtvis förpackningsstorlek och säkerhetslagerkod och liknande för
olika sortiment och vi hade en hel del sådana koder som visade vilket sortiment de skulle
ha också. Varje varuhus var klassat lite grann beroende på storleken, alla hade ju inte
kraft att ta emot hela sortimentet som de största klarade. Som biprodukter av det här fick
vi många uppgifter. För varje artikel fick vi lagersaldo – vad de hade ute i varuhusen.

7 M10, hålremsstans från Addo AB, en Malmöbaserad kontorsmaskinleverantör som bildades 1918. Addo
förvärvades av Facit 1966 och fanns kvar som dotterbolag fram till början av 1980-talet.
8 ICL, International Computers Ltd., brittisk datortillverkare som bildades i tre steg under 1960-talet ge-
nom fusioner mellan brittiska dator- och kontorsmaskinföretag. 1959 slogs British Tabulating Machine
Company (BTM) ihop med Powers-Samas Accounting Machines till ICT. 1963 köptes Ferrantis datorverk-
samhet 1963 och 1968 gick ICT samman med English Electric och bildade ICL. ICL representerades i
Sverige av LM Ericssons Driftkontroll.
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Framför allt på utgångna artiklar fick inköparen direkt en lista på vad de hade ute i varu-
husen så att han eller hon kunde prissänka eller vad man nu ville göra för att bli av med
varorna så enkelt som möjligt. Vi hade naturligtvis i maskinen inköpspriser på de varor
som vi köpte utav leverantörer och vi hade kalkylpris på sådant som var på centrallagret,
så vi kunde beräkna försäljningen och titta vad vi fick för bidrag på varje artikel, på varje
varuhus i princip. Men det var framför allt inköparna som var betjänta av att få bidrags-
listor i fallande ordning med hur mycket bidrag varje vara gav, så att de vårdade de vikti-
gaste artiklarna som bidrog mest i varuhussortimentet. De som gav dåligt bidrag fick de
ju ompröva om vi skulle ha i sortimentet. Vi avrundade naturligtvis till förpackningar. På
senare tid kom det in att man fick ytterligare rabatter för hela pallar, men det steget orka-
de vi aldrig ta riktigt, så vi rundade till förpackningar med hjälp av säkerhetslagerkoderna
också så att vi fick lämpliga orderkvantiteter. Sedan fick naturligtvis inköparen restorder-
listor från centrallagret. De ansvarade ju för påfyllningen dit. Det gav ju räntabilitet, om-
sättningshastigheter och sådant också. Vi hade alltså någonting som vi kallade för en uni-
versallista där vi körde ut alla de här olika sakerna i en utskrift, så att säga, så att inköpar-
na fick allt sitt samlat så att vi inte behövde sprätta isär materialet på så många ställen.
Varuhusen fick också en bunt, varje dag gick det ut en bunt med post till varuhusen med
deras listor. Då behövde de ju inte sprätta mer än en gång på efterbehandlingen, så att
säga, då fick de klara det själva sedan ute. I utvecklingen på det här hade vi så småningom
någonting som vi kallade för avvarasystem. Det betydde alltså att de varuhus som låg
med högt lager kunde avvara sina varor till ett annat varuhus. Det slog väl inte alltid så
väl ut, för antingen hade de prognostiserat galet och ville inte bli av med sina varor eller
också tyckte de att de inte var fräscha nog att skicka iväg eller liknande. Det var många
argument emot det, men det blev ju hårdare tider för varuhusen så att man fick spara där
man kunde och detta var ju ett sätt att inte köpa mer än man behövde.

1969 startade vi direktmätning i kassorna på vår första stormarknad, EPA stormark-
nad9 i Göteborg. Den byggde på att vi hade ett tresiffrigt nummer med en checksiffra
inom varje pris. Det var alltså fyra siffror och priset som identifierade varan som perso-
nalen hade att slå in i kassan. Om det var typ färskvaror och andra engångssortiment som
inte var så intressanta att mäta styckvis så hade man ett gruppnummer som motsvarade
inköpsavdelningen och priset som man slog in i kassan. Det startade vi med 6 juni 1969
enligt Turegård10 här, eller vad sade du? Vi hade chefer på den tiden som var väldigt tän-
da på att det skulle hända någonting med sådana här system också, så vi började med att
fylla på lagret i varuhuset direkt efter en vecka med de här uppgifterna. Det gick ju lite
segt i kassorna, åtminstone till att börja med, men den som var vice VD tyckte att det
skulle gå igång och det gjorde det också. Det fanns ju för och nackdelar med systemet.
Det var kanske lite tungt att prismärka och i kassaarbetet, men det fanns ju de som var
positiva till det också. Det fyllde på i varuhuset, elegant i många fall, men framför allt såg
ju inköparna vilket sortiment som gick bäst, vilket var tätare än de fem inventeringarna vi
hade på de andra varuhusen. På den här stormarknaden fick de veckolistor på sortimen-
tet och det som gick bra där gick ju förmodligen bra på andra varuhus också, så det höll
vi på med i alla år, så länge vi fanns. Det var alltså en optisk läsning utav kassa… vad he-
ter de där remsorna?

Karl-Willy Turegård: Kassaremsan, kontrollremsan. IBM 1428-font.11

9 EPA, EnhetsPrisAktiebolaget, efter tysk förebild namnet på Turitz & Cos varuhuskedja före fusionen
med Åhléns.
10 Karl-Willy Turegård, se not 53.
11 IBM 1428-font, den skrift som användes i IBM 1428, IBM:s andra optiska läsare som lanserades 1962
som. Hiromichi Fujisawa, ’Forty years of research in character and document recognition - an industrial
perspective’ Pattern Recognition 41 (2008): 8, s. 2434-2446.
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Jan Simonsson: Ja, 128712 har jag …

Karl-Willy Turegård: Ja, det var läsaren. Fonten som skrevs på var 1428.

Jan Simonsson: Ja, och vi läste dem varje vecka. Annan utveckling som höll på samti-
digt var OCR-etiketter13 på kläder, som vi skrev ut här i Sverige och skickade till Fjärran
östern och satte på kläderna. Problemet var att med den inflation som var på 70-talet så
hade vi redan prishöjt innan de kom hit, så vi fick ändå kladda på prislappar på centralla-
ger. Så det var ju inte alltid succé. Vidare saker som utvecklades samtidigt var ett slags
speditionssystem på centrallagret, där vi hade boxar eller vad skall kalla det för på två
gånger två meter eller någonting sådant till varje varuhus. Så vi distribuerade ut framför
allt varor från leverantören direkt i de där bingarna. Det gällde framför allt nyheter för de
kom ju samtidigt till alla varuhus så det var lönsamt. Sedan fyllde man ju på successivt
efterhand och då var det inte lika intressant, för då kanske det bara var ett antal varuhus
som ville ha varan den gången. Sedan fordrades det snabbare leveranser av fasta livsme-
del; konservburkar, flingor och den typen – inte färskvaror alltså – så det behövdes ett
centrallager … eller vad skall vi kalla det för? … speditionslager för den typen av varor.
Det införde vi med hjälp av Bilspedition14 på Hisingen i Göteborg. De ställde lagerlokaler
till förfogande och sedan gick det ut med deras bilar tätare än vad som var vanligt tidiga-
re. Då fick vi också ta in order oftare och det gjorde vi först med ett beställningsunderlag
som vi stansade huvud och radnummer och kvantitet på, men sedan gick vi över till nå-
gon slags handdator. Vi var bland annat i Norge och tittade på sådana och införde dem
så småningom och då kunde man skicka via telelinje, så det var liksom premiär med den
typen utav informationstransport.

Gustav Sjöblom: Ja, nu låter det som du börjar komma in i en modernare epok.

Jan Simonsson: Ja. Sedan kan jag naturligtvis säga under tiden att lönesystem och redo-
visningssystem utvecklades väldigt tidigt också och var väldigt sofistikerade i många fall.
Redan den elfte dagen hade vi redovisningen klar för månaden före när det gällde samtli-
ga varuhus och koncerner, så det var ju någonting som vice VD var och jagade med
blåslampa om han inte fick det i tid.

Gustav Sjöblom: Hur var databehandlingen organiserad på Turitz?

Jan Simonsson: Det var en dataavdelning med en datachef, Åke Tersman15 i alla år i
princip. Sedan hade vi systemmän-programmerare, en åtta, tio stycken och sedan hade vi
folk på maskinsidan. De första åren var det alltid lite krångel med maskinen, så vi hade
ICL-personal tillgänglig. Om inte annat så hade de jour, första tiden gick ju maskinerna
på nätterna helt och håller också så då var de där nattetid många gånger. Sedan hade vi en
stor stansavdelning. Det som varuhusen stansade själva drogs in till huvudkontoret mer
och mer, så vi hade många flickor som stansade. Vi läste in allt med hålremsa till att börja

12 IBM 1287, den första OCR-läsaren som klarade av att läsa handskrift, utvecklad av IBM 1966.
13 OCR, Optical Character Recognition, mekanisk eller elektronisk inläsning av siffror eller text. OCR-
tekniken blev kommersiellt gångbar på 1950-talet och slog genom på allvar under 1960-talet.
14 Bilspedition, eg. AB Godstrafik & Bilspedition, under 1970- och 80-talen Sveriges största speditionsfirma
(tillsammans med ASG), med huvudkontor i Göteborg och huvudsaklig inriktning på lastbilstrafik. Bilspe-
dition ägde inga egna fordon men knöt åkare till sig med långa transportörsavtal. Bilspedition blev en stor
aktör på transportmarknaden efter förvärven av Wilson & Co (1985), Scansped (1986) och Transatlantic
(1989). Bilspedition köptes av tyska Stinneskoncernen och slogs samman med Schenker 1999.
15 Åke Tersman, f. 1929, datachef på Turitz & Co.



11

med, men senare skedde datainsamlingen via kassettband på Addo eller optisk läsning när
IBM 1287 fanns på plats. Programutvecklingen på ICL-datorerna skedde dock alltid via
hålremsa.

Gustav Sjöblom: Hur gick systemutvecklingen till? Fanns det något formaliserat samar-
bete mellan dataavdelningen och varuhusen, inköparna och kanske konsulthjälp utifrån?

Jan Simonsson: Vi satt i samma byggnad, så man gick en runda varje dag i princip och
hörde om det var något de inte gillade eller något som de inte tyckte om och så tog man
en diskussion om det. Det var snabba ryck för det mesta. Man kunde bli uppkallad direkt
till vice VD och så ville han skruva på säkerhetslagrena lite när han hade fått en rapport
om att det kanske inte sålde så bra eller någonting sådant.

Gustav Sjöblom: Var det vice VD som hade ansvar för databehandlingen på ledningsni-
vå?

Jan Simonsson: Ja, det kan man säga. Vi försökte en gång att införa IBM-maskiner med
hjälp utav VD:n på högsta nivån och han hade väl redan beställt mer eller mindre, eller
blivit övertalad på något sätt. Men så gick väl vice VD dit med datachefen och liknande
och tittade på en demonstration och så körde de program och så sade han till dem: ”Och
så kör du in det programmet och det programmet.” Då stod de sig slätt, för på den tiden
kunde man i IBM-maskiner bara köra ett program och något utskriftsprogram samtidigt.
Då annullerades den ordern och det hade väl de aldrig varit med om i det läget tror jag, så
det var lite bråk innan vi fick ICL 1904-maskiner.16 I det sammanhanget kan jag väl säga
att vi även hade diskussioner när vi fusionerade med Åhléns, för då fick vi också ned en
IBM-maskin som Tommy Boman17 beställde. Den skulle ju sluka våra två ICL-maskiner
vi hade på den tiden med hull och hår och dessutom var tanken att man skulle få maskin-
tid över att sälja externt så att man tjänade kulor också. Men den klarade ju inte en ICL-
maskin, så vi fick gå tillbaka efter ett tag och slänga ut den. Det är klart att då gjorde man
konverteringsprogram så att IBM-maskinen gick med ICL-programvara och konvertera-
de allting och det är ju inte så lyckat.

Gustav Sjöblom: Jag ser till min glädje att det finns mycket att berätta …

Jan Simonsson: Ja.

Gustav Sjöblom: … om den här perioden också, men nu får vi ta och kasta över bollen
till Conny Nordberg från Åhléns.

16 ICL 1904, stordator i ICT:s/ICL:s 1900-serie som lanserades under 1960-talet. 1900-datorerna hade 24-
bits ordlängd, oktal skrift av binära tal och 16 K minne.
17 Tommy Bohman, f. 1939, anställdes som datachef på Åhlén & Holm AB 1968 och blev kvar där till
1978.
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Conny Nordberg:18 Jag började på Åhlén & Holm AB19 13 januari 1964 så tiden före det
är höljd i visst dunkel, måste jag säga. Men då började jag som programmerare, utan att
kunna någonting om programmering förrän 14 dagar senare. Då hade jag suttit på IBM
på kurs och sedan visste jag allt. Skämt åsido, vi programmerade på den tiden i maskin-
kod så det behövdes alltså ingen kompilering. Maskinen vi körde på var en IBM 1401
med en maximal programstorlek var 4 KB. Programmen laddades genom buntar med
hålkort. Hela mitt verksamma liv på Åhléns – som varade till sista årsskiftet här nu – har
handlat om varuförsörjningssystem och det är den biten som jag kan bäst. Det är klart att
fram till 1964 så var det väl ungefär den bilden som vi redan har hört. Det var väldigt
mycket manuell hantering. Möjligen tror jag att till skillnad från Turitz var Åhlénsvaruhu-
sen mer autonoma. Varuhuscheferna var kanske inte så hårt centralstyrda, vilket innebar
– som jag tror – att man inte databehandlade speciellt mycket statistik och liknande, utan
man jobbade lokalt med kortlådor och skötte saker och ting manuellt väldigt mycket.
Man hade också centralköp, vilket innebar att varuhusen kom på besök till huvudkonto-
ret ett par gånger om året för att titta på sortimentet och bestämma där hur mycket man
trodde att man skulle kunna sälja under de perioder som man hade framför sig. De upp-
gifterna noterades naturligtvis också manuellt och inköparna tog hand om dem och så
vidare. Det var likadant med de inventeringar som man gjorde. De var också manuella
och det var mest bokslutsinventeringar, så man fick räkna väldigt mycket på egen hand
och lämna in resultatet i kronor snarare än i styck, så att säga, till huvudkontoret. Beställ-
ningsböcker fanns väl i någon mån, så vitt jag begriper, för min första uppgift egentligen
som utvecklare själv var att ta fram plocklistor från hålkort som var stansade från de här
beställningsböckerna. Det var till distributionscentralen i Jordbro som hade byggts 1963.
Det var en stor händelse i sig för Åhléns del – eller Åhlén & Holm som vi hette på den
tiden – att man samlade en massa smålager som fanns runtom till ett enda ställe, i huvud-
sak. Det tog några år innan man hade fått in alla importvaror där. Det var 20 000 kva-
dratmeter då och jag tror att det var en på den tiden ganska imponerande byggnad. Då
var meningen att all distribution skulle gå via centrallagret. Det fanns naturligtvis en hel
del direktleveranser också av svenska produkter, men så småningom byggde man ut
centrallagret med ytterligare 40 000 kvadratmeter och så småningom med ytterligare
30 000 kvadratmeter, så det var 90 000 kvadratmeter lager någon gång i slutet på 60-talet.
Då hade vi ungefär så där en 65 000 varianter i lager centralt, på gott och ont.

I början på 60-talet fanns det Kimballetiketter20 som användes ute på visst sortiment.
Det man gjorde var att man samlade in framför allt från två varuhus: Åhléns City som
öppnade 1964 och Åhléns på Söder. Där samlade man in statistik för extrema modevaror
via Kimballetiketterna och sedan använde man uppenbarligen den informationen för att
hantera resten utav kompaniet också. Det var ju lite opraktiskt med de här Kimballetiket-
terna, framför allt efterbehandlingen). Vi var väl inte alldeles förtjusta i det, utan 1967
startade ett projekt … Ja, det har egentligen inte med det att göra förresten, jag tar tillba-
ka. -68 började vi jobba på allvar med OCR-etiketter istället och alla modevaror som dis-
tribuerades ifrån centrallagret försågs med OCR-etiketter. Vi var det första företaget i

18 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.
19 Åhlén & Holm AB, svensk varuhuskedja som bildades 1899 som postorderföretag i Insjön. 1915 flytta-
des verksamheten till Stockholm och 1932 öppnades det första varuhuset under namnet Tempo. 1964
öppnades det första varuhuset under namnet Åhléns, på Klarabergsgatan i Stockholm. Samma år köptes
AB Herman Meeths. Åhlén & Holm 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. 1985 omprofilerades alla varuhus till Åhléns, varpå hela koncernen antog namnet Åhléns
AB. Sedan 1988 är Åhléns en del av Axel Johnson AB.
20 Kimballetiketter, en liten prisetikett i form av ett minihålkort som användes främst på modevaror. Eti-
ketterna avlägsnades från plaggen i kassan och skickades till huvudkontoret för inläsning.
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Sverige som köpte en OCR-läsare och vi var väl också en av de största användarna av
denna teknik från den här tiden. Men året innan startade vi ett intressant projekt som
gick ut på att man skulle kunna beställa i styck allting ifrån centrallagret. ”Centralt varu-
huslager” kallades det då. Det var en idé som Gösta Åhlén21 hade på sin tid att det här
skulle vara bra, för då var man inte beroende utav förpackningsstorlekarna, vilket, tror
jag, de flesta utav oss sedermera har upplevt som ett stort hinder för att få effektivitet i
varuförsörjningen. Förpackningarna var oftast alldeles för stora i förhållande till försälj-
ningen. Det här gick som sagt ut på att varuhusen beställde i enstyck av allt de behövde
vid tillfället och centrallagret hade packat upp allting ur förpackningar och lagt i lager.
Det visade sig naturligtvis så småningom att det här var ett alldeles för dyrt sätt att hante-
ra det hela på, tyvärr. Det effektiva ur beställningssynvinkel blev ineffektivt ur distribu-
tionssynvinkel, så då gick man tillbaka till att leverera i hela förpackningar. Men under alla
åren jobbade vi stenhårt på att försöka få leverantörerna att fatta att man skulle ha mind-
re förpackningar och inte de här stora. Där tror jag att Sverige generellt sett var en för
liten marknad, helt enkelt. Vi hade inte möjlighet att påverka de stora utländska leveran-
törerna. De bara skrattade åt oss när vi tyckte att det inte skulle vara 72 stycken utan sex
stycken i en förpackning och så vidare. Men centralköpen, för att återgå till det då, fort-
satte under ett antal år och det var först egentligen framåt 1969 som jag tror att man kan
säga att vi hade all informationsåtervinning, verkligen upp till 90 procent av återvinning-
en, på OCR-etiketterna. Det var först då riktigt som man på fullt allvar använde informa-
tionen för omköpen och där varuhusens uppfattningar inte fick styra helt och hållet, utan
man använde sig av försäljningsstatistiken på ett effektivare sätt. Sedan är det naturligtvis
under åren här en blandning utav de här teknikerna som har använts.

Under den här tiden på slutet på 60-talet hade vi också någonting vi kallade för faktu-
ralös redovisning, vilket var ganska intressant, för det innebar att vi talade om för leve-
rantörerna vad vi tänkte betala och att vi inte ville ha några fakturor överhuvudtaget. Det
kändes rationellt och bra, men så småningom i samband med fusionen med Turitz kunde
vi inte fortsätta med den tekniken längre, utan den lades ned i samband med det och jag
tror att det finns de som är beredda att vittna om att det kanske inte alltid var så himla
fiffigt heller, men det var ju rationellt ur vår synvinkel i varje fall.

En liten kuriosagrej – du Gustav sa att man kunde ta upp saker som vi tänkte på men
inte blev någonting av – var tomtesystemet. Det slår mig att vi hade funderingar på att vi
skulle låta kunderna i varuhusen – det här var ju före 1970 – kunna tala om på ett papper
vad de hette och hur gamla de var och vem de ville ge en present, om mottagaren var
rödhårig, kort, lång och så vidare. Så skulle man köra in den här informationen i systemet
och i realtid näst intill kunna komma med presentförslag till kunden. Men det där föll
sedan på att det var någon som inte var riktigt säker på att grejerna skulle finnas i huset
när det kom till kritan, för vi hade naturligtvis ingen ordentlig saldokontroll då. Så idén
var väl kul, men det blev ingenting utav den just då. … Ja, vad kan man säga mer …

Gustav Sjöblom: Hade ni något samarbete med speditörer liknande det som Jan
beskrev?

Conny Nordberg: Vi hade ett stort eget åkeri. Samarbete var det nog inte särskilt myck-
et, det hanterades väldigt mycket internt och så småningom byggde vi ett eget speditions-
system dessutom för importen, för enligt speditionschefen fanns det inget på marknaden
som levde upp till förväntningarna. Så vi har varit självgående i det här avsnittet under
väldigt många år. Jag kommer inte ihåg exakt när vi byggde det, men det var ganska tidigt
och det har funnits där under lång tid.

21 Gösta Åhlén, 1904–86, son till grundaren J.P. Åhlén, vice VD Åhlén & Holm 1931–39, VD 1939–69.
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Gustav Sjöblom: Hur såg organisationen ut hos er?

Conny Nordberg: På datasidan?

Gustav Sjöblom: Ja.

Conny Nordberg: Jag tror vi var ungefär 70 personer vid den här tiden. Allting var cent-
raliserat och det var precis som på Turitz en stor stansavdelning på ett 20-tal pers som
skötte de här registreringarna. När hålkorten försvann tidigt 70-tal så avvecklades förstås
denna. Annars var vi självförsörjande när det gällde projekt och system och programme-
ring.

Gustav Sjöblom: Ingen konsulthjälp utifrån?

Conny Nordberg: Nej, det var i så fall bara enstaka konsulter som rådfrågades vid lämp-
liga tillfällen, men inte i övrigt.

Gustav Sjöblom: Hur såg kontakten ut uppåt i företaget?

Conny Nordberg: Datachefen, först Kjell Pettersson22 och senare Tommy Bohman23

hade ju direktkontakt med ledningen förstås. Men där kan man väl konstatera att från
den tiden och framåt, egentligen ända till nu, så har all systemutveckling egentligen startat
på dataavdelningen, skulle jag vilja påstå, eller IT-avdelningen. Det är väldigt sällan som
det har kommit någonting uppifrån, som jag upplever det. Sedan har man efter diverse
diskussioner anammat eller förkastat uppslagen, givetvis, men idémässigt har det mesta
kommit den vägen. Det tror jag hänger ihop med att vi på datasidan var ju de som också
… alltså, vi tänkte ju systemmässigt givetvis. Vi var ute på olika typer av konferenser och
annat och såg hur andra företag gjorde. Jag vet inte varför det inte kom den andra vägen,
men där var det nog mera svepande idéer om vad som skulle kunna vara bra, det här med
ett centrallager eller inte, eller detaljköp eller inte och så vidare. Men inte så mycket kring
själva systemanvändningen.

Gustav Sjöblom: Och det var IBM som var er leverantör?

Conny Nordberg: Vi hade IBM som huvudleverantör då ja.

Gustav Sjöblom: Hade de utvecklingspersonal på plats på Åhléns?

Conny Nordberg: Nej, det hade de inte.

Gustav Sjöblom: Jaha, vill du säga något mer Conny?

Conny Nordberg: Nja, det finns naturligtvis mer att säga, men jag kan återkomma.

22 Kjell Pettersson, datachef på Åhlén & Holm AB till 1968
23 Tommy Bohman, se not 17.
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Gustav Sjöblom: Då går vi vidare och tittar på KF24 och det är Pär Olov Sparén som
skall presentera det. KF var ju en stor organisation och du kanske kan säga något först
om vilken sorts varuhusverksamhet som var aktuell.

Pär Olov Sparén:25 Ja. Varuhusverksamheten var en mindre del av distributionen inom
KF. När vi första gången skaffade en dator så var det 1961. Då köpte vi en RCA 30126

och den skulle användas för avräkning och statistik och framför allt till den så kallade
kontokuranten27, för redan tidigt hade man infört systemet att inga föreningar, inga varu-
hus egentligen skulle fundera över sin ekonomi. Man skickade helt enkelt in dagskassorna
centralt till KF och kunde sedan dra de pengar man behövde för att betala fakturor utåt.
Det var ett av de första systemen vi lade över för att hålla ordning på avräkningar med
butikerna och föreningarna. Sedan började vi med en efterfakturering och då tog man
leveranslistor och stansade upp och sedan lade man in dem och gjorde fakturor utav.
Den maskinen vi då skaffade sade man skulle ha en oändlig kapacitet, för den hade en så
kallad jukebox. Eftersom RCA gjorde vanliga skivspelare, jukeboxar, så hade man här
tagit sådana och man kunde alltså plocka in och byta ut skivor. Men jukeboxen mötte
inte alls kapacitetsbehoven, utan vi behövde även magnetband. Drömmen en gång i ti-
den, som då kom ifrån redovisningschefen, var att den här skulle kunna sköta all databe-
handling, inte bara för KF centralt utan för butiker, föreningar och industrier rätt ige-
nom. Det var en önskedröm som absolut inte kunde genomföras.

På varuhussidan började vi -65 till -68 med en informell arbetsgrupp för att studera
hur vi skulle kunna starta ett system för varuhusen. Den bestod av Sven-Erik Johansson
som var chef för utvecklingen inom varuhussidan, Nils Rylander som var chef för ut-
vecklingen inom inköpssidan på KF och Karl Andersson från Konsum Stockholm28 som
arbetade med Konsum Stockholms egna inköp och så kallade de mig till den gruppen. På
samma sätt som på Turitz så byggde det på inventeringar periodvis. I inventeringarna
delade vi upp varorna i månadsvaror och veckovaror och sedan skickade vi ut olika dagar
till olika varuhus. Det var beställningsförslag och det fanns då statistik på hur mycket
man hade sålt hittills. De inventerade och så fick de förslag på beställningar. Det vi fick
problem med var det rent tekniska, för vi hade då gått över till IBM-maskiner och när vi
skulle köra magnetbanden var det ingen av oss som fattade att de datamängder vi skulle
behandla varje natt var ungefär lika mycket som Folksam29, vårt försäkringsbolag, be-
handlade månadsvis för alla sina kunder. Datamängderna var sådana att vi ofta fick mag-
netbandsfel, det var läsfel och vi hade väldigt problem att kunna få det här att fungera

24 KF, Kooperativa Förbundet, den svenska konsumentkooperationens paraplyorganisation, bildad 1899.
Konsumentkooperationen hade kedjorna Konsum livsmedel, Domus för varuhus (från 1956) och OBS! för
stormarknader (från 1963). Butikerna sköttes av de ca 150 lokala konsumentföreningarna. KF bedrev kon-
sult- och utvecklingsarbete för föreningarna, samordnade kapitalanskaffning och kapitalförvaltning och
producerade varor i egna industrier. Från 1920-talet expanderade KF snabbt och startade egna fabriker
främst för livsmedel men även för t.ex. glödlampor, bildäck, kassaregister. KF uppgick 2002 i den nordiska
organisationen Coop Norden.
25 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.
26 RCA 301, medelstor stordator för affärsändamål tillverkad av det amerikanska elektronikföretaget RCA
(Radio Corporation of America) och lanserad 1960. RCA 301 marknadsfördes även i Europa som Bull
Gamma 30 och ICT 1501.
27 Kontokurant, räkning i löpande följd över ekonomiska transaktioner mellan två parter, vilken förs av den
ena parten. Kontokurant kan också avse avskrift ur en sådan räkning som tillställs motparten, men kallas då
i regel kontoutdrag. Nationalencyklopedin.
28 Konsum Stockholm, konsumentförening grundad 1916
29 Folksam, försäkringsbolag grundat 1905 av KF som kooperativ försäkringsrörelse. Namnet Folksam
började användas 1946 och står för första stavelserna i Folket respektive Samarbete.
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första tiden. Driftsproblemen var mycket stora, för datamängderna hade aldrig upplevts
tidigare. Det var de vanliga stapelvarorna, alltså underkläder och strumpor och liknande
varor. Livsmedel lämnar jag utanför, för det tar vi upp när det gäller dagligvarusidan se-
dan.30

Sedan var det modevarorna och där tittade vi först på vad Kappahl hade gjort. Kap-
pahl hade delade hålkort som fungerade väl. Vi tyckte det var lite klumpigt med de delade
hålkorten, så vi skaffade istället Kimballetiketter och satte på varorna. Att vi valde Kim-
ball och inte någonting annat var för att kimbal hade alla appliceringsmöjligheter: man
kunde pinna dem, man kunde hänga dem i stroppar och så vidare. De skickades varje dag
in till KF och dels hade vi då statistik på hur de sålde ute i butikerna, dels fick inköparna
väldigt goda prognoser den vägen och kunde förse varuhusen med de varor de skulle ha.
Problemet var disciplinen, för disciplinen att skicka in etiketterna var väl inte alltid den
bästa och dessutom när det var prisändringar kunde det hända att man klistrade prislap-
pen över hålen i etiketterna så att etiketterna var oläsliga. Jag kom ut till en kille på varu-
husen och sade till honom: ”Vad håller du på med? Du kan ju inte klistra etiketterna
ovanpå hålen!” ”Du”, sade han, ”bekymra dig inte. Jag skickar inte in dem ändå. För om
jag skickar in det där får jag tillbaka samma vara igen, det som jag har så mycket besvär
med att sälja.” Men i stort sett fungerade Kimbaletiketterna bra.

OCR har vi aldrig gett oss på och inte heller magnetkortsläsning som NK, utan vi
väntade på att vi skulle kunna hitta någonting annat. Ett problem man hade var hur man
skulle numrera varorna och vi hade tagit intryck av vad man gjorde på National Retail
Merchants’ Association31 i USA. De hade ett klassificerat system; det var varugrupp, det
var artikel och sedan inom artikeln hade man färger och storlekar som variant, som man
kallade det. Vi tog intryck av det och hade infört ett sådant nummersystem långt tidigare
än databehandlingen. Men det var inte så roligt att ta hand om databehandlingen och
stansa in ända upp till 12-siffriga nummer, så vi fick gå andra vägar istället. Dels hade vi
beställningslistorna, samma som Turitz. Man hade huvud, radnummer och så in med
kvantiteterna, men sedan fanns det andra typer av varor där man beställde direkt. Då in-
förde vi någonting som vi ville kalla beställningsnummer men absolut inte fick kallas va-
runummer, för då reste sig varuhuspersonalen väldigt kraftigt: ”Varunummer har vi ett
och det är det klassificerande numret.” Vi hade redan då börjat fundera på att ett klassifi-
cerat nummer inte var nödvändigt. Man kan istället ha ett löpnummer på det sättet som
EAN32 sedan har kommit till, så vi skapade beställningsnumret. Men då fick vi säga till
varuhuspersonalen: ”Ni vet, datamaskinerna är så dumma. De begriper inte det här, utan
vi måste göra ett särskilt nummer till dem för att det skall kunna hanteras kort och effek-
tivt.” Så vi fick gå ut med det här så kallade beställningsnumret, som inte hade någonting
med artikelnumreringen att göra. Men när man hade hållit på med det här ett par år var
det ingen människa som talade om de klassificerade numren längre utan då var det be-
ställningsnumret som var det gällande.

Sedan var det problem när vi så småningom skulle gå över till kassaregister och ta in-
formationen direkt i dem, för enligt de kassaregistertillverkare som fanns då – vi hade ju
Hugin33 bland annat, som var vårt eget företag – skulle kassaregister ha ett fulltangent-

30 Se rapporten Gustav Sjöblom (red.), Dagligvaruhandelns datorisering före 1985. Transkript av ett vittnesseminari-
um vid Tekniska museet i Stockholm den 20 oktober 2008 (Stockholm 2008).
31 National Retail Merchants’ Association, NRMA, amerikansk branschorganisation som senare slogs
samman med American Retail Federation till National Retail Federation.
32 EAN, European Article Number, 13-siffrig standard för märkning av varor som togs fram av en europe-
isk arbetsgrupp 1973–77 och implementerades i Sverige från 1979. EAN gjordes kompatibel med den be-
fintliga amerikanska standarden UPC och är sammansatt av en systemkod, en leverantörskod, en produkt-
kod och en checksiffra.
33 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
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bord. Det skulle alltså inte vara ett 10-tangentsbord. Vi fick ordna särskilda studier av hur
fort det gick att arbeta på ett fulltangentbord och hur snabbt det gick att arbeta med ett
10-tangentbord. Inte förrän vi kunde visa svart på vitt genom tidsstudier att det fanns
möjlighet att gå den här vägen började man tillverka kassaregister där man hade 10-
tangenbord stående vid sidan om, som sedan kopplades in och jobbade med själva den
gamla typen av kassaregister.

Jag vet inte om jag skall ta upp det här, men 1973 så började vi med det första riktiga
onlinesystemet på vårt företag GG Arecos34 som sålde VVS, för vi trodde att det skulle
kunna gå att skapa ett operatörslöst datasystem och det gick utomordentligt bra att göra.
Vi försökte tala med IBM och det gick inte, ICL och det gick inte. Sedan talade vi med
Singer35 och fick ett operativsystem som inte krävde att vi hade operatörer överhuvudta-
get, utan vi byggde upp en centraldator i VVS-varuhuset och där hade vi möjligheten att
online registrera dels varor som skulle ut till byggena, dels i butiken. Så hade man då di-
rekt kunnat plocka ut ordern. Vi plockade ut order, vi gjorde fakturering, plocklistor, la-
gerredovisning, hade all statistik och sedan kunde vi också beställa mot leverantören.
Den här gick utomordentligt bra att köra, tills det blev som med många av de andra leve-
rantörerna: Singer försvann liksom RCA. Så småningom hade de andra kommit ikapp
och man kunde gå över till samma typ av system. Vid sidan om var det Domusvaruhu-
sen36 som sålde möbler. Där startade vi -76 ett system tillsammans med vårt kassaregis-
terföretag Hugin, som byggde på att vi hade tre typer utav varor: vi hade de vanliga sta-
pelvarorna, hämtvaror och beställningsvaror.

Gustav Sjöblom: Jag funderar på om det här kanske hör mer hemma i nästa omgång
sedan. Vill du ta det nu ändå?

Pär Olov Sparén: Ja, det är samma som IKEA.

Gustav Sjöblom: Ja, men hör det inte mer ihop med när vi kommer tillbaks …

Pär Olov Sparén: Ok, då säger vi det.

Gustav Sjöblom: … och pratar om den här tiden lite längre fram?

Pär Olov Sparén: Då tar vi upp den då. Ja, då kan vi ta organisationen som vi hade på
dataavdelningen. Den som var högst ansvarig var ekonomichefen på KF som satt i direk-
tionen. Under det fanns det en ansvarig för redovisning och hela rationaliseringsutveck-
lingen, John Hellman. Därunder låg dataavdelningen och det var precis som Conny sa
här förut, att utvecklingen oftast skedde på det sättet att det var dataavdelningen som

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).
34 GG Arecos, VVS-handelsfirma som bildades inom KF 1962 genom sammanslagning av järnhandeln AB
Arecos (grundad 1923) och sanitetsfirman GG (grundad 1934 och förvärvad av KF 1956). GG Arecos
såldes av KF till Fosselius & Alpen AB 1985 och finns idag efter flera ägar- och namnbyten under namnet
GG-Carat.
35 Singer Corporation, amerikanskt verkstadsföretag grundat 1851 och mest känt som symaskinstillverkare.
Singer Manufacturing Company (från 1963 Singer Company) blev datortillverkare genom en rad uppköp på
1960-talet.
36 Domus, KF:s varuhuskedja som grundades 1956 under namnet Svenska Varushusföreningen, fick nam-
net Varuhusföreningen Domus ekonomisk förening 1960 och expanderade med omkring 10 varuhus om
året mellan 1956 och 1967. För KF var det en nyhet med ett integrerat system där KF centralt tog över
drifts- och resultatansvar. Från 1967 blev Varuhusföreningen Sektor D inom KF.
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kom med förslag som sedan, mer eller mindre, fick gå ut på remiss. Man satte sig och
pratade med de olika människorna ute och talade om hur det skulle gå till och det var
ofta mycket informella beslutsvägar. När man skulle skaffa maskiner var det helt och hål-
let överlåtet till dataavdelningen att sköta om det, rätt igenom. Maskinleverantörerna från
början var alltså RCA, det var Singer och det var Hugin, men sedan kom det mer och
mer över till IBM, utom när det gällde själva maskinerna ute i butiken. Sedan har jag väl
inte mycket mer att säga om det här.

Gustav Sjöblom: Conny vill kommentera det här.

Conny Nordberg: Jag skulle bara vilja lägga till, det låter ju lite konstigt när man säger
att företagsledningen inte kom med utvecklingsönskemål. Utvecklingen initierades oftast
från dataavdelningen, helt klart, men det var väldigt tydligt sagt – ifrån oss själva och kan-
ske andra också – att utvecklingen skulle ske tillsammans med användarna. Och det har
varit en ledstjärna hela vägen – i varje fall för min del från 1967 – att användarna måste
vara med och styra utvecklingen. Sedan att idéerna kom från oss …

Jan Simonsson: Det är samma här.

Pär Olov Sparén: Det är samma här. Ja, jag är klar.

Gustav Sjöblom: Du har inte nämnt distributionen så mycket, det som Jan och Conny
tog upp som ett stort moment?

Pär Olov Sparén: När det gällde varuhusen hade vi inget distributionslager förrän en bra
bit in på 70-talet, utan då arbetade man med direktleveranser från leverantörerna ut till
butiker. Sedan byggde vi omkring mitten av 70-talet det stora rikslagret ute i Bro och då
hade vi givetvis hand om hela den lagerredovisningen och orderna därifrån. Men då hade
vi egna distributionsbilar som körde ut det mesta, för på den andra sidan, på livsmedels-
sidan, hade vi redan tidigt byggt upp lagercentraler som distribuerade alla livsmedel ut till
alla butiker, inklusive varuhusen. Vi byggde på samma sätt upp den distributionen som
var ifrån rikslagret. Vi skötte den själva i stor utsträckning.

Gustav Sjöblom: Hur mycket av leveranserna kom ifrån KF:s egen produktion?

Pär Olov Sparén: Ja, det var ju varierande. När vi talar om varuhusen var det mycket
lite. I och för sig hade vi skjortfabriken i Flen, vi hade strumpor och vi hade underkläder,
men det försvann ganska snabbt, för det var inte lönsamt att hålla på med den produk-
tionen i Sverige utan den lades ut kontinuerligt till låglöneländer. Likadant fick vi slå igen
skofabriken i Örebro. Däremot på livsmedelsidan var det helt annorlunda, men det
kommer ett annat seminarium om det.

Gustav Sjöblom: Ja, tack, då skall vi flytta vidare till IKEA och jag misstänker att det är
Göran som kommer att börja prata.
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Göran Sjöstrand:37 Ja, och IKEA38 är ju mycket yngre när det gäller det här än de tre
som har talat nu. IKEA:s databehandling startade egentligen -66, -67 på IBM:s datacen-
tral i Malmö då det infördes ekonomisystem och lönesystem. Det var alltså det allra för-
sta. Det enda som fanns – som jag fick veta senare – var att man registrerade försäljning-
en på en hålremsa och sedan var det en man som körde till Osby en gång i veckan, för
BRIO39 hade lite större databehandling och där kunde man få ut lite statistik över vad
som hade hänt. Detta är alltså sent, -66, -67. För min egen del var det så att jag 1967 blev
uppringd av IKEA, som frågade om jag ville flytta från IBM och dit upp och hjälpa till
att ta ansvaret för datoriseringen av IKEA. Då hade Per [Olofsson],40 som sitter där, sålt
den första datorn till IKEA, en 360-3041. Som 25-åring var det inte så svårt att tacka ja till
det, vilket jag gjorde och flyttade upp. Då skall man komma ihåg att när det gäller IKEA
så var det inte varuhus till en början. Alltså, det stora varuhuset för IKEA var postorder.
Det var det som vi skulle datorisera och se till att få att fungera, en mycket intressant
uppgift. Jag vill också passa på att nämna de namnen som fanns på IKEA. Naturligtvis
Ingvar Kamprad42, jag hade förmånen att få vara på IKEA under hela den tiden som han
var på IKEA innan han flyttade till Danmark och Schweiz. Hans ekonomidirektör hette
Allan Cronvall och därnäst fanns det en administrativ chef, Arne Köhler, en kontorschef
– han benämndes faktiskt med det ordet, kontorschef – som hette Jan-Eric Uppman, en
försäljningschef som hette Sven-Göte Hansson och en inköpschef som hette Ragnar
Sterte43. Vad man kan konstatera då är att ur databehandlingssynpunkt var det jättebra att
jobba med Arne och med Jan-Erik. Det var de tillsammans med mig och även en del sy-
stemkillar från IBM som såg till att få det här gjort, medan det däremot fanns ett visst
motstånd ifrån ekonomidirektören och framför allt från inköpschefen. Detta betydde att
under den perioden som jag kan referera till här fanns det faktiskt inga datoriserade ruti-
ner för inköp på IKEA. Postordern blev den stora grejen och där finns en del saker som
jag måste nämna som är rätt så intressant och som är kul också.

Tillsammans med Jan-Erik Uppman och Arne Köhler anställde vi personal till data-
avdelningen. En av dem sitter där, Bo Franzén44, som var med från början. Vi uppfatta-
des som väldigt konstiga bland personalen. Vi var nämligen helt beroende av den perso-
nal som skötte postorderhanteringen manuellt (vilket de inom parentes gjorde alldeles
utmärkt). De tittade på oss, de var livrädda för oss. Speciellt Bosse utmärkte sig genom
att han snabbt skaffade sig en sådan här tunn portfölj, röd tror jag den var. Han kom
med den och alla tittade på honom: ”Fantastiskt, här kommer de här systemmän-
nen/programmerarna.” Han hade sina mackor i den. Det som däremot var frapperande

37 Göran Sjöstrand, f. 1942, programmerare/systemman IBM i Malmö 1965–67, datachef IKEA 1967–73,
systemman och säljare IBM i Stockholm 1974–76, säljare IBM Malmö 1976–82, först med ansvar för
IKEA-kontot, systemchef från 1980. Därefter bl.a. försäljningschef Multipost och Owell.
38 IKEA, svenskt möbelföretag grundat 1943 av Ingvar Kamprad. IKEA står för Ingvar Kamprad, Elmta-
ryd, Agunnaryd. Företaget var ursprungligen ett postorderföretag, men öppnade den första butiken 1958 i
Älmhult och den andra 1965 i Kungens Kurva.
39 BRIO, svensk leksakstillverkare grundad 1884, där akronymen står för Bröderna Ivarsson Osby. BRIO
utvecklades till en internationell koncern under 1950- och 1960-talet. Företaget är sedan 2004 inte längre
familjeägt, har sitt säte i Malmö och är framför allt verksamt inom import och distribution av leksaker.
40 Per Olofsson, se not 49.
41 IBM 360/30, eg. IBM System/360 Model 30, en mindre centralenhet i IBM:s stordatorfamilj Sy-
stem/360 som lanserades i april 1964 och levererades från 1965. System 360 revolutionerade datormarkna-
den genom att skilja mellan arkitektur och implementering, vilket möjliggjorde kompatibilitet mellan ma-
skiner av olika storlek i samma serie. System 360 introducerade 8-bitars ordlängd och hade 44 olika perife-
rienheter. Andra nyheter i serien var ett separat operativsystem och praktisk användning av skivminnen.
S/360 ersattes av den kompatibla S/370-serien 1970.
42 Ingvar Kamprad, f. 1926, IKEA:s grundare. Som 17-åring grundade Kamprad 1943 IKEA som ett post-
orderföretag. 1958 tillkom den första butiken i Älmhult, som sedermera blev ett varuhus.
43 Ragnar Sterte, 1925–2004, ingenjör, inköpschef på IKEA från ca 1961.
44 Bo Franzén, f. 1945, långvarig medarbetare på IKEA:s dataavdelning.
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var den rädslan som fanns hos personalen. Det tror jag ingen har nämnt här, men det var
en jättestor rädsla hos personalen som jobbade manuellt. Efter att ha haft långa samtal
med dem och talat om för dem att: ”Det blir nog så att det kommer att anställas fler istäl-
let, för vi kommer inte att avskeda någon.” Och det blev ju på det sättet också. Vi tog ju
tillvara den kunskapen som fanns. Många av dem blev chefer inom olika avdelningar, för
de var så duktiga på det här. Andra tillförde oss massor med information så att vi kunde
göra postordersystemet. Den första datorn, 360-30, installerades och där kan jag inte låta
bli att nämna en annan historia. Vi hade en intendenturavdelning som svarade för byg-
gandet av de här med dubbelgolv och kylanläggning och allt möjligt. En dag kom han
som var chef för den här avdelningen springande ned i upprört tillstånd och sade: ”Gö-
ran, kunde du inte talat om att ni skulle ha en diskbänk? Jag har varken dragit fram vatten
eller avlopp.” Ungefär på den nivån var det när vi startade upp IKEA. Vi fick igång det
här systemet och så småningom kom det in ett nytt begrepp som vi kallade för ”kanal”.
Kanal 10 var postorder och kanal 11 var det första varuhuset, nämligen Älmhultsvaruhu-
set, där vi byggde ett påfyllnadssystem med postordersystemet som bas så att vi kunde
fylla på lagret efter hand. Då körde vi lokalt eftersom allting fanns i Älmhult på den tiden.
Det intelligenta med postordersystemet var annars att vi levererade väldigt mycket direkt
till kund ifrån leverantör. Vi hade alltså en hantering framför allt av stora grejer som ald-
rig gick via Älmhult utan gick direkt.

Vi såg också till, vilket jag tycker man skall dokumentera, att SJ:s tariffer hamnade på
ett magnetband. Två ”pojkspolingar”, jag och Lennart Nilsson från IBM åkte till SJ.
IKEA var redan då stor kund hos SJ så vi blev väl mottagna, men vi var inte så gamla.
Då kom vi upp till SJ och talade om för dem att nu skall ni se till att vi får era tariffer på
ett magnetband. Det var ju en fullständig omöjlighet, om ni har sett de här tjocka böck-
erna. De var tjocka, så det var omöjligt att registrera det på något sätt utan man var
tvungen att ha det på ett läsbart media. Vi fick gehör där uppe. De hade det i sina plane-
ringar, men många år framåt. De planerade om, så redan efter ett år hade vi faktiskt SJ:s
tariffer på ett magnetband. Vi införde också skrymmande på posten. Det var nämligen så
att vi räknade fram det billigaste sättet att transportera och då var det så att de här stora
skumgummifåtöljerna som man satt i på den tiden var billigast att skicka med posten.
Det var bara det att en gång var det någon i Norrland som beställde fyra sådana här och
endast två gick in i postbilen, för det var en lantbrevbärare som skulle köra ut dem. Där-
för finns postens skrymmande taxa. Då försvann fåtöljerna från posten och gick över till
SJ istället.

Vi hade ett effektivt system. Vi skrev ut adresslappar, vi skrev ut fakturor och plock-
listor och vi omformade postordern så att den passade mot varuhusen. På maskinsidan
växte vi snabbt och fick så småningom en 360-40 som blev tvungen att få en till vid sidan
om sig för att vi skulle klara det. Det var nämligen så att när vi körde den här rutinen tog
det mer än 24 timmar och vi fick alltid köra ifatt på lördag och söndag. Så småningom
insåg jag att vi inte kunde köra den dagligen utan gick över till att köra den tre gånger i
veckan. När vi sedan fortsatte här så kom vi i ett läge där vi så småningom kunde överty-
ga Ingvar Kamprad att vi skulle investera i en 370 modell 14545, en maskin som på den
tiden kostade sju miljoner kronor. Då satt Ingvar i kontorslandskapet precis som alla vi
andra gjorde. Utanför honom höll man då på att bygga en viadukt över järnvägen i Älm-
hult – som ni kan köra på om ni kommer dit – och då tittade han på oss, det var jag och
Jan-Eric Uppman och Arne Köhler som satt där, och så säger han: ”Är ni riktigt kloka?
Sju miljoner på en plåtlåda som vi skall sätta i källaren, när man kan få en hel viadukt för
samma pris?” Så småningom övertygade vi Ingvar, men inte genom att sälja in det utan
genom att lova honom en efterkalkyl när vi väl hade dragit igång den här 370-145. Efter-

45 IBM 370-145, eg. IBM System/370-145, medelstor stordator i IBM:s System 370-serie som lanserades
1970 som en uppföljare till den framgångsrika 360-serien.
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kalkylen visade sedan att om man skulle ta bort den här databehandlingen som vi kunde
köra med maskinen så var vi tvungna att anställa 200 personer till. Då kontrade Ingvar
och sade ”och då måste vi bygga ett nytt hus också, för att få dem att sitta någonstans.”
Så det accepterades och jag tror att Kjellåke46 kan berätta mer om Ingvars kärlek till data-
behandling. När det nu gäller varuhusen var det så småningom så att vi skulle se till att
försöka ta in informationen direkt från varuhuset. Där hade vi turen att Arne Köhler,
som då satt i Älmhult, blev chef för varuhuset i Göteborg som byggdes 1969 och starta-
des 1970. I det sammanhanget fick vi kontakt med Karl-Willy och vi tog beslut om att vi
skulle sätta in kassor, kombinerade med ett system med pris och lite checksiffror och så-
dant, så att man kunde få detta registrerat på ett magnetband. Då registrerade vi alltså den
försäljning som skedde i Göteborgsvaruhuset direkt i kassorna och det hamnade på ett
magnetband. Detta magnetband var då på 556 bpi, alltså tecken, och sådana apparater
fanns inte, de var redan då borta. Men på Volvo fanns flera sådana, för de hade nämligen
insamlingsrutiner i fabrikerna där man fortfarande använde sådan här gammal utrustning.
Så varje kväll tog någon från Göteborgsvaruhuset magnetbandet och körde till Volvo och
konverterade där och skickade det sedan till Älmhult, där vi kunde läsa in det och fylla på
Göteborgsvaruhuset med de uppgifterna som vi fick. Det var faktiskt den första online-
uppdateringen och det var 1970 i Göteborgsvaruhuset.

När det gäller andra detaljer hade vi på IKEA, precis som P-O säger, ett artikelnum-
mer med betydelse, det vill säga att de två sista siffrorna talade om för personalen vad det
var för färg eller vad det var för träslag och så vidare. När vi så småningom skulle sätta en
checksiffra på den blev det så att checksiffran hamnade först eftersom vi inte kunde ta
bort betydelsen ifrån artikelnumret utan fick behålla detta så att personalen där ute kunde
läsa att ”här är det valnöt och här är det ek och här är det furu”, ”här är det blått, här är
det vitt och här är det rött”. Så IKEA:s checksiffra hamnade först. Kjellåke kan berätta
mer om vad som hände sedan.

Min tid på IKEA började -67 och slutade -73, då Per [Olofsson] här ringde mig och
tyckte att jag skulle flytta upp till Stockholm, för då skulle vi minsann datorisera Konsum
Stockholm. Men det är en helt annan historia och den skall jag inte berätta om här. Där-
emot avslutade jag mitt jobb på IKEA med att vara med och göra en utvärdering. Den
utvärderingen gjordes -72, -73 och resulterade i ett beslut att välja Ankers47 kassatermina-
ler med vidhängande dator bakom. Det stora skälet var faktiskt Ankers sätt att kunna
hantera själva kassaapparaten. Anker var outstanding. Man hade enormt fina grejer på
restauranger och det var lätt att kunna implementera detta på varuhussidan, så beslutet
var rätt så givet. Konkurrenten var IBM:s 365048 och där kommer också Kjellåke att be-
rätta mer sedan. Bara en sista kuriosa apropå magnetbanden: vid en av de här körningar-
na lyckades en av våra operatörer sätta upp samma magnetband i en andra körning när vi
skulle köra orderrutinen och det var ju inget konstigt, den gick ju igenom precis som van-
ligt. På IKEA fanns det då något som kallades för stolsspikningen. Till vissa eleganta sto-
lar till matsal och sådant satte man på tyget i Älmhult och sedan gick det ut till kund. En
morgon kom en av de som jobbade på stolsspikningen: ”Göran, kan du tro?”, sade han
”Kan du tro? Alltså, det här tyget har vi inte spikat på två år och nu fick vi det två dagar i
rad.” Så började vi tänka och gick och tittade och mycket riktigt: vi hittade snabbt att det
hade blivit en dubbelkörning. Då var ju goda råd dyra eftersom man hade börjat lasta ut i
järnvägsvagnar och allting sådant. Men då gjorde vi en tredje körning och så körde vi på
baksidan av alla adresslappar och så fick lagerpersonalen gå ut och hitta makar. Tre artik-
lar hittades inte, annars så klarade vi det. Lite kuriosa. Nu tror jag att jag slutar.

46 Kjellåke Wahl, se not 70.
47 Eg. ADS Anker, se not 54.
48 IBM 3650, se not 75.
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Gustav Sjöblom: Tack så mycket. Kjellåke, vill du tillägga något här eller vill du vänta till
nästa runda?

Kjellåke Wahl: Ja, det blir väl nästa runda.

Gustav Sjöblom: Då har vi alltså fått de fyra olika varuhusgruppernas presentationer av
hur man jobbade med datorer i den första fasen. Nu skall vi ta ett annat perspektiv, näm-
ligen från leverantörerna, och ni får gärna berätta både lite om er egen verksamhet men
också ge en utifrånbild, i den mån ni kan, av det som vi just har hört. Jag lämnar först
ordet till Per Olofsson från IBM.

Per Olofsson:49 Jag började på IBM 1964, på IBM i Malmö, och hade inte någonting
med detaljhandel eller handeln att göra då. Jag började med IKEA 1967 och det skall jag
berätta om lite strax. Sedan var jag kvar där nere i Malmöområdet till och med 1971 och
flyttade till Stockholm -72 och då var jag Account Manager50 för KF och Konsumentko-
operationen, som jag jobbade dedikerat med -72, -73, -74. -75 blev jag ansvarig för de-
taljhandeln i Sverige, inkluderande också ICA och Åhléns och vilka som fanns. Så jag har
ett perspektiv för detaljhandeln från 1967 och en bit in på 70-talet, fram till -78 egentli-
gen var jag ansvarig för detaljhandeln. Om vi börjar från början kan man säga att min
upplevelse av IKEA var väldigt speciell, därför att jag kom till IKEA när det inte fanns
någonting mer än den där bilen som körde till Osby med hålremsor. Jag skulle börja
övertyga IKEA om att man faktiskt borde göra någonting åt databehandlingen totalt sett
och fick relativt snart kontakt med denne man som Göran nämnde som hette Arne Köh-
ler, som var kontorschef och som var ansvarig för hur det här skulle gå till. Vi var väl
överens om att det lämpliga sättet för oss att börja var att använda IBM datacentral. Det
var en mjukstart, så att säga, i en ny databehandlingssväng. Och vi hade väldigt roligt,
många roliga historier finns på den tiden. Den som jag kommer ihåg allra mest drama-
tiskt var egentligen när vi skulle börja göra bokföringssystemet. Det fanns en ekonomi-
chef på IKEA som hette Ingemar Gustafsson. Jag sade: ”Nu måste vi ha era kontonum-
mer.” ”Nej, men”, sade han, ”det har vi inga.” IKEA på tiden bokförde på ett annat sätt
och nummer var inte aktuellt. Så när vi skulle göra bokföringssystemet på IBM datacen-
tral vi fick vi börja med att göra en kontoplan och ett numreringssystem för bokföring.
Det var på den nivån som databehandlingen befann sig 1967. Så småningom kom vi runt
det här med datacentralen och det gjorde vi egentligen genom att vi tog hålremserutinen
som kördes i Osby och gjorde om den till en IBM-maskin som vi körde på Skånska ban-
ken i Malmö och visade att det gick fasen så mycket bättre att köra de där grejerna på
IBM än på Bull51, som var BRIO:s leverantör vid det tillfället. Då ledde det till projekt av
att man skulle köpa en egen maskin. Det var ett väldigt segt projekt, som jag brukar be-
rätta historier om när man skall utbilda säljare. Jag höll väl på i ett år ungefär och det sista
halvåret prognostiserade jag varje månad i IBM-systemet att nästa månad kommer IKEA
att beställa en dator. Och det gjorde de då inte. Till slut sade min chef som började leds-

49 Per Olofsson, f. 1940, fil.kand. Lund, IBM 1965–96 systemman 1965–7, säljare detaljhandel 1967–75,
Branch Office Manager Stockholm 1975–80, Director of Marketing 1980–85, därefter på IBM Europe
1985–88, vice VD med ansvar för Marketing and Services, IBM Svenska AB, 1988–89, VD IBM Svenska
AB 1989–91, Nordenchef 1991–92, verksamt internationellt inom IBM fram till 1996. VD Industriförbun-
det 1996–2000.
50 Account Manager, inom IBM term för den som är högst ansvarig för en viss kund (visst konto).
51 Bull, eg. Compagnie des Machines Bull, fransk kontorsmaskinleverantör grundad 1931 utanför Paris för
att kommersialisera ett norskt hålkortspatent. Bull producerade en egen stordatorserie på 1960-talet men
köptes upp av General Electric 1964 efter ekonomiska problem. Bull återuppstod som självständigt företag
och nationaliserades av franska staten 1982. BRIO:s dator Bull Gamma 30 var i själva verket identisk med
KF:s RCA 301 som beskrivs i fotnot 26.
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na på mig: ”Vet du fan vad du håller på med eller hur är det, kan du inte sälja?” Då åkte
jag upp till Älmhult från Malmö och satte mig där och pratade med Arne Köhler och
sade: ”Nu åker inte jag hem förrän jag har fått kontraktet.” Han hade nämligen haft kon-
traktet på den här 360-maskinen en längre tid och inte skrivit på det. Ingenting hände
under dagen. Klockan åtta på kvällen kom nattvakten och frågade: ”Varför sitter du här?”
”Jo”, sade jag, ”Direktör Köhler har lovat att jag skulle få ett kontrakt under dagen och
jag åker inte hem förrän jag har fått det och det vet han om.” Då ringde nattvakten hem
till Arne Köhler och så kom han störtande till kontoret och sade: ”Vad fan gör du här?”
”Jag väntar på att jag skulle få det där kontraktet.” ”Vi bjuder på ett hotellrum i natt till
dig här i Älmhult så får du det i morgon”, sade han. Det var liksom en försäljningshisto-
ria som man kan använda när det gäller att utbilda nya säljare. Då fick jag kontraktet och
sedan drog vi igång med buller och bång och installerade utrustningen och fick igång sy-
stemen. Vad man skall säga som det viktiga i den här perioden är att det startade från
noll. Det startade med ett managementteam som var väldigt dedikerat åt att få det här att
fungera och som dessutom kunde fatta beslut på ett väldigt enkelt och behändigt sätt
över hela sin verksamhet. När vi drev igång här postordersystemet var det egentligen för
ett dotterbolag som hette Sencello, inte IKEA. Det var där vi startade den här verksam-
heten och sedan rullade det på det sättet som Göran har beskrivit. Men det rullade tack
vare, skall jag säga, en handfull individer som drev det här med järnhand och som hade
full auktoritet att få genom utan en massa demokratiska processer och allt annat, utan
man bara bestämde att nu kör vi så här och det gjordes jävligt bra.

Så småningom flyttade jag till Stockholm och skulle ta över Konsumentkooperatio-
nen eftersom jag nu var specialist på detaljhandel, naturligtvis, efter de här åren på IKEA.
Så kom jag till KF, vars databehandling i det läget, 1972, hade hamnat i en rätt besvärlig
situation, skulle jag vilja säga. Man hade en historik med livs, framför allt, där det första
stora investeringsområdet ihop med IBM var på livsmedelssidan, dagligvaruhandeln. Da-
toriseringen av lagercentralerna och allt det där skapade ett väldigt driv i KF-systemet.
Man gick över så småningom och skulle göra motsvarande sak för specialvaror och man
utvecklade ett system som hette BOF52 tror jag. Var det inte så, P-O?

Pär Olov Sparén: Stämmer.

Per Olofsson: Man satte det i sjön och fick Beställning, Order och Fakturering för spe-
cialvaror att hända. På livsmedelsidan hade man gjort ett liknande system först för att
administrera order, lager, fakturering egentligen och därefter hade man gått vidare med
optimeringar och lagerstyrning och den typen av grejer. Det fanns en vilja i KF-systemet
att man skulle göra det också för specialvarorna, men det var mycket svårare och det gick
egentligen inte att göra. Man försökte med någonting som hette Retail Impact och en del
standardsystem som existerade, men det blev aldrig någon riktig … Det blev ingen succé,
det var för svårt helt enkelt. Man hade inte data från varuhusen tillräcklig aktuella vid den
här tidpunkten, så det gick inte att driva på ett rationellt sätt. Dessutom hade KF den
svårigheten, tycker jag, jämfört med IKEA, att man hade det KF som var en grossistor-
ganisation och så hade man ett antal konsumentföreningar som egentligen var helt obe-
roende enheter och fattade sina egna beslut. De flesta av konsumentföreningarna var
ganska små organisationer och var inte mogna för att syssla med databehandling överhu-
vudtaget. Därför blev det liksom inte något riktigt tryck i specialvarusidan, utan det blev
ett lagersystem och som sådant fungerade det väl väl, men det kunde aldrig tas vidare. Så
man hade hamnat i ett läge 1972 – som jag tror Åhléns och Turitz också på sätt och vis
hade hamnat i – att ja, nu har vi gjort vad vi kan med den här typen utav databehandling

52 BOF, Beställnings- Order- och Faktureringsrutin som implementerades från 1968 inom KF. 1971 omfat-
tade BOF-systemet samtliga varugrupper. Källa: KF:s årsredovisning 1969 och 1971.
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som vi förstår hur vi kan göra med och vi är i stort sett färdiga. Fokus flyttades över till
att börja titta på hur man kan sänka kostnaderna för databehandling. Det var ju inte bara
Ingvar Kamprad som tyckte det här var dyrt, utan allt ledarskap tyckte att nu började da-
tabehandling kosta för mycket pengar och då blev det en fokus på hur man kunde skaffa
sig billigare utrustning, hur man kunde skaffa sig mera effektiva system och allting sådant
där. Så det var väldigt mycket sådant som vi höll på med under den perioden, framför allt
från -72 tills butiksdatorerna började komma in i bilden. Det var ur leverantörssynpunkt
en inte särskilt rolig period. Jag försökte, kommer jag ihåg, att engagera KF i ett bredare
perspektiv, att göra mera nya applikationer för att hantera livsmedelindustrin och den
industri som KF hade, att fokusera på den stora del av huvudkontoret som sysslade med
en massa manuell databehandling även fortsatt. Men det blev aldrig någon succé, utan
man stannade kvar i att försöka optimera det man hade och väldigt lite nyutveckling
skedde under perioden -72 och fram till mitten av 70-talet någon gång, då det kom igång
igen tack vare butiksdatorernas intrång, så att säga. Jag stannar där tror jag.

Gustav Sjöblom: Var det något annat handelsföretag som hade vad du beskrev som en
mera lyckad utveckling, i likhet med IKEA?

Per Olofsson: Förmodligen Hennes och Mauritz och de modeorienterade företagen,
men IBM var inte inblandade i det så jag har ingen direktkunskap om hur det skedde.
Men de måste ha varit framgångsrika på sitt sätt, annars hade de aldrig blivit vad de blev.

Gustav Sjöblom: Tack så mycket. Då lämnar jag ordet till Karl-Willy Turegård från ADS
Anker.

Karl-Willy Turegård:53 Jag började i januari 1961 på ADS Anker Datasystem54 och det
var ju på den tiden, som P-O Sparén sa, mekaniska maskiner med ett fulltangentbord.
Den enda fördelen man hade med det var att nollorna kom automatiskt när man slog in
ett belopp. Slog man in 100 kronor så slog man en etta och så kom nollorna automatiskt,
men i övrigt var det bara nackdelar. Jag började som marknadschef på ADS Anker Data-
system och fick överta storkunderna och att försöka komma in där, för det hade inte An-
ker lyckats med innan. Då hade jag den stora turen att någon gång på sensommaren 1961
fick jag den första, mycket stora ordern, till Åhléns. Jag dansade nedför trapporna, jag
hade fått en order på 300 kassaregister för att förse fem Tempovaruhus som var under
byggnad. Det var mekaniska maskiner med några minusräkneverk för att man skulle
kunna registrera personalrabatt och sedan hade man en fyra avdelningar som man slog in
på olika varugrupper inom en avdelning, för på den tiden var det ju inga utgångsvaruhus
utan det var betjäningsvaruhus och man hade börjat med utgångskassor på livsmedelsav-
delningarna i varuhuset. Men vi började försöka se hur man skulle kunna få en datafångst
i kassan. Då vart det så att NCR55 och vi slogs om att göra mekaniska minnen och vi
hade till förfogande 27 minnen på en maskin då, om man verkligen ville dela upp det i

53 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.
54 ADS Anker, tyskt verkstadsföretag grundat 1867 som symaskinsfabrik. 1906 tog företaget, med säte i
Bielefeld, namnet Anker Werke AG, med kassaregister som främsta produkt. 1967 grundades dotterbolaget
ADS Anker Data Systems. 1976 gick Anker i konkurs och togs över att brittiska Thomas Tilling.
55 NCR, National Cash Register, amerikanskt kontorsmaskinföretag grundat 1879 i Dayton, Ohio som Na-
tional Manufacturing Company, men bytte namn till NCR 1884 och blev världens ledande kassaregistertill-
verkare. NCR gav sig in på datorområdet 1953 med förvärvet av Computer Research Corporation
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försäljning. Jag lånade för övrigt ut en sådan maskin många, många år senare till Turitz &
Co för att göra en test i Alingsåsvaruhuset på att dela upp det på de här avdelningarna
som du talade om, Jan, som man hade i datasammanhang och det vart ett fiasko efter
fem veckor. Det gick inte att få kassören att slå in rätt, men jag kom ändå in och fick en
första order på Turitz & Co på hösten 1961 efter en del tester emot min store konkurrent
då, NCR. Det var växelåtergivare som var kopplade till själva mekaniska kassan och det
innebar att när du kom till slutsumman så slog du in på tangentbordet också vad du hade
fått utav kunden och då spottade den ut mynten automatiskt, medan kassörskan fick han-
tera sedlarna själv. Det blev, för mig, en succékund, både Åhléns, Tempo och Turitz där-
för att de i fortsättningen köpte våra maskiner i många år. Det var delvis på de storkun-
derna som jag byggde upp organisationen för ADS Anker i Sverige. När jag startade hade
vi tre filialer och det var ju ingenting att jämföra med mina konkurrenter Hugin, NCR
och Sweda56 (som också hade en stor fabrik i Sverige som tillverkade mekaniska kassare-
gister). Alla tittade på att försöka koppla någon form av databärare och det blev för vår
del i första hand femkanalers hålremsor. Där gjorde jag ett experiment 1963 ihop med
Detaljisternas Självservice i Malmö, där vi kopplade en hålremsstans till den. Meningen
var att vi bara skulle registrera kundnumret, för man måste ha ett kundkort för att kunna
handla i en cash and carry57, som var ett relativt nytt begrepp. Sedan skulle man registrera
på åtta varugrupper som var lönsamhetsgrupper gentemot Länsstyrelsen. Cash and carry
var tvungna att ändå upp till sju år efter man hade haft försäljningen kunna ta fram sina
köpnotor och tala om försäljningen, vad handlare Johansson hade köpt under de sju
åren. Det ville man komma ifrån med hjälp utav en hålremsa; då skickade man det till en
datacentral för utvärdering och behövde inte spara köpnotorna på det viset som man
hade gjort tidigare. Men det gick bara ett litet tag och så ville cheferna ha in artikelnumret
också vid inslaget och det visade sig vara en omöjlighet, för det vart för det första stora
fel och för det andra mer än en fördubbling av tiden att slå in i den mekaniska maskinen.
Så det vart ett misslyckat experiment till att fånga artikel.

Man kunde ju inte undgå att titta på alla möjliga möjligheter och IBM kom då med en
typ av siffror som gick att läsa med hjälp av en datamaskin. Det var IBM 1428-font, som
den kallades, som var en speciell siffra som var läsbar med en väldig hastighet. Man stop-
pade in en kontrollremsa i maskinen och sedan var den läst på en minut. Det var den
tekniken vi använde först då, när vi för första gången kunde göra artikelfångst utan att
man fick en kassatid som blev enormt belastad. Det var en idé som jag försökte många
gånger och man kände sig ganska maktlös när man hade en mekanisk maskin, för här var
det ju magneter som överförde signalerna till hålremsstansen och även när man skulle
prova med magnetband. Då funderade naturligtvis alla vi som försökte fånga data i kas-
sorna hur vi skulle gå tillväga och då fick jag en sådan där idiotisk idé. Jag tyckte att da-
tamaskinerna utnyttjades alldeles för lite och jag tyckte att de borde kunna klara av att
göra ett artikelnummer av priset om man lade till en siffra. För säkerhets skull lade vi till
två siffror, vilket sedan inte kom att användas så mycket utan vi hade tre nummerrader
framför de här beloppsraderna som man knackade in. Den första siffran där var en
checksiffra och sedan var de andra sådana som man kan kalla för skiljesiffror. Jag lycka-
des då övertyga handeln, i det här fallet Turitz & Co, att man skulle försöka programmera
i datacentralen så att man skulle kunna omvandla priset med den här prisskiljaren – som
vi kallade den då – och checksiffran till det ordinarie artikelnumret i sitt dataregister. Det
vart så att vi installerade i juni 1969 på Hisingen i Göteborg. Där fanns det en vice VD
som du nämnde, Thure Axell, som var väldigt mycket för att administrativt kunna styra

56 Sweda, svensk kassaregistertillverkare grundat 1934 av Huginmedarbetare Bertil Högfors, som inte får
gehör för sin idé att tillverka ett kassaregister med åtta räkneverk. Sweda såldes till amerikanska Litton In-
dustries Inc. 1963 och huvudkontoret flyttades till New Jersey. Sweda köptes av Hugin 1985.
57 Cash and carry, butiksliknande upplägg för grosshandel med kontant betalning.
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varuhusen. Däremot var den högsta chefen, Rydman, inte vän av att gå den här vägen. Vi
fick installera och startade med att skicka kontrollremsorna. En liten kuriosa var att Tu-
ritz och Co skickade sina kontrollremsor till Åhléns – som var konkurrent – i Stockholm
för att läsa i de här 1287-maskinerna58 och det var ju hela kartonger. Ni kan tänka er när
man har trettio utgångskassor i en sådan här stormarknad som hade 10 000 kvadratmeter
och vi skickade de här kartongerna varje dag från Göteborg upp till Åhléns som läste
dem och utvärderade dem till ett magnetband. Det blev lyckat. Helt plötsligt kunde man
garantera att kassörskan varken kunde slå fel pris på en vara och inte heller fel artikel-
nummer, för artikelnumret var ju bara två siffror plus priset. Vi hade under tiden börjat
titta på att koppla en bandstation och fick tag i en bandstation som hette Kennedy59 som
hade sju kanaler (det var den som Göran Sjöstrand nämnde att man inte kunde läsa på en
IBM-maskin utan konverterades på Volvo Data). Den kopplade vi in på hösten -69 på
EPA-stormarknad. Då blev det mycket lättare helt plötsligt, naturligtvis, för den tecknade
upp från alla kassorna på en gång och då kunde man utvärdera data omedelbart i data-
centralen redan på kvällen eller natten om man så ville. Det blev, tror jag, ett ganska bra
eller mycket bra underlag för Turitz & Co att se vad som verkligen skedde i ett varuhus.
Det här var då det första varuhuset som hade ett sådant sortiment som man hade på
EPA-stormarknaden.

Det ledde till att jag kom i kontakt också med IKEA om det här. IKEA hade den
fördelen att man bara hade prisändring när man gav ut en ny katalog ungefär en gång per
år. På EPA-stormarknad hade vi ungefär 100, 150 prisändringar i veckan. Varje gång var
man tvungen att göra nya etiketter på varorna för att kunna registrera rätt, så en artikel
kunde kanske byta artikelnummer i varuhuset fem gånger på ett år för vissa typer av va-
ror. Men i varje fall var det som verkligen tände då att man för första gången fick en ga-
ranti att kassören inte kunde slå in fel pris och man kunde fånga artikel direkt i varuut-
gångarna, alltså det kunden betalade. Det blev faktiskt bra, trots alla köer första dagen när
kassörskorna var ovana och inte hade fått tillräcklig träning. Men det var i alla fall en om-
sättning på över en miljon då den 6 juni 1969, vilket var en ganska stor omsättning på
den tiden att göra på en dag.

Sedan kom vi i en annan tid och jag hade då turen att få vara leverantör också till
både Tempo- och EPA-varuhusen, alltså Turitz, och även till IKEA som var ett väldigt
växande företag på den tiden. Därför kom jag att vara med sedan i nästa steg när vi bör-
jade tala om datorisering på riktigt. Här var det ju än så länge mekaniska maskiner med
tillsats som fångade data, men som i alla fall lyckades med det här. Alla tyckte jag var to-
kig på utvecklingsavdelningen nere på Anker när jag kom med idén med mitt så kallade
Price Line, men jag övertygade en chef där nere att de skulle titta på om inte det gick att
köra det via datorn till att omvandla till det ordinarie artikelnummer man hade, och det
gick ju efter omprogrammeringar. Så det var ett ganska enkelt tänkande och det var väl
för att man inte förstod så mycket om själva programmeringen som man kunde komma
med den idiotiska idén, men den gav i alla fall en väldig framgång för oss.

Gustav Sjöblom: Att ni inte kom in på KF, var det helt enkelt för att de hade sin egen
kassaregistertillverkare?

Karl-Willy Turegård: Ja, en av mina stora konkurrenter var ju Hugin och de var ju stora
och exporterade också. Jag försökte många gånger komma in, naturligtvis – det gör man
ju om man är säljare och ansvarig försäljningschef – men det gick inte. Jo, jag kom in på
restaurangerna, det gjorde jag faktiskt. Jag fick leverera till några utav restaurangerna som
KF hade, bland annat en på Kungsgatan och även borta vid huvudkontoret. Dit fick jag

58 IBM 1287, se not 12.
59 Kennedy, magnetbandstation med uppsamling av försäljningsdata.
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leverera riktiga restaurangmaskiner, för det hade tack och lov inte Hugin, så därför fick
man in ett litet finger i alla fall, så man kunde börja föra en dialog med KF.

Gustav Sjöblom: Tack skall du ha. Då släpper jag ordet fritt så får ni kommentera på det
som har sagts eller lägga till något till era egna berättelser utifrån det som de andra har
sagt.

Jan Simonsson: Jag vill bara rätta en sak. Vi hade alltså tre siffror och checksiffra i kon-
trollnumret som bestämde varan, inte två siffror. Vi hade två siffror till gruppnummer,
som var lika med avdelningsnummer om man sålde färskvaror eller byggvaror, plank och
sådant som vi sålde i metervaror som vi inte kunde ha ett pris till.

Karl-Willy Turegård: Ja, det fanns tre nummer, men …

Jan Simonsson: Vi hade fyra siffror alltså, före priset. Vi hade vikttalen ett, tre, sju när vi
skapade checksiffran istället för ett, två, ett, två som man brukade ha, för vi var rädda för
att vi skulle tappa örena eller någonting eftersom de var två.

Karl-Willy Turegård: Nej då, det var så att när vi gjorde de första experimenten … Jag
nämnde inte det, men vi använde en så kallad CDV-kontroll60 som satt på var fjärde kas-
sa. Man hade en låda som klarade av fyra kassor, för det var ju elektroniskt då och gick
lite snabbare. Men vi prövade med den vanliga tiomodulen och två-ett, två-ett som du
har i ditt personnummer. Men kassörskan kunde ju stegförskjuta två steg i och med att
det var ett fulltangentbord som gav nollorna själv, så blev det samma checksiffra och det
gjorde att vi fick ge uppgiften till en matematikprofessor som fick räkna ut. Då fick vi ett-
tre-sju som riktning av den här. Det dividerade man sedan med 10 och restsiffran var det
som var checksiffran.

Gustav Sjöblom: Conny har viftat här.

Conny Nordberg: Jag skall bara lägga till att jag håller med P-O, eller vi hade samma
erfarenhet av artikelnummer med de här klassificerande begreppen. Sedan har det varit
ett mantra ifrån min sida, och andras, att aldrig blanda ihop klassificering och identifika-
tion. Det är fullständigt vansinnigt, för det spricker alltid för eller senare. Därför har de
här beställningsnumren också kommit till som serienummer bara och sedan får man an-
vända systemet för att koppla ihop det hela. Men det var artikelnumren annars som folk
kunde, så att säga, mer eller mindre ute i varuhusen. Ett beställningsnummer lär man sig
inte på det viset.

Gustav Sjöblom: P-O, känner du igen den här bilden som Per Olofsson har beskrivit av
KF:s organisation som ett problem när vi kommer in ett par år in på 70-talet?

Pär Olov Sparén: Jo, det stod ju stilla under många år då. Jag skall inte säga att det delvis
berodde på att jag flyttade över och höll på med industrierna under den tiden, men det
var faktiskt fallet.

Per Olofsson: Nej, det var mera en konsekvens av att det stod stilla. Man skulle ju leta
efter någonting någonstans.

60 CDV-kontroll, Control Digit Validation, kontroll att en checksiffra i en kod stämmer.
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Pär Olov Sparén: Ja visst, men alltså, jag sysslade med utvecklingen utav de här varuhu-
sen fram till -68. Sedan tog jag industrierna – utom när jag höll på med lagercentralen och
det var hela tiden – men däremot kom jag tillbaka sedan och tog hand om det när det
gällde butiksdatoriseringen. Jag kan nämna som lite kuriosa, fast det egentligen hör till en
annan avdelning, att när vi skulle börja hantera ost på våra lagercentraler så var det väldi-
ga svårigheter att kunna distribuera. Vi ville ju kunna skicka ut dem som färdiga paket
och vi tog arbetsstudier och sade att ”fyra kilo ost”, så kunde man sortera in det som pa-
ket. Tyvärr så levde det där systemet kvar som ett manuellt system ända in på 80-talet,
när man skulle lägga om det här igen. För det skedde ingen utveckling och jag kommer in
på det sedan när vi skall prata om dagligvarusidan. Det är likadant där med många av ru-
tinerna. Om ingen driver utvecklingen står det helt enkelt stilla och sedan konverterar
man bara till nya maskinsystem, precis samma gamla rutiner som man byggde upp på
grund utav att datamaskinerna från början var primitiva.

Per Olofsson: Och dyra.

Pär Olov Sparén: Och dyra, ja. En av datorerna kunde inte multiplicera, utan vi fick ad-
dera med stegförskjutning och programmera det. Allt sådant här lever kvar. Idiotgrejer
lever kvar om ingen tar tag i det och driver det. Så skedde under många år, det stod stilla
helt enkelt, så det vart alltså i stort sett att man drev de gamla rutinerna och rationalisera-
de dem utan att göra någon utveckling, tyvärr.

Conny Nordberg: En liten invändning då. Jag kommer återkomma till det, men 1972 -
73 och -74, -75 skedde en ganska kraftig utveckling, i varje fall hos oss på Åhléns när det
gällde att utnyttja beställningsterminaler istället för de manuella rutinerna. Det är ett oer-
hört viktigt steg i den här utvecklingen, som vi då lyckligtvis var först med och som vi
kan återkomma till. Så det stod inte helt stilla, men på kassasidan stod det stilla, det kan
jag hålla med om, och varuhusdatoriseringen i övrigt.

Per Olofsson: Det var en liten kuriositet som jag tänkte på när vi pratade lager. Alltså,
väldigt mycket handlade om att administrera, exekvera lagerhanteringen då. Lagerstyrning
var ju någonting som vi som leverantörer försökte att promovera och som kunderna na-
turligtvis också gillade, för det var en viktig idé att kunna sänka sina lager, att kunna op-
timera sina beställningar och få allting det där att hända automatiskt. På alla ställen utom
ett, nämligen på IKEA. När jag tog upp ämnet lagerstyrning på IKEA sa Ingvar Kamp-
rad: ”Nej för fan, det jag har i lager är min bästa försäkring mot framtiden, därför att dem
höjer jag priset på nästa år.” Var det inte så?

Conny Nordberg: Man kan räkna på olika sätt.

Gustav Sjöblom: Är det något mer som skall tilläggas vad gäller den här första fasen,
antingen från panelen eller från åhörarna? Då får jag tacka så mycket. Det står kaffe och
väntar där ute och så kan vi säga att vi sitter i stolarna och fortsätter kvart över tre.

–Kaffepaus–
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Gustav Sjöblom: Då tar vi och kör igång denna andra halva av vittnesseminariet om va-
ruhushandelns datorisering. Nu har vi kommit in en bit på 70-talet när datatekniken bör-
jade göra sitt inträde i själva varuhusen. Vi går vidare med samma turordning som före
pausen, så jag ger ordet till Jan Simonsson.

Jan Simonsson: Ska jag prata lite grand om systemen under 70-talet och hur de utveck-
lades?

Gustav Sjöblom: Det låter bra det.

Jan Simonsson: För maskinerna stod ganska still. Man utökade dem kanske i storlek
eller köpte ytterligare någon maskin till, men i princip så hände ingenting på den fronten,
åtminstone hos oss. Vi blev lite bromsade, vi blev uppköpta utav NK i en konstig affär,
med våra egna pengar.

P-O Sparén: Det är så det brukar gå till.

Conny Nordberg: Känd teknik.

Jan Simonsson: Så vi fick en ny chef och datamognaden från den sidan var väl inte lika
väl utvecklad som hos oss. Jag menar, vi hade långt över hundra varuhus, 120 varuhus i
det läget och de hade fyra eller fem, så det var ju mer manuellt med inköpare som skötte
påfyllning och liknande, på ett annat sätt. Så det blev väl lite stiltje i utvecklingen. Det är
klart att det blev förfining hela tiden av de system man hade. Jag menar, folk gnällde ju
om vissa saker och så försökte man täppa till hål och sådant. Vi hade till exempel pro-
blem med kampanjer av varor eller att de exponerades extra. Då sålde man naturligtvis
mer och det gäller ju att inte fylla på efter den försäljningen efteråt när man fyllde på au-
tomatiskt, så man fick skaffa inputmöjligheter där de talade om hur de trodde att försälj-
ningen skulle vara onormalt hög i procent eller någonting sådant under en viss period.
Det öppnades mycket nya varuhus under den här tiden, slutet 60-tal och början av 70-
talet, och för att fylla på varor i dem fick man se till att det fanns beställningslistor hos
inköparna som ansvarade för hur varuhuset skulle se ut när det öppnade, sortimentmäs-
sigt och sådant. Vi fick även ta över en del Metrobutiker i Göteborgsområdet, som hade
ett mindre sortiment på livs och dagligvarusidan. Det var väl sju butiker och då fick man
ju anpassa efter det. Sedan kan jag väl liksom säga om OCR-etiketterna eller Kimballeti-
ketterna och sådant, att där hade man på något sätt råd att få det att fungera, för det var
ju ett högre medelpris på de varorna i regel, så att man kunde ha en besvärligare hanter-
ing för att mäta de grejerna. Det var dyrare att fylla på fel i affärerna och det var ju käns-
ligare, det var ju mycket storlekar och olika färger och sådant som man fick mäta på väl-
digt fin nivå så man inte skickade på dem fel eller informerade inköparna om fel saker.
Jag kan väl nöja mig med det så länge.

Gustav Sjöblom: Tack, då lämnar vi ordet till Conny.

Conny Nordberg: När det gäller varuhushandeln är det lite svårt på det sättet att vi han-
terade tre olika typer av sortiment, egentligen. Förutom livsmedel – som ju är en egen
avdelning även i det här sammanhanget – så är det ju skillnad mellan stapelvaror och
modevaror, som är väldigt påtaglig när man skall använda statistik och annat. I början på
70-talet – jag kommer inte ihåg årtalen exakt – så testade vi också IMPACT från IBM
och var väl ganska stora användare av det egentligen och hade folk speciellt anställda för
att sköta de här alfa-, beta-, gamma- och deltafaktorerna som skulle ändras och fixas hela
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tiden. Men som någon sade tidigare så blev det helt enkelt för komplicerat, så på sikt
övergav vi IMPACT. Det gick inte att hålla igång det på allvar. Men det gällde ju framför
allt stapelvarusidan. På modesidan försöker man också hitta de här säsongssvängningarna
och annat för att försöka prognostisera vad som skall hända även om sortimentet byts i
många delar. Man har naturligtvis statistik på gamla grejer och kan se i grupper av varor
hur de har gått, men man kan ju aldrig jämföra en artikel mot samma artikel nästa säsong,
för den finns inte kvar. Det är ju uppenbara bekymmer med det. Dagligvarusidan som
rullar och går är mycket fyrkantigare och mycket enklare på det sättet, om man bortser
ifrån kampanjerna. Så därför blir det olika angreppssätt på det här och det som var lite
intressant, eller mycket intressant, i början på 70-talet för vår del var att efter en USA-
resa -71 hade jag kommit i kontakt med beställningsterminaler och hur man använder
dem. Fortfarande tog vi ju inte in detaljinformation via kassorna, men däremot beställde
man ju manuellt och det här var framför allt på livsmedelssidan. När man tittar på hur
folk beställer så visar det sig att folk tror att de säljer tre gånger så mycket som de i själva
verket gör, konsekvent, vilket innebär att lagrena är alldeles för stora hela tiden. Efter att
ha testat beställningsterminaler på dagligvarusidan införde vi det även på stapelvarusidan
och det var runt 1975 som det blev så. Då introducerade jag även SLIM-konceptet som
det kallades, alltså Store, Labour and Inventory Management61 från USA-sidan. Det blev
en hel liten manual kring hur man skulle beställa med de här terminalerna och då visade
sig att plötsligt gjorde man ”rätt”, enligt beskrivning i varje fall. Det som man tidigare
gjorde manuellt blev plötsligt mycket enklare bara för att man fick en terminal i handen,
vilket är en ganska lustig upplevelse, för många gånger när jag pratade med KF eller med
ICA eller med andra så sa de ”Nej, det är bara löjligt. Det behövs inga apparater, det där
fixar de med papper och penna.” Men det visade sig att det blev oerhört effektivt och det
här med att exponera varor med bästsäljare i se- och ta-höjd och alltihopa, hela det kon-
ceptet beskrevs väldigt tydligt. Det här var ju en enorm utveckling. Första veckorna vi
hade de här systemen installerade på varuhusen så minskade vi lagrena med 10 000 kro-
nor i veckan per varuhus. Där det tidigare var lager blev det pingislokaler istället, på den
tiden man hade råd att ha lagerytor, det har ju sedermera tagits bort, av kostnadsskäl för-
stås. Men det här var ju helt fascinerande. Sedan visade det sig å andra sidan i förläng-
ningen att när man hårdkör de här systemen blir det gärna lite för lite i disk istället, därför
att om man verkligen bara går på vad som fattas i hyllan och fyller på det så blir det lite
tunt emellan varven. Det visade sig också återigen att förpackningsstorlekarna spelar en
spratt därför att de i allmänhet är alldeles för stor och felaktiga. De passar inte i den här
typen av tänk och då måste man modifiera det hela lite grann. Men i grunden var det här
nog den enda gången under alla mina år som jag har varit med om att varuhuspersonalen
slängde sig om halsen på mig och kysste mig på båda kinderna och tackade för systemet,
för det här var det bästa de hade varit med om sedan självbetjäningen infördes. Det var
ju roligt att plötsligt ett datasystem blev så uppskattat. Det här gjorde i sin tur att vi låg
ganska lågt på det här med kassainstallationer. Vi testade Sweda-register i Farsta 1974.
Det tror jag var första testet vi gjorde med PLU-register62 där man alltså hade möjlighet
att ta in mer information. Men beslutet efter ett års tester blev att vi inte skulle datorisera
kassorna ännu, därför att beställningssystemen gav tillräckligt bra effektivitet. Vi kunde

61 SLIM - Store, Labour and Inventory Management, ett koncept som beskrev i detalj hur stor en diskupp-
läggning borde vara i relation till varans försäljning, hur stora omköpen skulle vara – i princip lika många
förpackningar som vid beställningstillfället saknades i hyllan – samt hur varorna skulle exponeras för att ge
maximal bruttovinst. Kontroll och styrning av baklagren ingick också i konceptet, liksom på vilket sätt per-
sonalen skulle arbeta inom ramen för detsamma. Hyllkantetiketter var en förutsättning för ordningen i hyl-
lorna, och beställningsterminaler en förutsättning för effektivt beställningsarbete.
62 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.
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inte räkna med att vi fick bättre resultat genom att investera i nya kassor och de gamla
kassorna fungerade fortfarande. Därav fördröjdes kassadatoriseringen och jag tror att det
var ett riktigt beslut. Sedan dröjde det ända in på 80-talet innan det blev någon riktig fart
på kassadatoriseringen. Under tiden levde vi gott med det här sättet att hantera beställ-
ningar och leveranser ifrån centrallagret. Mer och mer direktleveransvaror som tidigare
hade gått ifrån leverantörer skulle nu prompt gå via DC, via centrallagret, så under 70-
talet centraliserades det kraftigt. Det var då lagret växte till dessa 90 000 kvadratmeter
och så småningom var vi tvungna att införa bättre lageradministrativa system, men det
kom in på 80-talet egentligen. Centralt pågick naturligtvis den normala utvecklingen, om
man säger så, men det är inte mycket att orda om egentligen. Datamaskiner kommer och
går.

Gustav Sjöblom: 1976 fusionerades Åhléns och Turitz. Vad hände då på datasidan?

Conny Nordberg: Ja, det hände väl det som brukar hända, att vi tyckte att vi var bättre
än Turitz och så skulle de göra precis som vi gjorde, antar jag. Skämt åsido så tyckte jag
nog att vi hade ett väldigt bra samarbete med Turitzpojkarna. Vi var naturligtvis tvungna
att ändra på en del saker och få in Turitz i sammanhanget och det gjorde till exempel att
man väldigt snabbt kunde ta in de här beställningssystemen med beställningsterminaler
på Turitz. Det fanns ju färdiga applikationer att implementera, så jag tror inte det var sär-
skilt stor dramatik, faktiskt.

Jan Simonsson: Nej. Vi hade några översättningslistor och sådana där saker och gick
igenom sortimentet. Mycket var ju gemensamt.

Conny Nordberg: Däremot, om NK hade varit här så hade de naturligtvis framhållit
Kassa-KARIN63 som utvecklades redan 1975, om jag minns rätt, med hjälp av Enator64,
som föddes i samband med det. Kassa-KARIN var deras första stora projekt och jobb
som de gjorde. Då jobbade man väl med IBM-kassor och samlade in mer information?

Per Olofsson: Ja, jag kan säga några ord om det sedan.

Gustav Sjöblom: Vi kan ta det nu.

Per Olofsson: Alltså, vi kan säga att datoriseringen av kassor började någonstans under
första halvan av 70-talet, men de riktiga implementationerna kom inte till stånd förrän -
75, -76 någonting. Då var det IKEA som drev och det kommer väl Göran och Kjellåke
säkert att prata om. Men ett annat väldigt viktigt exempel i samhället var NK, som dato-
riserade och kopplade ihop sin kassadatalösning med banken, så man kunde använda
kort på ett annorlunda sätt och betala och få pengaöverföring snabbt till butiken från den
handel som gjordes i butikerna. Så de implementerade ett relativt avancerat system, både
för att hantera beställningar, hantera kassastatistiken, sköta varupåfyllnaden och för att

63 KARIN, Kommersiell Användaranpassad Rapportering Inom NK, datoriserat informationssystem för
de flesta av funktionerna i NK:s varuhus, utvecklat 1977–79 av NK, IBM och Enator. Systemet var ett
onlinesystem med bildskärmsterminaler på inköpsavdelning, varumottagning, försäljningsavdelning och
kontor. Undersystemet Kassa-KARIN bestod av kassaterminaler kopplade till en butiksdator i varje varu-
hus. Anne Bark et al, Tekniken i butiken. Datorers effekter och anställdas inflytande (Stockholm 1981) s. 21 ff.
64 Enator, IT-konsultföretag grundat 1977 av ett gäng personer med bakgrund i Datema. Enators affärsidé
var att flytta upp i värdekedjan och närma sig managementområdet. Enator växte snabbt och introducera-
des på Stockholmsbörsens OTC-lista 1983. Enator drabbades svårt av finanskrisen i början av 1990-talet
och fusionerades med Modulföretagen 1992 under namnet Enator.
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hantera betalningar. Det var en milstolpe i svensk kassautveckling, skulle jag säga. Är det
någorlunda rätt?

Conny Nordberg: Ja, det tror jag.

Gustav Sjöblom: Men det gjorde ni alltså inte på Turitz, utan det var bara på NK?

Conny Nordberg: Det var bara NK, det var NK:s eget projekt, om man säger så. Vi på
Åhléns ruskade väl lite på huvudet när vi tittade på kalkylen på det där. Det skulle aldrig
betala sig och jag är inte säker på att det har gjort det heller.

Per Olofsson: Jag tror att det hade att göra med att NK var en höglönsam butik, så de
hade råd att göra det här. De hade råd till att göra det jävligt elegant eller fullt komplett
och därför blev det en bra lösning. Men om den var kostnadseffektiv eller hade varit
kostnadseffektiv i en annan marginalsituation, det vet jag inte. Det är inte alls säkert.

Gustav Sjöblom: Jan.

Jan Simonsson: Mot oss på Turitz drev de istället ett annat projekt och det var Dagab65

på livsmedelsidan. De ville vara det tredje benet inom livs. Det var väl Coop och ICA
som var de två andra och så skulle Dagab täcka Åhléns och Hemköp, gissar jag. Där lade
vi mycket krut, men det kom väl aldrig igång riktigt. Jo, det gjorde det, vi hade leveranser
därifrån också. Men det var alldeles innan fusionen.

Gustav Sjöblom: Och vid fusionen med Åhléns tröttnade du?

Jan Simonsson: Nej, det gjorde jag inte, faktiskt. Jag var med dem som tjänade pengar
på den också. Jag hjälpte till att hålla liv i Turitz till den sista dagen. Då var jag konsult,
för vi var inte anställda längre, så jag kunde skicka räkningar till Åhléns. Vi höll igång sy-
stemet och det är ju som Nordberg säger att det var gott samarbete. När fusionen väl var
klar gällde det att göra det bästa av situationen och det var därför vi kunde gå ifrån IBM-
maskinen till ICL-maskinen igen eftersom det fanns folk kvar som bevakade det hela,
eller kunde den. Vi var några stycken som ställde upp på det så att det fungerade till sista
dagen.

Gustav Sjöblom: Skall vi lämna Åhléns-NK-Turitzvärlden, eller vill ni säga något mer?

Conny Nordberg: Nja, alltså, en liten detalj var att när vi fusionerade höll Turitz på att
bygga ett nytt lager i Göteborg.

Jan Simonsson: Ja, det var meningen i alla fall.

Conny Nordberg: Ja, det var på G och det blev väl också klart. Sedan skulle vi se till att
det kom i drift, men jag tror att vi lade ned det inom två år så att man flyttade över allting
till Stockholm.

65 Dagab, grossistföretag för livsmedel som bildades 1972 när sex mindre grossister från AB Svenska Ko-
lonialvarugrossister slogs ihop. Dagab organiserades i tre regionföretag med de sex ASK-företagen som
stomme och i tre divisioner: storkök, detaljist- och grossistdivisionerna. Från 1973 ägdes Dagab av SABA
som i sin tur ägdes till 40 % vardera av Salén och Johnsongrupperna och vardera 10 % av NK/Turitz och
Åhlén & Holm. SABA förvärvades 1980 av NK/Åhléns och 1988 av Axel Johson AB.
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Jan Simonsson: Det var väl en av våra missar, att vi inte hade ett rejält centrallager sam-
tidigt som Åhléns hade det, utan vi hade en massa öar runtomkring huvudkontoret, loka-
ler här och där. Det täckte ju inte alls behovet egentligen när det blev för dyrt att köpa till
varje varuhus från leverantörerna direkt. I det sammanhanget kan jag ju säga att KF på
70-talet och 60-talet köpte en del fabriker och hade 50 procent från egna fabriker, va?

Pär Olov Sparén: Om vi talar om dagligvaror ja.

Jan Simonsson: Och varje gång de köpte en fabrik som vi på Turitz köpte av också så
kunde vi inte göra det i fortsättningen, utan då fick vi snabbt hitta någon annan leveran-
tör.

Gustav Sjöblom: På Turitz gjorde ni inga försök med datoriserade kassor innan fusio-
nen med Åhléns?

Jan Simonsson: Nej, det gjorde vi inte, inte i kassorna. Vi hade vår stormarknad som
gav oss sortimentet någorlunda. Den täckte nästan hela sortimentet och lite till, för den
var ju klart störst. Men sedan blev det väl någon fusion mellan B&W66 och EPA, så de
bytte namn, men mitt minne sviker mig lite grand. Men de tog väl över innan fusionen,
B&W, va?

Conny Nordberg: Wessels.

Gustav Sjöblom: Bra, då ska vi bolla över till KF nu.

Pär Olov Sparén: Jag nämnde bara i förbigående VVS-grossisten GG Arecos, men den
tänkte jag ta och lämna. Däremot på möbelvaruhusen startade vi -76 KAP-systemet67 för
kapitalvaror, som vi kallade det. Där kunde man kostnadsmässigt bära en märkning av
varorna i lagret på själva varuhuset, så det var ingen svårighet där att kunna arbeta med
artikelnummer som sedan skulle registreras. I de varuhusen hade man inte heller samma
tryck i kassorna som man hade i dagligvarubutikerna. I väntan på att det skulle gå att läsa
med läspennor eller liknande började vi med ett artikelnummer som vi själva skapade och
sedan märkte man i baklagret. Det var sexsiffrigt PLU-nummer som vi kunde arbeta
med, men de flesta var kortare. För alla de korta varunumren slog man bara in de siffror
som behövdes. Vi delade upp varorna i tre delar: stapelvaror, hämtvaror och beställ-
ningsvaror. Datorn i bakgrunden höll Hugin med, kassaregistren höll Hugin med. När
man kom in som en kund i butiken fanns det olika alternativ beroende på typ av vara.
Var det en vanlig stapelvara kunde man ta den med sig och bara gå fram till kassan och
betala. Var det hämtvaror – sådana som man hade som utställning och sedan fick man
åka till ett baklager efteråt och komma dit och hämta den med bilen – då plockade man
bara en etikett med sig. Då hade vi alltid gjort så att vi bara tryckte upp det antal etiketter
som fanns för de här varorna. Det stod i ett fack intill varan. Man tog med sig den till
kassan. I kassaregistret registrerade man numret och sedan skrev man samtidigt ut en be-
ställning till baklagret och så hade man kvittonumret som identifikation på vilken vara

66 B&W, Bra & Wessels, stormarknadskedja som kom till 1977 när Turitzägda Bra stormarknad fusionera-
des med Malmöföretaget Wessels. B&W förvärvades av KF 1992 och drivs nu under namnet Coop Forum.
67 KAP, kapitalvarusystem utvecklat från 1976 av KF i samarbete med Hugin, främst för att öka omsätt-
ningshastigheten inom möbelsortimentet. KAP-systemet bestod av dels varuförsörjningssystem mellan
KF:s inköpsgrupper och Interiör-varuhus via centrallagret i Lammhult med en central dator i Stockholm,
dels butiksdatasystem med lokala datorer i Interiör-varuhusen. Systemet utvecklades 1976–77 och installe-
rades först i Interiörvaruhuset i Hallonbergen i juni 1977. Bark et al, Tekniken i butiken, s. 47ff.
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man skulle hämta. Då kunde man givetvis ha flera hämtvaror på notan, så när kunden
kom med sin bil till bakvarulagret fanns grejerna redan framplockade och han fick kvitte-
ra och ta ut varorna därifrån. Sedan var det beställningsvaror. Det var sådana varor som
man inte hade i lager överhuvudtaget utan skulle beställas ifrån fabrik. Då var det samma
sak med dem, man fick alltså bara plocka med sig en etikett på den här varan och sedan
fick man diskutera med försäljaren: ”Vad skall det vara för färg på tyget? Vilket mönster
skall det vara? Vad skall man ha för träslag?” Sedan kunde den beställningen gå ned till
leverantören. Då hade vi ett eget företag nere i Lammhult som gjorde en stor del av de
möblerna. Det här var också sammankopplat med att vi hade beställningar som gjordes
direkt till leverantörerna och då skickade vi iväg data direkt ifrån butiken, kommunicera-
de över till centraldatorn och där skrev vi ut beställningarna. Då höll vi ordning på lagre-
na ute i butiken. Vi kunde skicka order till leverantörer och på samma sätt som man
beskrev här tidigare, jag tror det var Conny som sade det: vi ville inte ha några fakturor.
Vi skickade alltså med precis alla handlingar som leverantören behövde för att kunna le-
verera varorna. Problemet var att de stora leverantörerna hade egna datasystem och inte
alls gillade det här, för de fick ju konvertera våra papper i sitt system eftersom vi ville ha
våra egna papper tillbaka. Men småleverantörerna var mycket, mycket förtjusta i det, för
de kunde bli av med sin administration, mer eller mindre. För stapelvarorna hade vi ett
lagerredovisningssystem där vi också hade prognoser och beställde varorna. Det här sy-
stemet kunde sedan också föras över till en del utav stormarknaderna, precis samma sy-
stem. Då hanterade vi också livsmedel i det, men då registrerade vi aldrig livsmedlen an-
nat än med priser. Livsmedlen hanterade vi sedan med samma typ av system som Conny
talade om, med beställningsterminaler, men det tänker jag inte gå in på här och nu, för
det kommer ju tillbaka på dagligvarusidan. Det var väl den större utvecklingen vi hade av
det här systemet. Det var ju bra på så sätt att systemet var totalintegrerat ifrån varumot-
tagningen till kassaregistreringen, alltihop var koncentrerat i ett system. Det var det första
helintegrerade systemet vi byggde och det var ju också i väntan på direktregistrering i kas-
sa, för vi arbetade samtidigt med att kunna få fram en varukod som gick att läsa, men det
kommer återigen i EAN-redovisningen.68

På samma sätt som Kalle-Wille Turegård beskrev tidigare hade vi pris och sedan ett
löpnummer. Det systemet arbetade vi också med, så alla har vi egentligen arbetat med i
stort sett samma system. Sedan, som en liten kuriosa … När Conny berättade här om
SLIM-systemet så var det så att vi tillsammans med IBM utvecklade ett system just för
beställningsetiketter. Vi räknade ut beställningspunkter. När vi hade kört det i ganska
många år var en utav våra medarbetare över i USA och besökte ett företag som heter
Wetterau Foods69. Vi fick en del information och systemidéer och så gav vi bort den här
systemlösningen till dem. En dag kom det upp en försäljare till mig och sade: ”Vi har hit-
tat ett fantastiskt system som sköter om beställningsredovisningen i butikerna. Statistiken
därifrån kan man sedan använda för att beställa varorna med beställningsterminaler.” Så
beskrev han systemet och jag sa: ”Var har ni fått det systemet ifrån?” ”Jo”, sa han ”det är
ett stort företag i USA som har dragit upp det här, Wetterau Foods.” Så det systemet som
Conny beskrev gick över från oss, till USA, vände tillbaka sedan när de ville sälja det till
oss igen. Lite kuriosa.

Conny Nordberg: Det var inte det vi använde, utan vi utvecklade ett eget system och
egna handböcker.

68 Gustav Sjöblom (red.), Införandet av streckkoder i handeln. Transkript av ett vittnesseminarium vid Tekniska museet
i Stockholm den 22 oktober 2008 (Stockholm, 2008).
69 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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Pär Olov Sparén: Det var så det såg ut. Den andra butiksdatorutvecklingen kom ju se-
dan på dagligvarusidan. Det systemet hade automatiska order och det hade alltså lagerre-
dovisning, statistik och all kassaredovisning. Ja, nu överlåter jag ordet.

Gustav Sjöblom: Tack. Ska vi åka till Älmhult då?

Kjellåke Wahl:70 Ja, det var länge sedan jag var där, kan jag säga dig, men i alla fall …
Göran slutade ju med att berätta om installationen av Anker i Göteborg och beslutet att
köra vidare med Anker i hela IKEA-koncernen, eller på de varuhusen som fanns då. Det
var faktiskt inte så många 1973, det var några stycken i Sverige, något i Tyskland, något i
Norge, något i Danmark. Arne Köhler slutade sälja möbler i Göteborg och återvände
som administrativ direktör till Älmhult och genast satte han igång ett projekt som vi på
IKEA kallade KTS-projektet. Det stod helt enkelt för Kassa-Terminal Systemprojektet71.
Vi blev tre svenska medlemmar och en tysk medlem i det och vår uppgift var att imple-
mentera på bred basis det här systemet som Anker hade börjat installera i Göteborg. Jag
kan inte det i detalj, du kanske kan hjälpa mig lite Willy, men det beslutet innebar att vi
skulle få Ankers kassaterminaler i samtliga varuhus tillsammans med en minidator från
Honeywell-Bull72 för den bakomvarande administrationen. Det var ju då minidatorerna
började komma …

Karl-Willy Turegård: Hewlett-Packard.73

Kjellåke Wahl: Var det Hewlett-Packard? Ja, det är H som H. Detta skedde 1974-75 och
vi kastade oss in i det projektet och började jobba med det. Tiden gick och vi började
fundera på vad det var som hände. Bosse [Franzén] och jag åkte ned till Bielefeld74för till
att se om det gick att se något påtagligt, för vi var lite oroliga. Vi fick se en del och det
som var mest frapperande var att se en mekanisk industri där man veckade plåt och svar-
vade kugghjul, för det var väl inte riktigt det vi hade tänkt oss att få se i det läget. Men det
var det vi fick se, och så fick vi se någon tangentbordslayout också. Vi åkte hem och rap-
porterade och jag vet inte hur länge det gick efter det, men då ringde Willy en dag och
sade: ”Kan ni komma upp till mig, jag vill prata med er” och då meddelade Karl-Willy att
Ankers konkurs var ett faktum och projektet kunde inte fortsätta. Stämmer det, Karl-
Willy?

70 Kjellåke Wahl, f. 1949, trainee IKEA Svenska AB 1970–72, driftschef IKEA Köping 1973–74, KTS-
gruppen IKEA Svenska AB 1975–79, försäljningschef NCR Svenska AB 1979–85, därefter främst verksam
inom egna företagen TANCOM Consulting AB 1985–96 och ERC AB 2004–08
71 KTS, Kassa-Terminal-System, projekt för att införa kassaterminalsystem på IKEA:s varuhus. I systemet
överfördes varuhusens försäljningstransaktioner och in- och utleveranser via modem till huvudkontoret i
Älmhult. Första installationen gjordes i september 1975 med hårdvara från ADS Anker. Efter Ankers kon-
kurs 1976 ersattes Anker med IBM:s Retail Store System 3650.
72 Honeywell-Bull, fransk-amerikanskt datorföretag. Bull (eg. Compagnie des Machines Bull) grundades
1931 utanför Paris för att kommersialisera ett norskt hålkortspatent. Bull producerade en egen stordatorse-
rie på 1960-talet men köptes upp av General Electric 1964 efter ekonomiska problem. 1970 sålde GE sin
datordivision till det amerikanska industrikonglomeratet och datortillverkaren Honeywell. Bull-GE blev nu
Honeywell-Bull, det största dotterbolaget till Honeywell Information Systems. Honeywell-Bull gick sam-
man med franska CII 1973 och Bull nationaliserades av franska staten 1982.
73 Hewlett-Packard Company, HP, amerikanskt dator- och IT-företag grundat 1939 i Palo Alto, CA av Wil-
liam Hewlett och David Packard. HP klev in på datormarknaden 1966 med minidatorserien HP 2100/HP
1000. Under 1970-talet blev HP en av de ledande minidatorleverantörerna och på 1980-talet var företaget
framgångsrikt på marknaden för skrivare och persondatorer. HP förvärvade Tandem 1997 och Compaq
2002 och blev därmed världens största datortillverkare.
74 Bielefeld, den stad i Nordrhein-Westfalen där Ankers huvudkontor var beläget.
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Karl-Willy Turegård: Ja, det gick ännu längre än så. Ni var ju nere då för att testa kom-
munikationen till IBM 370. Vi hade en HP i bakgrunden och så hade vi elektroniska ter-
minaler som hette ADS 30 och som gick, lyckligtvis, med den test som gjordes. Vi hade
hela sortimentet inlagt och sedan gjorde vi en överföring till IBM 370 som lyckades ock-
så. Det gjorde ni fem dagar innan konkursen den 16 juni 1976 och sedan skulle vi levere-
ra, veckan därpå, för det skulle installeras på varuhuset i Älmhult i midsommarveckan,
för vi skulle sätta igång att köra efter midsommar. Då kom det väldigt hemska beskedet
att hela moderbolaget med 10 000 anställda var i konkurs och den nya ägaren ville inte ha
några computers, så han ville inte ha något samarbete med Hewlett Packard. Han ville
bara sälja elektroniska kassaregister, för de hade ju kommit -73 och utvecklats lite mer
och så vidare. Jag stod i den lite otrevliga sitsen att jag hade fått 700 000 i förskottsbetal-
ning utav IKEA, för ordern var på sju miljoner till några varuhus. Första frågan jag fick
från Arne Köhler var: ”När fan kan du betala tillbaka de där 700 000?” ”Det skall jag
göra”, sade jag, ”Arne, men du får lugna dig.” För veckan därpå köpte jag, tillsammans
med en tysk, det svenska företaget här och jag köpte samtidigt också in mig i Finland och
i Norge. Jag hade börjat en annan utveckling med läspenna för dagligvaruhandeln samti-
digt här i Sverige, som hade varit lyckad och som vi hade installerat lite provsystem utav.
Men jag var så dum att jag betalade tillbaks de här pengarna efter tre månader trots att vi
hade väldigt knapert då, eftersom jag övertog 79 anställda och att i det här fallet då betala
700 000 tillbaka … Jag vet i alla fall att jag fick höra sedan av IKEA-vänner att de tyckte
det var fantastiskt att jag hade varit lite dum, för ni hade redan skrivit av pengarna.

Kjellåke Wahl: Ja, nu hade vi så dåligt ekonomisystem så det …

Karl-Willy Turegård: Det var därför.

Kjellåke Wahl: Det var ju helt manuellt. Ja, det som inträffar då är ju att man får gå in i
någon form av utvärderingsprocedur. Det klara direktivet, det vill jag säga, till skillnad
från det här med handdatorer, var att datainsamlingen skulle ske i kassalinjen. Det fanns
inga tankar eller önskemål eller någonting som ville styra mot att vi skulle ha handdatorer
där vi registrerade beställningar ute i butiken, utan det var att det som passerar genom
kassan kan registreras där och det är det som är styrande för fortsättningen. Så uppgiften
var att hitta någonting annat i det häradet, om jag uttrycker mig så. Jag vet inte om det
var ett spel för galleriet, men efter att vi hade tittat på andra leverantörer kom det direktiv
om att nu är det IBM 365075 som gäller. Jag vet inte om det är sant, men Ingvar Kamprad
lär ha sagt att nu får vi gå på de säkra korten och köra med IBM, men så var det i alla fall.
3650 var ju ett ganska nytt system som jag tror kom -74 eller någonting sådant.

Per Olofsson: -73.

Kjellåke Wahl: -73 ja. Det som var kännetecknande för det systemet var att kassatermi-
nalen vägde nästan 100 kilo och det var ju ett problem som jag kommer att återkomma
till sedan. Det andra var att den servades av en bildskärmslös server, men det visade sig
sedan att det var ett väldigt driftsäkert system. Eftersom man blev beroende av Price-
Look-Upen från hosten kunde man ju inte acceptera några störningar, några nedgångar
på servern och det var väldigt få sådana vad jag minns. Jag minns knappt några egentli-
gen, så det var alltså ett oerhört driftsäkert system som vi beslutade oss för. Det som in-
träffade var att vi påbörjade en utvecklingsfas tillsammans med IBM, som då skulle ta

75 IBM 3650, kassaterminalsystem lanserat i augusti 1973. Systemet bestod av en stordator (3651) med 56 K
minne som samordnade ett antal kassaapparater (3653), bildskärmar (3275) och skrivare (3784).
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fram mjukvaran. Det var egentligen inte så mycket som vi hade att ta fram, därför att det
byggde på kontantförsäljning och registrering av artikelnummer i kassalinjen och sedan
lite personalköp och sådana grejer. Vi kom ganska snabbt vidare och planen som beslu-
tades var att vi skulle göra en testinstallation i Älmhult … Var det under början av 1976
eller slutet av -75, P-O?

Per Olofsson: Det var nog säkert början av -76.

Karl-Willy Turegård: Nej, det var -76 som vi skulle leverera, så det måste ha varit -77.

Kjellåke Wahl: Var det januari -77? Oj, vad tiden går.

Karl-Willy Turegård: Jajemen.

Kjellåke Wahl: Och det gjorde vi och där började det och sedan rullade det på, enligt en
plan som upprättades efter att installationen i Älmhult godkändes. Det som var intressant
att titta på, det var faktiskt många saker i anslutning till att vi satte dit kassaterminalerna i
varuhusen. Jag nämnde ett innan och det var storleken. Vi blev tvingade in i ett kassa-
disksdesignprojekt av arbetsmiljöhänsyn, så det tillsattes en projektgrupp med facket och
från arbetsskyddet, eller vad det nu kallades, så vi fick ta fram en helt ny kassadisk som
kunde härbärgera den här lite större maskinen som vi skulle ha i kassan. Det fick vi också
ett godkännande på och kunde fortsätta och det gladde ju den som levererade kassorna
för det var ju rätt så stora kvantiteter sådana också som kom till, som vi fick beställa. Vi
tittade på datainsamlingen. Den blir ju oerhört fokuserad, eftersom – precis som någon
sade här – att registrera artikelnummer i kassan tar lite längre tid än att registrera bara pri-
set eller att släppa igenom varor gratis. IKEA hade en etikett – jag minns inte om ni
kommer ihåg den? – med en liten avvridningsdel som innehöll artikelnumret. Tanken var
att man utifrån det skulle finna en lösning att riva av och registrera efter i kassan och
eventuellt att ha optisk läsning på sikt. Vi började med den avrivbara lösningen och
grupperade Görans artikelnummer med checksiffran först i grupper så att kassörskan
skulle kunna memorera lite lättare. Istället för att läsa åtta siffror kunde hon läsa dem i
grupper om tre, tre, två: 130, 670 och 88. Det var den bästa lösningen vi hade i det läget.
Vi hade ett företag som hette Recognition Equipment76 ute som presenterade en OCR-
lösning, men OCR lämnade vi ganska snart som ett alternativ i en utgångskassalinje. Det
finns väl ingen som har implementerat det heller tror jag. Så det kördes med den avrivba-
ra delen i rätt många år, vad jag vet, jag var ju inte kvar sedan. Det som diskuterades var
om man skulle ha kassahjälp, alltså någon som rev av och lämnade en bunke till kassörs-
kan, eller att kassörskan skulle göra det själv. Där har det provats lite olika metoder fram
och tillbaka och det som blev till slut var väl att man lät kassörskorna sköta sig själva, så
att man inte hade den här kassahjälpen. I det sammanhanget fanns det ett väldigt roligt
projekt, jag tror det var ett statligt projekt till och med, jag vet inte om det är någon som
kommer ihåg det? De ringde upp och sade att de hade ett jättebra system för att kunna
identifiera varorna och ville gärna presentera det, men de ville inte säga vad det var förrän
de var på plats. De kom till Älmhult, kom in, presenterade sig. Jo, det byggde på vägning
av varorna, så man skulle ge varje vara en vikt och på så sätt identifiera den. Men det för-
står ni ju alla att det kunde man ju säga inom fem minuter att det var helt omöjligt, men
det var helt seriöst som de presenterade detta. De hade fått bidrag från något av de här
…

76 Recognition Equipment, företag baserat i Dallas, Texas, som under början av 1970-talet utvecklade en
metod, där försäljningskvitton med OCR-A skrift från bensinstationer skickades till en datacentral och
lästes i hög hastighet.
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Per Olofsson: STU77 eller något.

Kjellåke Wahl: Ja, något sådant, för att ta fram ett sådant system om vi var intresserade
på IKEA. Men det var vi faktiskt inte. Det vi också höll på med var köhantering. Vi var
ju inne på det här med insamlingen och Ingvar Kamprad var skitsur för att det var köer.
Innan vi hade datainsamlingsenheterna var det ju inte så viktigt, tyckte han, och då kunde
man ta fram en kassalåda och lägga pengarna i och så kunde man ha den bredvid och så
kunde de springa igenom och lite sådant. Men det kunde vi ju inte längre, så vi jobbade
rätt så mycket med köanalyser och den biten. Men kö är kö konstaterade vi, det gick inte
att hitta på något som tog väck köerna om vi inte byggde ut kassalinjen i oändlighet. Pa-
rallellt jobbade vi med en total översyn av varuhusens rutiner, så vi jobbade inte bara
med själva kassadelen utan vi jobbade med de administrativa delarna också, så att vi fick
en harmonisering av dem till den här nya kassalösningen som vi tog fram. Ja, det bara
rullade på. Det blev ju både nya varuhus och nya installationer skulle göras och jag kom-
mer inte ihåg hur länge detta pågick innan man började utvärdera ett nytt system. Nu
skall vi inte ta det nu, men 3650 levde väl …

Per Olofsson: En bit in på 80-talet.

Kjellåke Wahl: Ja. Och det man kan säga om det är väl att det var en ganska succéfylld
installation, med tanke på att man fick in den här datan som man ville ha in och kunde
processa den i Görans fina 370-maskin som köptes in parallellt med detta. Det fanns
problem och det var kommunikationen, för vi ville inte skicka några band eller någonting
utan vi ville ha en överföring via modem och Älmhult var kanske inte den bästa orten för
Telia – eller Televerket som det då hette – när det gäller linjer, så jag minns att vi fick lösa
abonnemang i Växjö och ringde upp från Växjö och sedan kopplade upp oss med fasta
linjer mellan Växjö och Älmhult för att få över datan. Det var ju sådana där innovativa
lösningar som gjorde att succén blev ännu större och som Ingvar Kamprad gillade, för
han tyckte att sådant var trevligt, när man kunde hitta lösningar som inte var de vardagli-
ga, utan att det för den skull var något speciellt kriteria för framgång. Ja.

Gustav Sjöblom: Göran lovade före pausen att du skulle berätta för oss hur Ingvar
Kamprad blev förtjust i datorer. Det har vi väl inte riktigt fått uppfyllt?

Kjellåke Wahl: Ja, han blev det. Göran sade ju det, att efter att han hade beslutat om den
här IBM 370:an och fortsättningar av den, så gav han direktiv om att vi skulle köpa IBM i
fortsättningen. Även om vi utvärderade någonting annat så var det hans sista ord och i
det här fallet så var det då att vi skulle ha en IBM-lösning, eller vi skulle ha IBM-
produkter – om det fanns sådana att tillgå givetvis.

Gustav Sjöblom: Vi har ju hört om två möbelsystem här. Finns det några paralleller mel-
lan KAP-systemet som KF utvecklade och det man gjorde på IKEA? Kan man dra några
lärdomar av det?

Pär Olov Sparén: Jag skulle vilja påstå att det kanske var ett mer integrerat system som
vi hade byggt upp på KF, för det innehöll hela vägen från kassan till leverantören och till
mottagningen av varorna igen, plus den ekonomiska redovisningen. På samma sätt som
IKEA så hade vi en uppringd linje för att skicka data. Det finns en trebetygsuppsats i

77 STU, Styrelsen för Teknisk Utveckling, statligt organ för industrinära forskning som inrättades 1968 och
ombildades till Nutek 1991.
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Uppsala som är en utvärdering av de här två systemen. Det var två flickor som gjorde
den där, men jag har den inte tillgänglig längre.

Kjellåke Wahl: När du säger att vi inte hade helintegrerade system så måste jag nog
tycka att IKEA hade väl integrerat det här i sin helhet, därför att det som vi drog via kas-
san ansåg vi vara en del. När det gällde leverans från leverantör så tecknade vi ju order på
det. Ville kunden betala så fick de göra det inom ramen för de rutiner vi hade i kassan
och ville de hämta ut någon annanstans så kunde de göra det. Så jag tror vi hade rätt så
bra … Vi hade ju system för vad vi skulle sälja och dem täckte vi in i den här lösningen
som vi tog fram ganska väl, det tycker jag nog.

Gustav Sjöblom: Då ger vi ordet till Per Olofsson.

Per Olofsson: 1975 blev jag ansvarig för detaljhandeln i Sverige, det vill säga tillbaka till
relationen med IKEA som jag hade lämnat när jag flyttade till Stockholm 1972. Då är vi
inne i den här perioden där man skulle utveckla system för varuhusen och då hade vi nya
relationer igen. Jag kan säga att IKEA fungerade då på samma sätt som det gjorde på 60-
talet, det vill säga väldigt direkta beslut, väldigt fokuserade på att vara rationella i sin ma-
nagementhantering. När man hade bestämt sig så implementerade man rakt på, så det var
en väldigt positiv erfarenhet med 3650, som Kjellåke har beskrivit, som väl egentligen var
en utav de viktigaste händelserna i Sveriges kassaterminalsystem, systemmässigt kassa-
terminalssystem, så att säga. Det andra som jag nämnde för en liten stund sedan var NK,
som var ett annat exempel på en väldigt avancerad implementation av kassaterminalsy-
stem. Det var de två grejerna egentligen som hände oss på IBM på varuhussidan. Vi hade
ingen kontakt med Hennes & Mauritz och Kappahl och de modeorienterade företagen.
Det är naturligtvis väldigt intressant att veta vad de egentligen gjorde då. De är inte re-
presenterade här och jag kan inte representera dem heller, men däremot så tycker jag man
skall titta på det, för de måste ha gjort något väldigt bra egentligen. Jag menar i ett per-
spektiv att IKEA:s totala succé naturligtvis är en effekt av många faktorer, bra sortiment
och allt vad nu är, men väldigt mycket är resultatet av en förbaskat bra databehandling.
Rakt på, väldigt direkta kommunikationer i alla lägen, man har jobbat beslutsmässigt på
bra information hela vägen igenom. Förutom NK och IKEA kan man väl säga att hu-
vuddelen utav fokusen på kassaterminalsystemområdet var på dagligvaruhandeln och det
skall vi inte täcka här nu men en stor del av aktiviteterna låg där. Så jag nöjer mig med det
just nu.

Gustav Sjöblom: Vill Göran lägga till något där? Du blev alltså IBM-säljare mot IKEA
och kom tillbaka en andra gång 1976.

Göran Sjöstrand: Jo, jag återvände, så att säga, till platsen för brottet och hade under en
period ansvaret för IKEA på IBM, men jag har inget mer att tillägga. Kjellåke har beskri-
vit det bra.

Kjellåke Wahl: Jag kan bara understryka igen det P-O [Per Olofsson] säger. Vi som job-
bade i den här KTS-gruppen var tre plus en tysk. Han pratade för övrigt ingen svenska
alls så vi kunde inte kommunicera någonting, men han nickade alltid medgivande. Vi var
alla under 27 år när vi jobbade fram det här projektet och jobbade med det i tre års tid, så
det var ett jättestort förtroende man fick och fick jobba inom väldigt fria ramar. Det är
väl en av IKEA:s styrkor. Man sätter några på någonting och förväntar sig att de skall
lösa problemet och får fria tyglar och så gör man det kanske.
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Per Olofsson: Jag tror att det var så. Det finns en annan dimension i hela den här fråge-
ställningen. Om vi tittar på kassaterminaler idag, system i detaljhandeln idag på butikssi-
dan, så är det i grunden datorleverantörer som har överlevt och driver verksamheten –
IBM och ett antal andra – medan de traditionella kassaregisterleverantörerna inte klarade
omställningen, lika lite som Facit och Addo klarade omställningen till elektronik på sin
tid. Hugin är borta, Anker är borta, Sweda är borta. Alla de som egentligen hade väldigt
bra förutsättningar att göra en bra kassaterminal, givet att de hade tagit vara på all elek-
tronisk kunskap som fanns. Men däremot kunde de inte bygga system. De bara kunde
inte det, därför att det krävdes den historik som existerade i dataföretagen. I svenska
IBM organiserade vi på den tiden en liten gruppering med Sune Tungström, Lasse Malm,
Harry Gyndin, Göran Sjöstrand från IKEA och Bertil Lundström, som fokuserat ägnade
sig åt det här ämnet. Det var naturligtvis också någorlunda viktigt att vi tog det organisa-
toriska greppet. Hade vi inte gjort det då så hade vi inte lyckats i Sverige, det tror jag, för
IBM:s succé då varierade väldigt mycket mellan olika länder och 3650 var ju inte en lätt-
såld apparat. Den var inte lätt att bära heller, därför att den var gjord för den amerikanska
marknaden och där fanns det inga ergonomiska synpunkter på någonting egentligen. Så
vi behövde få acceptans för systemtänkandet bakom och egentligen att någon köpte det
och accepterade att terminalen inte var särskilt optimal, om man skall summera situatio-
nen då.

Göran Sjöstrand: Man kan ju konstatera då, också som lite kuriosa, att när jag hade åter-
vänt till IBM och skulle göra installationen på ett nytt Oslovaruhus på IKEA, då hade
norska IBM tagit ett affärsmässigt beslut att inte marknadsföra 3650, vilket betydde att all
support skedde via flyget mellan Stockholm och Oslo, så fort något gick sönder. Nu var
det precis som Kjellåke säger, att inte mycket gick sönder som väl var. Och det var vid
det tillfället …

Per Olofsson: Väger det 100 kilo får det fan inte gå sönder.

Kjellåke Wahl: Är det ett säljmöte det här?

Göran Sjöstrand: Nej, jag vill bara säga det. Det var vid det tillfället Ingvar ville ta fram
skolådan, men jag fick faktiskt stoppa honom. Det var fruktansvärda köer, men med
hjälp av fullständigt uttröttad säljpersonal som plockade fram dricka och frukt och bjöd
kunderna på, plus att man vände etiketter och allt annat rätt när de kom till kassan, så
löste det upp sig. Det hade varit hemskt att behöva inventera om det här en gång till.
Men så var det, precis som Per säger, att det var inte alla länder som tog 3650, vilket var
ett problem för IKEA som var worldwide, så att säga.

Gustav Sjöblom: Ja, och då tar vi och kopplar in Karl-Willy.

Karl-Willy Turegård: Jag vill påminna lite grann om vad som var grunden för att IKEA
bestämde sig för ADS, det var faktiskt en etikettryckare som gjorde en streckkod. 1975
på våren – vet inte om du var med, Kjellåke? – var det några stycken ifrån IKEA-
varuhuset som kom ned med en jädra massa varor, från gardinstång till annat, till Cityhal-
len i Karlskrona där jag 1974 hade installerat en minidator i bakgrunden med en egen eti-
kettryckare som gjorde 2500 etiketter i timmen som klistrades på varorna. Där hade vi
price look-up78 på ungefär 2500 artiklar ifrån den här datorn, som var riktigt gammalmo-
dig. Den hade kärnminnen som inte kunde förstöras och så hade den 16 kilobyte ram

78 Price look-up, PLU, se nedan not 62.
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som man laddade in programmet i. Det var 48 kilobyte kärnminne. Men i alla fall, där
lyckades vi få in ett sortiment på 4500 artiklar som en ICA-butik hade på den tiden, och
det blev för oss en succé. Det var helt och hållet tack vare den etikettryckare som företa-
get tog fram från -73 till -74, för vi hittade en läspenna i England som hette Plessey79.
Den hade tagits fram till engelska försvaret för att hindra att information kunde läsas
utav spioner, för kodraden var väldigt komprimerad. Det påminde på ett vis om EAN-
koden, men det var långt innan EAN-koden föddes och den hade en fördel som inte
EAN-koden har: den hade också en plausibilitetskontroll. Den hade inte bara värdet,
utan den hade också kontroll på antalet siffror, så vi hade två checksiffror i den här. Det
här var anledningen till att IKEA vart väldigt tända på att kunna fånga artikel i kassan
med hjälp utav en läspenna, för man gjorde mycket försök där under en dag och etikette-
rade varor och vi läste med läspenna på alla möjliga stora varor och det gick ju bra. Det
var det som var anledningen till att vi inte skulle ha kassaköer, för det här gick mycket
fortare än att överhuvudtaget knappa in någonting. Man drog bara med en läspenna så
var det registrerat in i datorn i bakgrunden. Det systemet fullföljde jag med sedan 1976,
för redan 1974 fick jag installera ett antal ICA-butiker. Först var det Cityhallen i Karls-
krona och sedan blev det en par stora butiker i Stockholm; Valerud i Upplands Väsby
och en butik i Skärholmen. De blev väldigt lyckade genom att man inte kunde slå fel i
kassan utan styrde artikelhanteringen ifrån lagret där man själv gjorde de här etiketterna
som fick klistras på. Det tog ungefär 25 timmar mer att stå manuellt och sätta på etiket-
terna mot bara prisstämplare och annat, men man fick helt plötsligt en bruttovinsthöj-
ning på de här butikerna, som ICA inte trodde på från början. Men då kom också den så
kallade mikrodatortekniken. Jag såg att minidatorerna var alldeles för dyra och fick ett
företag som jag jobbade ihop med här i Sverige att göra en programmering för en Moto-
rola80 mikrodator som styrde processen i de här minnena. Minnena lade vi i CMOS-
RAM81 med batteriuppbackning och då fick vi in ungefär 4800 artiklar i det här lilla pris-
minnet, som kopplades till åtta kassor. Det blev en väldigt stor succé och det byggde jag
upp ADS Anker i Sverige på ifrån -76 när modern gjorde konkurs. När EAN-koden kom
– och den kom ju egentligen inte ut i handeln på 50 procent av varorna förrän 1983 –
hade jag 130 datoriserade ICA-butiker och det var alla de största, plus en del fackhandel.
Genom att vi hade en etikettryckare och en läspenna som läste väldigt snabbt över det
här – att det gick snabbare i kassan än manuell registrering kunde ju vem som helst kon-
statera – fick jag ett väldigt försprång, även mot IBM, när det gällde till att ta dagligvaru-
handeln. Jag fick sedan utveckla ett system för dagligvaruhandeln som byggde på tekni-
ken som vi hade i en mikrodator, som sedan kom att bli insatt i ungefär 900 ICA-butiker
och i en tre-fyrahundra utav Dagabs butiker – Axfood hette de då – där man kunde, långt
innan EAN-koden kom, använda sig av automatisk läsning och få en exakt artikelkon-
troll. Den programmeringen gjorde vi i Sverige och då hade vi redan kommit upp i
12 000 artiklar på livsmedelsbutikerna. Vi hade det liggande i RAM-minnen och då hade
vi redan dubblerat minnena så att om det ena gick sönder tog det andra över, för att det
kunde det ju göra med de kapslar som fanns på den tiden. Det var kanske det som var
anledningen, Kjellåke, att IKEA valde att ni skulle få en automatisk läsning. Och det var
ju bara vi som hade den här etiketteringsmaskinen och den här metoden, därför fick jag
ett litet försprång.

79 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.
80 Motorola, amerikanskt elektronik- och telekommunikationsföretag grundat 1928 och baserat i Schaum-
burg, Illinois.
81 CMOS-RAM, Complementary Metal-Oxide Semiconductor Random Access Memory, typ av minnes-
krets med låg energiförbrukning. I en PC lagrar CMOS-RAM den grundläggande information om datorn
som anropas av BIOS när datorn startas.
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Kjellåke Wahl: Jag var inte med då, så jag kan inte …

Karl-Willy Turegård: Nej, du var inte med kanske?

Kjellåke Wahl: Jag var för ung.

Karl-Willy Turegård: Jaha. Men Göran var i alla fall med, så du vet ju att detta var äg-
get.

Gustav Sjöblom: Jaha, var du klar där?

Karl-Willy Turegård: Ja, för vi skall ju inte behandla dagligvaruhandeln. I och med att
samarbetet med HP sprack … De hade en dator som man kunde använda för price look-
up för ett stort antal kassor och vi kunde då ansluta, jag tror att det var 36 kassor till en
HP-dator. Då kunde man använda etiketteringstekniken i varuingången eller på centralla-
ger och sedan kunde man läsa i kassan med hjälp utav en läspenna. Sedan kom sedermera
också handscanner som vart bättre än vad läspennan var, kanske.

Gustav Sjöblom: Då har vi hört alla en andra omgång. Är det någon som vill kommen-
tera på det som har sagts? Conny.

Conny Nordberg: Jag skall bara beklaga inkubationstiden hos IBM, för 1973 – jag vet
inte om Sune var med då eller om Per var med? – så var jag ute på Elfvik82 och höll ett
föredrag för IBM-säljarna och sade att: ”Ni måste sluta sälja järnskrot, ni måste sälja lös-
ningar. Ni försöker lösa problem som vi inte känner till att vi har ens en gång.” Som av-
slutning ritade jag upp en båge ungefär som på Arlanda när man går igenom och sa: ”I
framtidens system skall man kunna gå med alla varorna i vagnen och bara gå rätt igenom
bågen så skall allting registreras. Jag vet inte vad det heter eller vad det är för teknik, det
är väl några isotoper eller någonting sådant där, men det är dit vi ska.” Vi är inte riktigt
där än, men å andra sidan kan det ju ta 40 år också, det gör inte så mycket.

Per Olofsson: Allting tar sju år, brukar vi säga.

Conny Nordberg: Ja, men vi är på väg.

Gustav Sjöblom: Har vi några reaktioner från publiken på det som har sagts?

Sune Vallgren:83 Jag heter Sune Vallgren och har arbetat i hur många år som helst på
OK med korthantering. Jag har bara en känsla av att ni har varit väldigt duktiga, men om
ni själva ser det: hur låg Sverige till internationellt när det gällde datoriseringen av handeln
överhuvudtaget. Svara den som vet något.

Göran Sjöstrand: Jag vet inte i detalj, men vi gjorde faktiskt ett studiebesök i USA 1973,
och resultatet av det besöket var att vi fick tala om för dem vad vi gjorde i Sverige. På

82 Elfviks udde, IBM:s utbildningscentrum för norra Europa. Kursgården invigdes 1970 och är sedan 2003
Nordic Blue Hotell.
83 Sune Vallgren, f. 1937, studentexamen 1957, programmerare SPP 1960–63, programmerare Riksförsäk-
ringsverket 1963–65, programmerare Centrala folkbokförings- och Uppbördsnämnden 1965–68, system-
man Bilregisterutredningen 1968–69. 1969–96 på Oljekonsumenternas förbund (OK) som programmerare,
systemutvecklare, projektansvarig för butiksdatorisering och produktionschef.
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vart enda ställe vi var blev de ytterst förvånade över hur vi gjorde, i alla fall när det gällde
möbelsidan. Det kändes alltså som de var väldigt långt efter. Nu pratar jag om möbelsi-
dan, inget annat.

Conny Nordberg: Jag håller med dig. Jag brukar säga att när man har varit i USA och
även i andra länder så får man snarare en bekräftelse på att vi låg bra framme, och jag
tror att vi fortfarande gör det. Men datorisering är å andra sidan inget självändamål, mås-
te man komma ihåg, utan man måste faktiskt tänka efter och räkna på det, eller hur man
nu bestämmer sig för att göra det. Så det är inte bara att ösa ut pengar bara för att det
råkar vara elektroniskt. Många saker kanske ser ut som det tar väldigt lång tid för vissa
företag medan andra ligger före, men i grunden ligger ju ändå en bedömning av om det
här är meningsfullt eller inte, i konkurrens med andra insatser eller andra investeringar
man gör. Men generellt sett tror jag man kan säga att vi ligger långt framme.

Kjellåke Wahl: Men jag tror kanske att man i USA, som ni var inne på – för vi var också
dit – är lite bättre på att värdera hur mycket man tjänar på den lösningen man har just nu.
Vi är jättesugna på att byta lösningar för vi tror vi ska tjäna väldigt mycket på en ny lös-
ning. Jag vet inte, men den känslan får man. Därför ser man ju när man är i USA, på
många företag och tittar – eller var då i alla fall – att de har en del gammal utrustning
kvar, en del gamla maskiner och en del gamla lösningar, men de försvarar det med att
den är kostnadseffektiv eller vi har den förtjänsten som vi behöver ha och därför behö-
ver vi inte investera i något nytt. Man har gjort den värderingen, rätt eller fel.

Per Olofsson: Det är så diametralt olika förutsättningar i olika miljöer. I Sverige måste vi
ha väldigt bra lösningar, därför att vi egentligen inte har volym som genererar vinster på
samma sätt. Om du tar Wal-Mart84 som en varuhuskedja idag, så kan man säga att de an-
tagligen är världens bästa företag på att utnyttja den information som deras datasystem
nu producerar. Jag kan inte säga att de har bra kvalitet, eller det vet jag inte, men de är
väldigt duktiga på att se till att de har rätt varor hemma i lager eller i butikerna. Det är
nog den allmänna uppfattningen generellt att Wal-Mart är duktigast på det och har myck-
et av sin tillväxt att tacka för skicklig dataanvändning. Om du tittar över Europa så kan
man se att det finns ett antal företag som anses vara väldigt avancerade i sin databehand-
ling, till exempel det spanska företaget El Corte Inglés85 är kända för det. Om de är duk-
tiga eller inte vet inte jag, men de har ju i alla fall överlevt och tjänat bra med pengar. Li-
kadant så finns det några stycken tyska företag som är bra och likadant har du i Frankrike
ett antal kedjor som anses duktiga. Det jag vet om dem är att de är alla bra på databe-
handling. Tack vare sina volymer får de dessutom bättre effekt av det.

Sune Vallgren: Min fråga rörde egentligen inte dagens läge utan den tid vi pratar om, det
vill säga början, mitten på 70-talet.

Per Olofsson: Jag kan inte svara dig på det. Gissningsvis var vi i Sverige ännu bättre rela-
tivt sett då, därför att vi alltid var duktiga på applikationer och då var det mera applikato-
risk kompetens som var det som avgjorde om man var bra eller inte bra.

Gustav Sjöblom: Göran, du nämnde att ni på IKEA jobbade med efterkalkyler och ut-
värderingar efter implementeringen av datasystemen. Hur såg det ut på andra håll? Fick

84 Wal-Mart, världens största detaljhandelskedja, grundad av Sam Walton 1962 i Arkansas. Wal-Marts
framgångar bygger på en hård satsning på logistik och rationalisering.
85 El Corte Inglés, Spaniens största varuhuskedja, grundad 1940 i Madrid genom ombildning av ett skräd-
deri.
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ni någon siffra på Åhléns eller på Turitz eller på KF på hur mycket ni hade tjänat på olika
system?

Conny Nordberg: Nej.

Gustav Sjöblom: Gjordes det försök?

Conny Nordberg: Nej, inte ens det tror jag, utan det handlar mer om att när man tar
beslutet om att utveckla så har man en förutsättning, en situation. När man är klar och
har installerat så har man en ny förutsättning och en ny situation. Att försöka jämföra
dem är näst intill omöjligt, skulle jag vilja påstå, utan man får tro på det beslut man tar.
Är man, som jag tycker att vi har varit i alla fall, försiktig i våra beslut och i våra invester-
ingar – det kan man också se på vilken storlek man har på IT-kostnader och investeringar
i förhållande till omsättning – så finns det inte så mycket att välja på, utan kommer man
fram till att man vill göra en viss utveckling så tror man på det och så genomför man det
och sedan så är det bra med det. Sedan står det nya projekt för dörren.

Gustav Sjöblom: Tänkte man så på IKEA också eller fanns det en annan syn?

Göran Sjöstrand: Nej, det som jag refererade till var ju egentligen ett sätt att få slut på
en diskussion om man skulle ha datorn eller ej, faktiskt, och vi nådde ju vårt syfte med
det. Vi fick beslutet och gjorde efterkalkyl och det var i den ordningen. Efterkalkyl gör
man ju efter.

Pär Olov Sparén: Det system som egentligen gav den största vinsten var när man tog
bort baklagret i butikerna genom att beställa direkt ifrån hyllan i hela butiksförpackningar
varje gång, så man hade i stort sett reservlager, plats för en butiksförpackning och så ing-
enting i baklagret utom för skrymmande varor. Det sparade inte bara lagerutrymme, det
sparade inte bara lagereffektivitet, utan det sparade framför allt arbetskostnad, för förut
beställde man till baklagret och sedan ett nytt beställningssystem därifrån och så in till
hyllan. Det var nog ett av de största och viktigaste system vi har gjort.

Gustav Sjöblom: Jan.

Jan Simonsson: Jag kan väl säga så här att ibland kände man att man gjorde för avance-
rade system jämfört med hur användarna kunde utnyttja dem. Det är alltså väldigt skif-
tande kvalitet på användare, skall man ju ha klart för sig, antingen det är varuhus eller
inköpare. En del kommer ju med önskemål och använder all information de kan och en
del slänger det i papperskorgen nästan. Och det är ju precis som i politiken, man gör ett
system och så testar man och så får man backa ibland, höll jag på att säga, och komma
med ett nytt förslag. Det var ju så för oss också att man kämpade i motvind ibland.

Gustav Sjöblom: Vi kanske kan prata lite mer om det här med bemötandet från använ-
darna. Ni nämnde på IKEA att personalen var rädd för er och bugade där ni kom. Hur
blev ni bemötta, både av de anställda, av de fackliga organisationerna och av andra som
berördes av datoriseringen?

Kjellåke Wahl: Man måste väl skilja på varuhus och kontor, i alla fall var det så på
IKEA. På varuhusen var det inte speciellt mycket som datoriserades som personalen
märkte av, utan det var ju kassalinjen som var det stora där och betalt var man ju tvungen
till att ta, det kunde man inte sätta sig emot så det var väldigt små problem. Det var nog
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väldigt positivt egentligen, eftersom man fick varor ersatta som man hade sålt istället för
att springa runt och defektera, eller vad vi nu kallade beställa manuellt. Det Göran relate-
rade till kan väl han prata om. Det var ju på huvudkontoret, där man tvärtom hade väl-
digt mycket personaldrivna lösningar som man tog fram och det ligger ju i sakens natur
att folk blir rädda.

Göran Sjöstrand: Det gällde ju att hantera det på ett riktigt sätt genom att prata om det
och inte bara liksom spela Allan eller försöka gömma det. Det var ju alltid en realitet un-
der en kort period, ”Vad skall hända?”, men i efterhand sedan som allting satte sig på
plats förstod ju folk att det här bara var någonting positivt egentligen.

Kjellåke Wahl: Men det fanns ju stora … Hur många var det som satt och skrev ut
adresslappar och fraktsedlar? Det var väl 30 tjejer som satt så hela dagarna och de bara
puts väck, ju …

Göran Sjöstrand: Men det blev ju inte så, för de flyttade till en stansavdelning på 25 per-
soner. Det var så det fungerade då, det uppstod ju andra behov i det här.

Per Olofsson: Samtidigt växte IKEA väldigt snabbt då.

Göran Sjöstrand: Helt rätt, så det var ju aldrig någon som slutade på IKEA på grund av
databehandlingen.

Kjellåke Wahl: Nej, det var bara folk som började.

Göran Sjöstrand: Alltid.

Gustav Sjöblom: P-O och Conny, känner ni igen den här bilden?

Pär Olov Sparén: När det gäller varuhussidan var det aldrig några sådana problem. Pro-
blemen kom på dagligvarusidan, men det var andra problem: fackorganisationer, konsu-
mentverk och SPK, men det är en annan fråga som vi kommer in på då. När man är i ett
utvecklingsstadium och hela tiden öppnar nya butiker är det inte några större problem.
Däremot om man kommer till nästa fas, då kommer problemen, när det gäller att man
börjar lägga ned och slå igen.

Gustav Sjöblom: Och där var ju Domus på mitten av 70-talet.

Pär Olov Sparén: Ja. Domusvaruhusen började från ingenting och efter 10 år så var man
lika stora som Åhléns och Turitz tillsammans. Sedan blev det avveckling och den avveck-
lingen är ett helt annat problem. Att då införa nya system och saker är mycket, mycket
svårt.

Gustav Sjöblom: Var det en faktor i utvecklingen av system för Domus på KF, till ex-
empel beställningssystemet och införandet av kassaterminaler?

Pär Olov Sparén: Ja. Domus var inget stort problem med kassaterminalerna, för där
hände inte så mycket med personalbesparingar, utan det är först i dagligvaruhandeln. När
man börjar med rubriker ”10 000 jobb försvinner”, då är det lite svårare att hantera.86

86 Under våren 1979 slog Handelsanställdas förbund om att 10 000 jobb var på väg att försvinna som en
följd av EAN-koden och rationalisering inom handeln. Detta var början på ett par års kampanjande för att
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Gustav Sjöblom: Vad säger Conny?

Conny Nordberg: Jag har egentligen bara ett exempel på när det blev frustrerat, men det
har ju sin förklaring. Vi har lagt ned väldigt mycket jobb, tycker jag, i projekten på att ut-
bilda folk och motivera varför vi inför saker och förklara. Väldigt mycket. Och det har
väl hjälpt till, så jag har aldrig mött att någon har varit särskilt rädd. Det är klart att det
finns säkert enskilda människor. Det var ju värre när vi rationaliserade på DC, så att säga,
på lagret och tog bort 600 tjänster på två år. Då hade ju folk rätt att vara oroliga.

Gustav Sjöblom: Det är uppenbart att det är väldigt olika organisationer som vi jämför
här, vad gäller hur de är ägda, hur de är organiserade, vad man har för specialisering, vad
det är för grad av vertikal integration. IKEA har framstått som framgångshistorien här.
Kan man inte säga att det inte är så konstigt, eftersom man där hade en verksamhet som
förmodligen hade ganska höga marginaler, få enheter till att börja med, ett tydligt fokus i
verksamheten och en tydlig ledning?

Kjellåke Wahl: Framgång föder ju givetvis positivitet, om det är det du menar, alltså
även i det här sammanhanget. Alltså, det var ju go i IKEA, det var nya varuhus hela ti-
den. Vad skall vi göra i morgon, var den ständiga frågan och det var framåt bara. Det var
aldrig någonting bakåt och det gör ju att saker och ting blir positiva i sig själva.

Gustav Sjöblom: Men ni hade inga lokala IKEA-föreningar med små möjligheter att
datorisera sina varuhus, för att göra en jämförelse med KF.

Kjellåke Wahl: Nej, där kunde man inte ta det ordet i sin mun.

Per Olofsson: Jag tror att det Gustav säger kan man lätt ta ut ur den här diskussionen
och jag tror att det dessutom är relativt sant, att det är på det sättet att ett ensartat företag
med en direkt managementlinje har lättare för att lyckas i en så relativt enkel business
som ju detaljhandeln är. Det som möjligen talar emot det jag säger är ICA:s succé, därför
att de har ett komplicerat managementsystem med separata handlare och de har ju lyckats
ganska bra ändå. Det kan man ju fråga sig vad det beror på. Men i grunden så menar jag
att om du tittar runt så verkar det ju som att IKEA har klarat sig bra, Hennes & Mauritz
har klarat sig väldigt bra också, så företag med den strukturen förefaller ha lättare att
lyckas. Jag tycker nog att kooperationen har en väldigt jobbig struktur med KF och kon-
sumentföreningarna.

Pär Olov Sparén: Egentligen så är det rätt och det är fel, för så länge konsumentföre-
ningarna var små fanns det inga problem.

Per Olofsson: Det var bara Värmland.

Pär Olov Sparén: Nej, Värmland var ändå så litet i stora sammanhang. Så var det Kon-
sum Stockholm givetvis, men i annat fall var det mycket lättstyrt. Däremot var det en
diskussion om att bilda Konsum Sverige. Tyvärr misslyckades man med det och då gjor-
de man den sämsta lösningen av alla: man bildade stora organisationer i distrikt istället
och då vart det en massa småpåvar som gjorde precis det du säger och var svåra att styra.

öka de anställdas inflytande över datoriseringen. Jonny Hjelm, Hundra år med Handels (Stockholm, 2006), s.
311ff.
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Per Olofsson: Då på 70-talet kan man ju säga att Konsum Stockholm körde sitt eget
race.

Pär Olov Sparén: Jadå.

Per Olofsson: Solidar i Malmö körde sitt eget race.

Pär Olov Sparén: Ja, inte så mycket Solidar. Det var egentligen Konsum Stockholm som
körde sitt eget och Värmland i viss mån, men sedan började ju storföreningarna och i och
med att det har varit bara dem var det helt omöjligt att hålla ihop det.

Per Olofsson: Ja, då var inte jag med tyvärr.

Gustav Sjöblom: En annan sida av det här är att det samtidigt är ni från IKEA som väl-
digt tydligt har pekat ut personer vid namn, alltså både personer som omhuldade effekti-
visering och datorisering men också personer som var motsträviga och områden där
IKEA alltså inte låg långt framme. Medan från Turitz, Åhléns och KF så har det inte va-
rit så många personer som har nämnts vid namn. Jag undrar om ni vill kommentera det?

Pär Olov Sparén: Ja, jag kan kommentera det för KF:s räkning. När det gäller Domus-
varuhusen byggdes de upp av en enda man egentligen, Arnold Sjölund.87 Han var i Fo-
rum i Uppsala från början och byggde upp det helt och hållet centraliserat, så det har ald-
rig föreningarna haft någonting att säga till om när det gäller varuhusen. Utom Konsum
Stockholm som hade sitt eget, i övrigt var det helt och hållet centralstyrt. Men när han
pensionerades började det här att vittra sönder och då började föreningarna säga: ”Ja
men varuhusen konkurrerar ju med våra andra butiker. Det måste ju vara så att vi måste
ta hand om det här.” Samtidigt kom stormarknaderna in i det här och det blir också cen-
tralstyrt från början. Men i och med distriktsföreningarna ville man ta hand om det här
själva och då vart det en väldigt stor spänning mellan central organisation och den de-
centraliserade organisationen. Så länge man hade en klar ledning så gick det bra.

Per Olofsson: Vi kan ju nämna ett antal namn i Konsumentkooperationen som drev på
det sättet, Otto Galle på livsmedelssidan, Sallborg …

Pär Olov Sparén: Ja. Sallborg88 är egentligen den som drev det ordentligt hårt, stenhårt.
Sedan följdes han av Adolf Lundmark och därefter Otto Galle.

Per Olofsson: Så det finns namn där också.

Pär Olov Sparén: Men när de här människorna försvann … tyvärr. Det är ungefär som
om Kamprad skulle ha lämnat IKEA.

Per Olofsson: Om han hade förolyckats i bil för 30 år sedan hade vi inte haft det IKEA
vi har idag.

Gustav Sjöblom: Vad svarar Conny och Jan på personfrågan?

87 Arnold Sjölund, 1911–88, varubud och bitr. chefsass. KF Härnösand 1926–36, föreståndare KF Sunds-
vall 1937–39, assistent Vår Gård 1940–41, avd.chef. KF Stockholm 1942–52, disponent och varuhuschef
Forum Uppsala 1953–55, chef Varuhusföreningen Domus KF Stockholm 1956–65, KF Detaljhandelspla-
neringen 1966–76.
88 John Sallborg, chef för KF:s försäljningsavdelning från starten 1956, VD för KF 1973–76.
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Conny Nordberg: Ja, jag vet inte vad jag skall svara egentligen. Jag har ju haft en 8, 9
VD:ar under mina år på Åhléns, inte riktigt lika många chefer emellan mig och VD och
sedan en väldig omväxling i ledningsgrupper. Men jag har haft en väldigt bra kommuni-
kation hela tiden uppåt och väldigt mycket genom den här utvecklingen har ju gått ge-
nom mig i och med att jag har varit ansvarig för det de senaste 20 åren. Så det är lite svårt
att säga. Det är klart jag kan rada upp en massa namn på folk som har sagt: ”Ja, låter jät-
tebra, gör det här.” Det roligaste kanske ändå var när vi avfärdade det här Sweda-försöket
och våran VD, Bertil Melin satt och sade: ”Det är ju konstigt, här sitter jag och trycker på
att ni skall implementera fler kassaregister och ni sitter och bromsar.” Och det var ju lite
annorlunda då, men det berodde ju på att vi tyckte att vi hade bra skäl till att bromsa.
Men annars har jag aldrig, tvärtemot vad Per var inne på, aldrig någonsin, överhuvudtaget
under mina år på Åhléns mötts av repliken ”Ni måste minska IT-kostnaderna” och det
känns rätt skönt, för jag har ju hört det här så himla många gånger från mina kollegor,
IT-chefer och CIO:er och allt vad det är, att det är det som väldigt mycket har gått ut på.
Aldrig någonsin har det yttrats på det sättet, utan jag har hela tiden haft ett bra stöd på
IT-sidan och många har passerat revy.

Jan Simonsson: Jaha, ska jag säga någonting också? Turegård har ju nämnt att Thure
Axell, vice VD, väl var den som var mest drivande. Sedan försvann han när NK tog över
och då blev det ingenting egentligen, utan det är väl som du sade förut också att många
initiativ kommer från dataavdelningen. Vi hade en Bertil Thorén som var administrativt
ansvarig på inköpssidan som man hade daglig kontakt med och vi hade väl snabba beslut
många gånger och det var förfiningar av system och sådant, men ju finare man gjorde
dem desto mer input behövdes som information ifrån inköpare om hur artikeln skulle
behandlas, vad det var för säsong och vad det var för villkor egentligen för det. Vad gäll-
er datakostnaderna, om vi ska ta dem, så har jag för mig att vi hade en tredjedel av vad
Åhléns hade när vi fusionerade eller någonting sådant. Vi hade väldigt låga kostnader, för
vi var inte så många då.

Gustav Sjöblom: Karl-Willy, du viftade också.

Karl-Willy Turegård: När det gäller Turitz och Co kan jag ju säga att du sade att ni ald-
rig gick längre, men ni köpte datoriserade kassor både till EPA Karlskoga, till B&W i Ska-
ra och till B&W i Täby där vi hade minidatorer i bakgrunden. Men, antagligen tack vare
de här fusionsplanerna som var på gång så började ni aldrig med läsning. Det var ju där-
för man köpte det, men Anders Johansson sade: ”Nej, nej, vi skall inte ha etikettering, vi
skall inte ha läsning.” Det blev så att där stod ni med utrustning som skulle kunna gå ned
på artikelnivå och läsa in artiklarna i kassan väldigt snabbt, men det blev aldrig gjort.

Jan Simonsson: Nej, det blev aldrig gjort, nej.

Karl-Willy Turegård: Jag mådde ju fruktansvärt illa då som hade lurat på er minidatorer,
för vi kunde bara koppla 14 kassor på varje minidator så det var två minidatorer på varje
och sedan tre på de största, men ni utnyttjade dem inte därför att det bara var elektron-
kassor med lite klartext på kvittona och så vidare och sedan några hundra varugrupper.
Det var lite hårt.

Gustav Sjöblom: Conny.
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Conny Nordberg: Ja alltså, det är genialt på sitt sätt, Karl-Willy, det som du beskriver.
Det var säkert ett jättebra system. Skälet till att vi bromsade detaljmärkning var att ute på
den nivån när man har storleksordningen 70 000 prylar, eller som på Åhléns City kanske
300 000 varianter, det gick liksom inte. Det är en sak när man har dagligvarusortiment
och begränsat, även om det börjar på fyra och ett halvt. Idag kanske dagligvarusortimen-
tet ligger på 7000 prylar. Det var en omöjlighet i en utgångskassa där man slussade ige-
nom både skjortor och korvar, så att säga. Det går liksom inte, utan man måste ha ett och
samma system så det var ju en broms för oss på varuhussidan. Sedan kom lösningarna så
småningom med EAN-utvecklingen.

Kjellåke Wahl: Och där hade IKEA en stor fördel, för märkningen var ju en del av pro-
dukten, så att säga.

Conny Nordberg: Ja, precis.

Karl-Willy Turegård: Ni nämnde varför ICA har blivit framgångsrikt. Jag menar, ICA
omsätter idag lika mycket som de andra blocken i dagligvaruhandeln tillsammans om du
tar Konsum och Axfood och de andra. Men det är ju rätt självklart. Här var det ju själv-
ständiga handlare som ägde sina butiker till största delen, som hade ett eget vinstintresse
och som inte hade en arbetsdag som styrdes utav facket utan hade en arbetsdag som väl-
digt ofta var 12, 14 timmar. De tjänade pengar och hade fått samordningsvinster med att
man fick inköpscentraler inom ICA. ICA drev sedan hårt på en utveckling mot datorise-
ring också och handlarna var ännu starkare, för de bestämde ju själv vad de skulle köpa
för system innan det blev centraliserad utveckling av ett ICA-system. 1982 började vi bli
klara med det som kallades för ICA nivå 2, som sedan kom att datorisera en niohundra
butiker inom ICA. Men det var fortfarande handlarna som hade slutordet, till och med
när butikerna blev så stora inom ICA att det inte fanns handlare som hade råd att starta
en ny stor butik – om vi tar nu Maxi och sådana här – utan det vart en finansiering från
en gemensam kassa från ICA centralt. Då tillsattes i alla fall en föreståndare eller en bu-
tikschef och han hade ett avtal som gjorde att om han nu drev den här butiken så att han
fick en riktig vinst så kunde han så småningom överta aktiemajoriteten i butiken, men det
var en lång väg dit. Finansieringen idag har ju, även hos ICA, styrt väldigt mycket alla sto-
ra etableringar. Vi har inte så många väldigt rika ICA-handlare som kan öppna en butik
på 10 000 kvadratmeter idag och även om de har skaffat lägena där man kunde göra det –
för de hade fördelen att de förhandlade med kommunalmänniskor för att hitta ett bra
läge för att etablera sig och de fick många gånger lätt lån i banken från början, sedan vart
det ju en central finansiering hos ICA när organisationen gjordes om, flera gånger. Där-
för har ICA vuxit väldigt mycket, för där har du ett personligt vinstintresse fortfarande, i
varje butik.

Per Olofsson: Det finns ett element i den diskussion som är just nu som jag tycker är
rätt viktigt för att summera det här och det är att dagligvaruhandeln har haft en helt an-
nan förutsättning för att lyckas med datoriseringen och utnyttja datorkapaciteten på ett
effektivt sätt. Varuhussidan är komplex. Den är komplex därför att de har alla varorna:
de har modevaror och de har stapelvaror. De har aldrig lyckats riktigt bra med sina fun-
damentala bassystem – prognoser och vad det nu än är – på samma sätt och kan därför
heller inte tillgodogöra sig lika effektivt kassasystemen som de har idag. De är effektiva,
de är bra men inte fullt ut om man skall jämföra de här båda grejerna.

Karl-Willy Turegård: Nej, och du har ju omsättningshastigheten som naturligtvis ger
svaret på varför en del av kedjeföretagen – även då man inte sysslar med dagligvaror –
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lyckas, därför att de har ett smalare sortiment och de har en väldig bra insyn i att kunna
öka omsättningshastigheten. På dagligvaror är det ju en fantastisk skillnad på omsätt-
ningshastigheten mot vad det är i varuhussortimentet.

Per Olofsson: Det traditionella varuhuset har det jobbigt.

Karl-Willy Turegård: Ja.

Per Olofsson: Och det har ju historien visat också.

Gustav Sjöblom: Vi har inte hört så mycket om samarbeten inom branschen eller mellan
företag här …

Pär Olov Sparén: Det kommer sedan.

Gustav Sjöblom: Ja, det kommer ett seminarium om streckkoder senare. Men på ut-
vecklingssidan, fanns det något idéutbyte kring hur man löste delvis gemensamma pro-
blem?

Pär Olov Sparén: Inte på varuhussidan, däremot har det funnits på dagligvarusidan.

Per Olofsson: Lagercentralerna hade väl mycket samarbete, ICA, KF till exempel?

Pär Olov Sparén: Nej. Det fanns någonting som vi kallade för Erfagrupper89 som drevs
i Grossistförbundets regi och där arbetade vi alltså med sådana rutiner som var konkur-
rensneutrala. Det var sådana saker som att få fram standarder. DAKOM90 kom till på det
sättet – alltså kommunikation och beställning – och likadant EAN på samma sätt. Kassa-
registerutvecklingen, kassadiskutveckling, betalningssystem, alltihop det där har vi drivit
gemensamt. Men inte på varuhussidan, där var det vattentäta skott. Att kunna få insyn i
vad Hennes & Mauritz gör, det är inte lätt.

Conny Nordberg: Tyvärr.

Jan Simonsson: Nej, vi hade inget samarbete heller.

Conny Nordberg: Nej, det var så. Det gick inte att komma in på IKEA …

Pär Olov Sparén: Jag har inte försökt en gång, för jag tycker vi hade gjort det bättre.

Kjellåke Wahl: Jag brukar säga att det inte är lätt att vara ödmjuk när man är bäst. Det
var inte jag som sade det.

89 Dagligvaruhandelns Erfagrupp, informellt samarbete mellan handelsföretagen som initierades 1966 av
Sveriges Grossistförbunds Livsmedelssektion i syfte att koordinera konkurrensneutrala rationaliserings-
och utvecklingsfrågor. Arbetet bedrevs i arbetsgrupper med företagens egna experter. Erfagruppen om-
vandlades 1978 till den ekonomiska föreningen Dagligvaruhandelns Utvecklingsråd, DUR, för att bli en
juridisk person och kunna ingå avtal.
90 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.
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Gustav Sjöblom: Ja, det kanske börjar bli läge att avrunda. Är det någon som vill tillägga
någonting, några fler synpunkter, något som inte kommit fram? Vad bra, då får jag tacka
alla i panelen och i publiken för en väldigt intressant diskussion. Tack skall ni ha.

Per Olofsson: Tack skall du ha, det gjorde du bra.

Göran Sjöstrand: Tack, alldeles utmärkt!


