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Inblick i resuhatet fi)r 1986:

DAIAUTVECKTINO
OCH FoRTORADSTORKUND

blea ftr mycket fiir 1986 drs budget

Hons Nohrenius lo lor  om fromt iden.

nadsandel gjorde att minga resebyrier satte
en aIltfcir.optili:l:rb budget-. Vira mcijlig-
neter att oKa torsal,nlngen.utover resebran-
schen i snitt <iverskattades. Porentiellt
skulle vi ha kunnat kaoa it oss en stdrre
marknadsandel under iggO. Sarskilt med
tanke pi att fcirendringarna i resebyriledet
egentligen utvecklats till vir f6rdel, men
personalsituationen, datautvecklingen och
en del andra faktorer gjorde att vi inte kun-
de vara si dynamiska som vi borde ha varit.

I ett fdretag av vir karaktdr kan stcir-
ningar i personalsituationen ldtt kullkasta
alla planer pi expansion. Men fcirutom en
optimistisk "civerbudgetering" si innebar
fcirlusten av F6rsvaret ett mycket stort av-
brlck i minqa resebyriers ekonomi. Det
tar tid att fylla igen "hll.t" efter en si stor
kund. Tyvdrr gjorde vi inte det i den ut-
strlckning vi hade hoppats pi. Pl en del by-
rier gick den fristlllda resursen 5t till att
komma ikapp med eftershpande administ-
ratrva ruuner.

Nir det gdller punkt 2. kan man sdga att
det mesta gick snett under 1986. Vi hamna-
de i ett ekorrhiul som vi fortfarande kdm-
par hirt fcir ati ta oss ur. Jag miste ndstan
gcira en historisk tillbakablick fcir att rik-
tigt belysa hela sammanhanqet. I slutet av
7d+alei bciriade olika datoiiserade bok-
ningssystem att infciras pi resebyrierna.
Utvecklingen gick relativt snabbt och helt
plcitsligt hade vi 5-5 helt olika system pi
de stcirre byrierna.

Alla var riverens om att en samordning
var ncidvdndig. Vi kunde inte ha en mlngd
"unika" terminaler som vlra sdljare sprang
mellan och ibland t o m kdade vid.
SMART bildades och man kalkylerade
med att inom nigra ir skulle sdkert alla sto-
ra transportfciretag, hotellkedior och re-
seproducenter vara med i systemet. Si blev
det inte. Under hela 8O-talet har resebyri-
erna haft tillging till enbart SAS/LIN och
SJ. Alla investeringar var gjorda, men pro-
ducentavgifter uteblev eftersom inga fler

Nej, resuhatet fiir SIR blea inte som
man kunde ha boppats pd fiir 1986.
Det blea t o m ett minus. Dataut-
aecklingskostnaderna och att SIR
fiirlorade Fiirsaaret adr ett pdr orsd-
ker till fi)rlusten.

Under 1970-talet ldg SJR pd en
liinsamhet pd mellan 1,5 ocb 2 pro-
cent da omsdttningen. Det tir nwodrt
mdl igen. Och det tir inte orealistiskt,
menar Hans Nohrenius, S/Rs mark-
nadschef som brir saardr pd frdgor
om 1985 ocb frarntiden.

Blev 1986 ett ir som vi kan vara niijda
med ur ekonomisk synvinkel?

"Nei, absolut inte. Fdrra irets resultat dr
det slmsta vi oresterat i "modern tid".
Men jag vill poingtera att det handlar om
resultatet dvs vinsten och inte den fcjrsiili-
ningsrikning som resebyrierna istadkom-
mlt .

Om vi tar hdnsyn till den forslljning som
fcirsvann i och med att vi fdrlorade Fcirsva-
ret har resebyrierna uppnitt en fullt accep-
tabel fcirsdljningscikning. "

Var lig vira stiirsta problem och var lig
vira stiirsta framgingar?
"Om vi bcirjar med problemen kan vi dela
upp dem pi tvi olika omriden.

1. De som oiverkat resultatet utifrin re-
sebyriernas moilighet att ni sin budget.

2'. Centralautueiklingskostnader o"ch ad-
ministrativa driftskostnader som oiverkat
resultatet.

Nir det gdller punkt 1. skulle jag vilja ge
fdljande fdrklaring. Under budgetarbetet
hcisten 1985 sig vi framfcir oss en rad fcir-
bittringar pi din administrativa sidan. En
fcirhoppning om att arbetet ute pi reseby-
rierna skulle effektiviseras. Detta tillsam-
mans med en ambition att cika sin mark-

anslcit sig. Kostnaden fanns och nigon
skulle betlla. En stor del av kostnaden b'lev
ddrfcjr ncidvlndig att ta ut av resebyrierna i
form av hyresavgifter. I dag dr alla <iverens
om att resebyriernas kostnader f<ir att an-
vinda SMART dr helt orimliga. Eftersom
SJR tidigt satsade pi att utrusi alla byrier
med SMART, blev det ocksi en hird be-
lastning i vir kostnadsbudget.

I samband med att SMART utvecklades
stdlldes fcirvlntningar pi att systemet skul-
le kunna anvlndas till en administrariv ra-
tionalisering inom SJR. SJREK bcirjade
planeras. Ambitionsnivln var mycket hdg,
man satsade pi att bygga ett ekonomisys-
tem som var mvcket avancerat och dess-
utom lntegrerat mecl reservatlonssyste-
men. Nu borjade dom verkliga motgingar-
na. SMART klarade helt enkelt inte att leva
upp till alla krav som hade stlllts i vira
kravspecifikationer. Att SMART under
hela frojekttiden fcir SJREK inte fungera-
de bra rent tekniskt, gjorde saken innu vdr-
re. Fcir att klara ut besvlrligheterna fick vi
frirutom de konsulter som jobbade fcir oss
med STREK anvlnda lnnu fler konsuher
for ati lcjsa en rad olika problem som
SMART egentligen redan borde ha lcist.

Till SJREK behcivde vi knyta err nyrr
redovisnings- och bokfc;ringssystem. Vi
kopte ett system som heter EPOK. Aven
hir var tankegingen att integrera EPOK
med SJREK som i sin tur hdngde ihop med
SMART och ddrmed var ekorrhlulet ifull
rullning. Tyvdrr t i l l  nackdel fc;r S;R. F<;r
att iterknyta till resultatet 1986 kan man
sdga att vi lagt ned mycket stora belopp i ut-
vecklingskostnader, utan att uppni nigra
pitaelisa effektivitetsvinster. I varie fall
inte Tc;r"SIR totalt. Det ir alltid lett ait vara
efterklok, men SJREK-projektet skulle na-
turligtvis inte ha startats om vi kunnat ana
att SMART skulle fl sidana svirigheter.
Det viktiga nu, Ir att vi inte blir alltf6r fcir-
siktiga nIr det edller utvecklinqsplaner. En
totaliationalisEring av SJR adi-rinistration
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ir helt ncidvindig fcir att vi pi ett effektiva-
re sitt skall kunna mcita kundernas krav.

Ndr det gdller framgingar hade vi natur-
ligtvis sidana ocksi. Som jag sa tidigare har
minga byrier giort ett  bra fcirsdl jningsre-
sultat.  Vi okade ju fcirsdl jningen med cjver
300 Mkr trots att Fcirsvaret sista halviret
1986 med uppskattningsvis 120 Mkr for-
svann frin intlktssidan. Overtagande av
RESO-kontorens fdrslljning var en riktig
satsning. Vi kunde dlrigenom rika vir rela-
tiva marknadsandel i resebyriledet. Med
tanke oi vad som hdnde med Fcirsvaret
borde vi kanske ha satsat hirdare oi att ta
civer dnnu mer av RESO:s t idigareiunder.
Under 1986 gjordes ocksi ett fint inf6rsilj-
ningsarbete pi niqra stora intressanta fcjre-
tag.-Detta arbete iyns inte direkt i 1986 irs
siffror, men ska fcirhoppningsvis ge resul-
tat under 1987-88."

Hur stora ambitioner kan vi ha nir det
giller vinst fijr hela SJ Resebyri?
"Jag.stdl ler inte upp,pi det resonemang
som fcjrekommer att den nya tekniken och
kundernas allt stcirre krav skulle innebira
att ldnsamheten miste minska. Under nls-
tan hela 7}-talet hade vi ett resultat som lie
mellan 1,5 och 2,0 procent av omslttningl
en.1985 var resultatet nere pi 0,2 procent
och 1986 grir vi ett negativt resultat. Man
miste di komma ihig att bide 1985 och
1986 har vi haft extraordinlra kostnader
samtidigt som vi hade TCO-konflikten i
mai 1985 som kostade oss ca 10 Mkr och
Fcirsvaret under 1986 som kostade oss nis-
tan lika mycket.

Vir frdmsta ambition mlste vara att ska-
pa fcirutsdttningar fcir en stabil ekonomisk
utveckl ing. Detta innebdr arr lgarna skal l
fi en godtagbar avkastning pi insatt kapital
och dessutom skall det finnas pengar <iver
till att utveckla SJR."

Investerade vi tillrlickligt under 1986?
Vart gick investeringspengarna?
"Blde ja och nej. I  summa kronor var in-
vesteringarna mycket stora, men tyvdrr
ledde inte dessa till ett positivt resultat vad
giller de investeringar vi gjort i datautveck-
l ing. En stor del av investeringarna qick
oclisi till att rusta upp ytterligarE resebj'ri-
er. Det handlade bide om nya lokaler och
ombyggnader. Snart har alla resebyrier ge-
nomgitt nigon form av upprustning och
det har varit en tung kostnadspost de senas-
te lren. Fr o m 1988/89 kommer sannolikt
avskrivningarna att sjunka eftersom vi ha-
de vdldigt stora investeringar fcir 4-5 ir se-
dan."

Vilka iir SJR:s stiirsta kostnadsposter?
"Personalen ir vir stora investering. Av
den bruttomarginal vi har pi ca 9oh (alla
provisioner och civriga intdkter i form av
arvoden och avgifter), svarar personalkost-
naden f6r ca 4,8 procent. Data och telekost-
nader gir till 1,1 procent, lokaler 0,6 pro-
cent. Pi den senaste 5-irsoerioden har data-
och telekostnaderna mer dn fyrdubblats
samtidigt som personalkostnaderna
knappt fcirdubblats. Produktiviteten per
anstdlld har inte fdlit med kostnadsutveck-
lingen, vilket tyder pi att tekniken inte har
gett de effektivitetsvinster som vi hade an-
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1982 1986
lnrdkt 9,70o/o 9,40o/o -0,30o/o

Personal 4,85o/o 4,85o/o +0
Lokaler 0,54 0,62 -0,08
Dataltele 0,48 1,11 -0,63
Ovr. sakkostnader 0,96 0,80 +0,16
Avskrivningar 0,36 0,50 -0,14
Overhead 0,78 1,92*) -1,14

Vinst 1,74o/o

9,70o/o 9,80o/o -1,83
-0,30

'r) Bl a utvecklingskostnader

ledning at t  hoppas pi . "

Nedanstdende tabell ger en bild av hur den totala
intcihten f)rdelar sig pd olika hostnader f6re
SMA RT och efter ful I SMA RT-installation.

Nu nlr vi blivit si stora - kan vi fortsit-
ta med samma procentuella iikningstak-
ter som vi vant oss vid?
"I och fcir sig tror jag att vi kan det, men det
fir inte bli nigot sjilvdndamil att sli re-
kord i fcirsdljningsrikning om vi inte flr
rltt fcirtjinst'pi Jet ui gci"r. Vi misre vara
mer observanta ndr det gdller resursutnytt-
jandet. Att vi verkligen satsar pi det som
lingsiktigt dr intressant och ger rdtt lcjn-
samhet."

Hur ser det ut fiir fiirsta delen av 1987?
Har vi f<irbittrat takten i liinsamhet och
fiirs?iljning?
"Fdr det fcirsta ligger vir fdrslljningsbud-
get pi en mycket realistisk nivi, kanske
t o m fcirsiktis, men det Ir avsiktl iet bland
annat pi grund a'o att Fcirsvarskoniot kom-
mer att klnnas av under hela fcirsta halv-
iret 1987 och dessutom var det mycket osi-
kert med nigra andra stora konton i slutet
av forra iret nir budgeten spikades.

Diremor utfdrdar jag en varning f<ir kost-
nadsbudgeten som 

'in"te 
innehilTer nigra

marglnaler.
Under normala omstlndigheter och om

inget ofcirutsett intrlffar, strejker eller lik-
nande, skall vi klara budget 87.

Vi miste iterstdlla ldnsamheten till en
normal nivi. Det dr helt n6dvlndigt fctr att
vi skall ha en plattform atr utgi ifr in nlr vi
kommer till nya investeringar. Dpt kom-
mer med ncidvlndighet nya utvecklings-
projekt under de kommande fem iren, som
bara kan genomfciras om vi har en eod eko-
nomisk u"tveckline. Arets tvi fcirsL mina-
der sig inte si lysa'nde ut. En dilig januari
och en viss osikerhet nir det gdller periodi-
seringen Ir troliga orsaker. Nlr vi kommit
fdrbi april skulle det fdrvina mig mycket
om vi inte ligger civer budget."

Vilka ir de stiirsta hoten mot vira fort-
satta framgingar?
"De nya sjdlvbokningssystemen, tror vll
minga att jag skulle svara. Men faktum dr
att jag inte bed6mer denna utveckling som
ett direkt hot, mrijligtvis ett indirekt hot
om vi inte anpassar virt ageranCe i takt
med den tekniska utvecklingen. Aven om
det Ir trafikfcireragen och dIi fcirsta hand
inrikesflyget som ser en mcijlighet till styr-
ning till sin egen produkt, miste resebyrin
ocksi kunna utnyttia det s k hotet till att
bli en mcij l ighet. '

Hotbilden SJR stir infcir ar nigot mer

komplicerad. Nv kommunikationsteknik
gcir ait vira kunder fir tillging till mer och
mer information. Tidigare nlr kunden inte
hade ti l lging ti l l  nigon annan information
In den sJm fcirmedlades av resebvrifcirsdli-
aren hade man inte mcij l ighet ait srdlla si
stora krav. I framtiden ndr kunden har till-
ging till lika sofistikerad information som
vi har idag, kommer kraven pi vir konsult-
roll att vara en helt annan. Vi miste vara
kunnigare, ha tillging till Innu bittre data-
information ln kunden, vi miste genomgi-
ende bli mer orofessionella fcir att kunna
hdvda oss.

Det Ir just i omstdllningen till denna
konsultroll som iaq ser det stcirsta horet. En
stor del av det s k ;triviala" resandet kom-
mer i framtiden att hanteras av kunderna
sjllva. Den kundstruktur SJR har idag ir
till stor del den potentiella sjdlvboknings-
kunden. Vi skall naturligtvis erbjuda vir
service till dem lven i fortslttningen. Dock
kan man fcirutse att vlra intikte-r i framti-
den i mindre utstrickning kommer frin
den kundkategorin. Vi miste gdra stora
framsteg ndr det gdller att skaffa oss kunder
med ett "komplext" resande, de som reser
mycket internationellt. Anpassninqen blir
krdvande, vi miste ha mycket kom"petenta
resekonsulter och di kidvs det en-kraftig
satsning pi utbildning. Utbildning Ir helt
nddviindig fctr att fi den kvalitetsprofil
som behcivs fcir att mcita de cikade kraven
frin kunderna. Med kvalitetsmllet fOljer
ocksi med ncidvlndighet en personalpo-
Iicy som mcijliggcir att vi kan behilla och
vidareutveckla duktiga medarbetare.

I framtiden miste vir bas besti av kunder
med ett "komplext" resande och det "rri-

viala" resandei fir gerna vara err komple-
ment. Idag dr det precis omvlnt f6rhal-
lande."

Till sist, var ligger de stiirsta miijligheter-
na fiir SJR?
"Svaret pi fdrra frigan utgcir vdl ocksi ett
svar pi var m<ijligheterna ligger, men nlgor
som kommer att fl enorm betydelse fcir

\1r,r S15 klarar sig, dr hur vi lyckis leva upp
ulr ryKtet som travet management Kon-
sulter". Reskostnaderna dkar lavinartat in-
om de flesta fciretag.

Minga har redan b6rjat en konsekvent
jakt pi kostnader. Minga kommer att
fcilja efter under kommande tioirsperiod.
Som vanligt ligger det privata ndringslivet
fcjre nir det giller att pi ett planerat sdrr
hilla stvr pi resekostnaderna. Men dven
inom verkbch myndigheter har man bcir-
jat intressera sig for planering och styr-
nlng.

Nir denna "rcjrelse" drar iging i stor ska-
la giller det f6r oss att ha ett fcirtroende hos
kunderna. Och att kunna hjilpa fdretagen
med att genomfcira travel management-
projekt. Vi mlste hjdlpa kunderna att pla-
nera och styra sitt resande si att man fir ut
mesta mcijliga av sin resebudget. Vi miste
dessutom kunna bevisa att vi sparar pengar
it dem. Marknaden sciker efter obi"ktiu,
konsulter i reseplanering, rnzn letar utan-
fcir resebranschen, man verkar f n vara lite
vilsna. SJR ster fdr objekrivitet. Men vi
miste skapa stcirre fcjrtroende. DIr ligger
vir stcirsta m<ijlighet'" 
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Branscbacinner mi;ttes "mitt i smeten" n(ir

SJR TNVTODE OCH
VISADE UPP NYA LOKATER

..q**itstgW,

, , ,

lWW-''&.,ru -.-,...41&u',,,i"'"'FWffi W
Sven Polm ( l i ingsr r  v)  kommer f r6n SAS, Ul f  Str i im och Kiel l  Olsson f rdn Woso Europeisko och El izobeth Nuemo orbelor  som onsvor ig f i i r  Kenyo
Tour ist  Off ice p6 Birger Jor lsgoton i  Slockholm ( iusf  det ,  det  i i r  de som hor det  iogonde le ionet  i  f i instret) .

t*:
R

Kim Vint i feseu f r6n den
r isfbyr in.

schweiz isko tu-  Tredie stotsmokten 116n Sver ige i  somtol  med represenlonfer  f i i r  onnon nol ion:  Al l  Monron f r6n
Expressen ( t  v)  och Tor Henr ik Ekblom frdn Finsko Tur isfbyrdn och Kr ister  Nystr i im f r6n Finnoir .

Bryggargatan 12 i Stockholm - det
ar wngefrir sd "mitt i smeten" i Stock-
bolm man kan komma. Det tir en
adress som dnger att,ui (ir i absolwta
city utdn att pA ndgot siltt z)ard i;aer-
dddiga.

T Tlr - t i l l  de fore derta lokalerna fcir cn
-t- lgr--al krog - f lyttar nu SJRs Spe-
cialresor, en avdelning som f ir  delvis Ind-
rade forutsittningar bide fysiskt och for-
mell t  i  organisationen. Viningen under
SJRs HK och marknadsavdelning blir den

:1i.3:l.1*'.. 
for den expanderlnde Spe-

I  samband med invigningen av de nya lo-

kalerna den 31 mars inbj<;d SJR t i l l  en mot-
tagning for leverantorer och andra
"bnnschv inner " .  

Samt id ic t  hClsade ave i -
cnde SJR-chefen  N i l *O lo fBorg  s in  e f t i r -
tr ldare Bert i l  Hammarberg vdlkommen in
i denna del av resesektorn.

Inbl ick var med och f ingade en del av gds-
te rna  p i  b i ld .

.d'
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Magdi George
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Tv6 5JR-viinner och portners iir Torsten "Lol-
le" Bergenhohz, VD fiir def ov SJR deliigdo
Gullivers, och Giisto Nymon fr6n Europcol.

Giiron Porkheden (r v) fr6n InterRent miifte
en "resef inonsi i i r ' ' ,  Jon Almqvist  f rdn Trqvel
Cord. I mitlen skymtor Birko Lines Bjiirn Pet-
tersson.

Sveriges stiirsto flyglronsporttir SAS vor rep-
resenlerof ov bl o Lennort Gyllenspetz. Leno
Hogum kommer f rdn SMART.

flyga civer till Ostasien", menar Magdi
George.

SJR ligger bra till
Vid en jdmfcirelse med konkurrenrerna har
SJR minga fdrdelar nlr det glller att ordna
Ilygresor.
o SJR har volym som gcir att blttre provi-
sioner och .abrtt., kin fc;rhandhr f."-
med leverantcirerna.
O SJR Ir oberoende av flygbolag.
De stora konkurrenterna. Nyman dc
Schultz och Resespecialisterna dr bundna
till flygbolag.
a SJR har service fdr bede privat- och af-
fdrsresor. Vira affdrsresekunder reser iven
privat.

Olika tolkningar
"I dag dr resebyrins roll viktigare dn ni-
qgn:itl. I, takt med,att flygbolagen srarrar
direktbokning via kundens data misre vi
visa att vi 1r ie som kan "ldsa och tolka"
djungeln av priser, rabatrer, tider osv."
- Nu miste vi satsa pi en vidareutbildning
fcir biljettcirer, afferi- och privatresesiljarE
internt inom flygomridet", menar Magdi."Det dr vi som"har produkren och dei er
vi som ska ha den stora kunskapen. En vi-
dareutbildning fcir bilyettorer, privar- och
affdrsresesdljar". inr..nt inom fl ygomridet
gcir att vi dnnu mer kan visa vlr kompe-
tens. Vi ska vara blst pi att ra {ram tidir,
priser, flygvdgar och rabatrer till vira kun-
der", avslutar Magdi Georg!r.,,.,o 

r*,*rro"
E

Rolon Nordgren f r6n
Bexel l ,  Gul l ivers.
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FLYOBOTAOENS
DJUNOTER

Det Magdi George inte aet om flyg-
bolag, priser, rabdtter och tider -
det rir sannerligen inte arirt att aeta.

Han tir idag St Resebyrd's expert
pd det bdr omrAdet. Ocb efter mer dn
20 drs ansttillningbos flera flygbolag
sd bar ban den erfarenbet som be-
hiivs.

"Det brir kan man aldrig lcisa sig
till,,brir tir det frdga om tid ocb erfa-
renhet", sdger Magdi George.

, t TNGENTTNc ir si obestdndigt som flyg-
Ipriser. Det dr nistan som iktiebctrsei,

mycket hinner Indra sig civer en narr. Fctr
att inte tala om rabatrfoimerna som dr lika
talrika som lopporna i en gammal luftma-
drass. Det gdllei att stiindfit ha ciron och
cigon <ippni om man vil l  hinga med", be-
rittar Magdi George, flygkoordinator pi
ST Resebvii." 

ldag ei resebyrikunderna betydligt mer
prismedvetna in fcir bara nigra ir iedan.
Ddrfcir har Magdi George i civir ett ir varit
anstl l ld pl SJ ResebyriTcir arr stdndigt hil-
la kontakten levande mellan SJR ocli flyg-
bolagen och frjr atr fortlcipande ge vira by-
rier aktuella upplysningar om priser,
rabatter och flygitiackor.

"Resebyrin kommer alltid att vara den
opartiska ridgivaren fcir resendren. Det dr
inte litt att sjllv veta vad som dr best, billi-
gast och enklast ndr man till exempel ska

a:

Thoi Airwoys och



Kunderna bar inte mrirkt ndgon
skillnad att resebyrdn i Motala arbe'
tdr under ny regi. "Den nya ledning-
en fiTdrker bara vi som iobbar hcir",
sciger resebyrdcbefen 

-Peter 
Scber-

man.

oR DRvGT ett ir sedan civertog SJR 15
Reso-resebyrier i Sverige. Vad har hlnt

sedan skylten byttes ut? Hur ser Peter

Scherman, chef pi SJ Resebyri i  Motala pi
framtiden?

"Det har git t  bra i  stora drag, men visst
f inns det deti l ier som dr mindribra", slger
Peter Scherman och fortsdtrer:

"Vi har mera resurser nu och kan f i  hidlp
centralt  om vi behciver och det dr ju posi-
tivt. Det mdrks att SJR dr en stcirre firma dn
vad Reso var. Ddremot har den ekonomis-
ka hanteringen bl ivi t  betydl igt sdmre."

Att den eionomiska hantJringen blivit
slmre beror bland annat pi att  man inte
kan utnytt ja data pi ekonomisidan l ika
mycket som t idigare och det gcir att  arbetet

r  r .  r  
. - o  

l  I
ta r  langre  t ld .  de t  nar  D l lv l t .Krang l lgare  ocn
ar  mvcKet  mer  Dersona lKravanoe.

Peier tror doik int.  att  kunderna mdrkt
nigon skillnad utit att Reso blivit SJ Rese-
oyr^.

Vunnit en del
"Fast vi har faktiskt vunnit en del affdrs-
kunder pi att SJR civertog Reso, detta for
art Reso dr kooperativt och det mciter mot-
st ind hos en del",  siger Peter.

Omslttningen pi SJ Resebyri i Motala
cikade med 20 procent 1986 kontra 1985
mot 15 mil jonei kronor iret innan.

"Vi har utcikat frlmst pi affirsrese-
sidan", berdttar Peter.

Sedan SJR tog civer har en Person an-
stdl l ts pi en 5O-procentig t idnst och en av
tjejerna har git t  upp fr in so t i l l  25 procents
t idns t .'"Eftersom 

vi satsar pi affdrsresorna
kommer vi att behova ytterligare en Per-
son pi affdrssidan". sdger Peter som hoppas
att nyanstdl lningen bl ir  t i l l  hcisten.

Det har vari t  i t t  tuff t  och jobbigt ir  fcir
persona len  p i  STR i  Mota la .^ "Och det et fdrrest.n tuff t  Innu", erkin-
ner Peter. 

"Men arbetsgladjen er det inget
fel pl l  Vi tror.pi en.l jus framtid samtidigt
,ori  -"t  uppl iver den som l i te oviss med
all data ".li ie. Branschen dr utvecklings-
bar. och sdrski l t  pi  datasidan kommer det
att hlnda masso. de nirmaste tvi iren.
Men SJR 1r en stabil grund och det kdnns
verkligen sk<int", avslutar O,il*lorurn 

rro*

Reso blea St Resebyr,fi 
o

HUR HARDETOATT?

tt\tf

*-

. :
. * "

Resebvr6chefen Peter Schermon p6 SJR:s konlor  i  Motolo:  -  P6 en s6don hi i r  l i ten byr6 kr i ivs
det otf qllo tir med ifiirsiiliningen. Htir fiirsiiker hon siilio en reso fill en kund.

.4 Mre
Morgorelo Olsson,Bokom disken: Poulo Puurunen och Monico Pelersson.

Britt-Morie Pelersson servor tvd kunder p6 5J Resebyr& i Motolo.
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NYA
I JOBBET

sJR rir en _stor orgdnisdtion med en strindig riirligbet. Inblick bar som upps;ft
att Flja denna wtaecfling. Tidningen kan lnte-fi;lia aarje enskild prriffir-
tindring, men fiirdndringar ap nyckelpersoner-pi nya jobb redoaisas hir.

Birgi t to Heber le in,  stefon Li innmor och Hons Fogerberg hor o l lo nyo iobb inom sJR.

Du har varit chef f<ir SIR under en oe-
riod di fiiretaget vuxit frin att ha varir
hilften si storisom marknadsledaren till
att bli en bra bit stiirre in nirmaste kon-
kurrent. Hur har det varit miiiliet?"Marknaden vdxte under ZO-tale1. Detta
skapade en positiv.miljci fc;r SJR:s ambitio-
ner, som utnyttlades.

n):*.r 
o-rrden som jag sdrskilt vill nim-

o satsningen pi affdrsresekunder kombi-
nerat med behovsanalyser i syfte att ge
ett mervdrde ti l l  kunden, genom bia
mer information.

o SJR genomfcirde en intensiv urbildnins
med grundkurser, seminarier och ledarl
utbildning fcir art t i l lgodose kundernas
Krav ocn Denov.

o beslutet att genomfcira en modernise-
ring av alla kontor. Detta ti l lsammans
med en delegering ri l l  resebyricheferna
att tatta beslut.

o genom att leva upp t i l l  i taganden mot
kunder och leveranicirer skapade SJR ett
fcirtroende.

Vad tycker du ir SJRs styrkeomriden?
"Den 

breda kontakrytan senom de min-
ga kontoren eren klar icjrdel.  SJR har goda
kontakter med sin kundkrets i  och med
den lokala fcirankringen.

. McKinsey har i  sin genomging av SJR
konstaterat att  tciretaget har ett  bdttre ut-
gingsldge fcir den nar"maste framtiden In
sina konkurrenter. Detta lr  en stor styrke-
faktor om den utnytt jas rdtt ."

Och akilleshllar...?
"Resebyrlbranschen 

ir i  dag i  omvllvnins.
Det gdl ler art hitra r l t t  rolf f<tr framtidei.

lSJs och SJR-styrelsens beslut att genom-
fcira ett byte pi CSJR-posten visar p-"i krav,
som l igger klart cjvei branschgenomsnit-
tet.

SJR genomgir f n en utvecklingsfas.
Kontinuiteten i verksamheten minskir ge-
nom.avgingar av olika slag. Derta miite
man KomDensera.

Tron pi SMART visade sie tyvirr vara
civerdriven..f ag trodde lsarkoi-rsiellationen
Braathen, SAi SJ t i l lsammans med leve-
rantdren Phil ips innebar t i l l r ickl igt myc-
ket av vilja och fcirmiga fc;r att SJR skulle
viga satsa hundraprocintigt. Detta visade
srg tyvdrr vara err fatalr misstag. Hdr-
igenom har SJR fitr svirigherer, iom iae
verkl igenteklagar. Dels vid gal ler att  ut l
nytt;a de. framtagna.sysremen, dels genom
att utvecklrngen av dessa tagit resurser frin
andra omriden, som nu n';ti:lT:,fi,".r_,

7

Birgitta Haberlein
Resebyrichef pi Giitgatan i Stockholm.
"Jag arbetar i dag som resebyrichef i Gisla-
ved. 9m ingen vet var det l igger si ar det 4
mil frin Vlrnamo och Z mll frin Tcinkci-
Ping.

Jag b.<irjade 1962 pZ SJ Resebyri/Vasaga-
tan I (ddr nuvarande Royal Viking l igger -
huser ir tyvlrr rivet). Fram ri l l  1973iobba-
de jag pi Utlandsavd, dlrefter pi' SjR/
9falg.l och mellan 1976-84 var 1ag p&
sJR/SrDA.

Det var mina blsta ir pi SJR tycker jag.
Ddr fanns en underbar stdmning mellan ois
arbetskamrater. Bra kunder oih mycket
st i m ulerande arbersuppgi fter.

Men ti l l  slut blir man nos l ite fartblind i
storstaden. Se 1984 flyttadi jag och famil-
jen ner ti l l  Jcinkciping och dir stannade jag
ti l l  1986. Frin hcisten och fram ti l l  nu hai
jag arbetat som resebyrlchef i Gislaved.
(Som e1 parantes kan ndmnas arr bland SJR
80 lokalkontor finns det bara ca 1O kvinnli-
ga resebyrichefer.)

f a | .Men tr in den 1 maj 1987 ar jag r i l lbaka i
Stockholm. Pi min fcidelsegata-- Gcitga-
tan. "En glng.storstadsmlnniska - al l i id
storstaosmanntsKa.'  -

Min tid hdr nere har varit nyttig. Jag har
f i t t  perspektiv pi t i l lvaron. Jag hoppis att
jag kan vara en'bra kraft pi"G"Otgaian och
att vi tillsammans kan bygga upp en bra re-
sebyri. Det Ir ju sina medlibeia^re man gcir
ett gott jobb med - och med dppenhet
kommer man l ingt!"

Stefan Liinnmar
Ansvarig fiir afflrsresor pi Vasagatan.

Stefan Lcinnmar arberar i dag pi Vasagatan
och Ir nyutnlmnd som ansvarig fctr a1Ters-
resor sedan den 1 mars.

Stefan har t idigare arbetat som resebyri-
chef i  Scidertdl ie. lnnan dess har han arb'etat

med affdrsresor pl Vasagatan men har inte
haft nigon ledande befaitning ddr tidigare.

Stefan har ocksi arbetat me-d admini-stra-
tiva uppgifter bide som slljare och bokare."Min vision dr att ytterl igare <jka kvalite-
ten och servicegraden hos 5;n. Minga sliss
i dag om resebyrikunderna och framJcjrallt
om affdrsresendrerna. Nyman Ec Schulrz dr
vll de stcirsta konkurrenterna men dven
SAS ir konkurrenter till oss. Mitt motto
dr: Att alltid kunna slrta kunden fdrst.

SJR pi Vasagatan har 850 kunder, vilket
innebir att vi har 850 fcjretag bara i Stock-
holms-omridet som vi har e"tt enormt an-
svar gentemot."

Hans Fagerberg
Ekonomichef fdr SJ Resebyri
"Jag kommer ursprungligen frin Norr-
land. Utbildade mie ti l l"ci i i lekono m 1973
och arbetade pi Aifa Laval tidigare (dven
dir som ekonomicheO. Sedan ix ii till-

h*,H.t.r 
ekonomichef pi Scidertilje

. Frin den I ma1' arbetar jag pi SJR som
ekonomichef.

Jag ir personligen mycket intresserad av
resor och jag tycker.att en resa ir en upple-
verse som man Kan lormedla.

Min vision dr att ekonomisidan ska vara
en stabsfunktion som skall serva huvudnl-
ringen. Under mig kommer mellan2A-25
personer att jobba, Jag h.oppa; atr bl a da-
taproblemen ska lcisas och att jaq kan pres-
tera ett bra jobb infcir SJR:s ledning. Att
fcirscika gora "siffrorna mer levandl" Ir
ocksi ett mil. Och atr fcirscika 6ka samar-
betet och fcirstielsen mellan datafolk och
marknadsfolk. Att uppnl ett fcjrtroende
fcir datan och.konomin dr err av mina mil
- och att utbilda personalen ir ocksi en
viktig uppgift."
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6P.aA RATT BIIJETT
PRODUKTKUNSKAP PA RATT PTATS

!  I  
Qor t  

\  IKAN s€  i  v i r rappor t  I r  n ig ra  o r -
\ - rsaKer  a t t  v l  Pa  Ie l  Sa t t  u tny t t )a r  vara

resurser. Bland annat visar det sig att vi  i -
bland har fel personal pi fel plais. Vi ut-
nyttlar inte vira personaltillgingar fullt ut
och oi rdtt  sdtt.

En annan orsak dr att  vi  hela t iden dr t ids-
pressade. Vi hinner aldrig ta tag i  de pro-
blem och de brister som vi har oi resebv-
r in .  Det  hdr  l r  a l la  resebyr ie rs 'd i lemma.
man har inte t id att  ta tag i  och ordna upp
a l l t  t i l l  exempel  e f re r  en  b i l je r ru t l imn ing .

Et t  . rnnat  p rob lem som v i  i  nor r  har  mer
in andra byrier ir  att  vi  reser ivdg pi studie-
resor fcir lite. Vi har linga avstind fcir att
komma ivlg och ika en f ir jetur t i l l  konti-
nenten .

Privat reser vi som iobbar med resor ock-
si for l i te", menar Sonia Sciderberg som dr
kval i tetscirkel ledare pi SJR i Boden. "Vi

borde ika ivle for att i alla fall fl erfarenhet
utav hur det d"r att vara resenlr."

Ansvarsomriden"Kvalitetscirkelarbetet flvter oi bra i Bo-
den. Cirkeln tr i f fas en ging i  minaden. det
1r i stort sett vad de klarar av. Alla pi rese-
byrin dr med i  kval i tetscirkelarbetet och
alla Ir engagerade. Det Ir vikt igt.  Det r lc-

ker inte att vara med pi mcitena, man miste
iobbr med forbdttr ingar och lcisningar fcire
och efter ocksi. Fcir att behllla den fcirsta
kicken av att arbetet ska ge resultat har var
och en pi resebyrin fitt ett ansvarsomride
inorn r imen fcir kval i tetscirkelarbetet. Jag
iobbar t i l l  exempel med hotel l-  och visum-
fr igor, nigon innan jobbar med t igfr i-
gor ' "

"Frlgan som vi al la ska stdl la oss nlr vi
fcirsoker komma fram till forbittringar
och si vidare pi de ol ika ansvarsomride-na

o vad ska vi sl l ja?
o hur ska vi si i ja?
o vad ir bast frir kunden?
o hur ska vi arbeta gentemot leverantcirer?

Under vecka 19 och 20 ska al la oi resebv-
rin presentera de lcisningar ocl i  i tgdrdir
som de har kommit fram t" i l l .  Det hdr"ser vi
som vikt iga veckor och de f lesta arbetar nu
med arbetet utanfcir kontorstid. Tiden dr
som al l t id den t i l lging som vi har sdmst av.

Men, arbetar vi med detta nu, fcir att fctr-
bdttra virt  arbete och vira rut iner, si  kom-
mer vi att  f i  den t id vi hgger ut och mer dn
si tillbaka ndr vi hittat dd6lsta lcisningarna
och omorganiserat virt  arbete." 

-.
SONIA SODERBERG

oa

T RATTflD
TlT f  \vARt  r r roment  under  kva l i te tsc i r -
l t .k. lr .b.tet Ir  arr samla in fakta. Det dr
ldtt att ta till isikter istlllet fcir fakta. Vissa
bakomliggande fakta fir man inte fram
med en ging utan det krdvs underscikning-
ar bland medarbetare och kunder.

"Vi har jobbat fram en l ista med fakta
som kommer att l igga t i l l  grund ndr vi ska
hitta lcisningar pi vira problem.

Fci l jande kom vi fram t i l l  ndr vi  gjorde en
l i ten underscikning under tre dagar:
.  50% av "hdmtade" bi l jetter besti l ls di-

rekt i  receotionen.
o 5Oo/o av bist l l lande kunder i  receptio-

nen, bestdl ler via disk pi grund av att te-
lefonbesti l lningen inte fungerar.

o 10o/o av himtningarna lr inte klara ndr
kunden kommer in och ska hlmta sin
bi l jett .

Nu kommer vi att  borja ta i tu med orsa-
kerna t i l l  problemen och dlrefter ska vi i
smigrupper arbeta med att ta fram lcis-
ningsfcirslag som ska fcirbattra vir service
- att  f l  fram bi l jetter pi rdtt  t id och pi rdtt
plats". forklarar Birgit ta Eriksson som ir
en av cirkelledarna pi SJ Resebyri i Gcite-
borg.

O '

ger 6kad
aa

FORSALJNING
SJ Resebyrd i Boden har jobbat hdrt med sitt kaalitetscirkelarbete. Mdlet fiir
arbetet bar adrit dtt i;kd kwnskapen om de prodwkter och tjdnster som reseby-
rdn saljer. I dag rir prodwktfliidet stijrre rin ndgonsin och det griller att aisd
kunden att oi kan adra produkter sd att de litar pd adr kompetens.

a
a

a
a
a
a
a
a

Faktainsamling
Samla in fakta som f inns.
Gcjr en "mini-underscikning" 

for att
fi fram ytterligare underlag.
Resultat
Priori tera de ol ika problemen.
Analysera orsaker t i l l  problemen.
T= cisningsforslag
Atgdrder.
Gcjr samma "mini-undersokning" 

och
mdt effekten av i tsirderna.

MANADSRAPPORT F6R HUVUDOMRADE FORBATTRAD TILLGANGLIGHET

Delprob lem-  lM i l  la rua l t  lOrsaker  lHuvudorsak  lLosn ings-  lHand l iggn ings-  lForv in ta t  lU t f r t t
omride I  omride fors lag lp lan l resul tat  l resul tat

l  '  l -  - , , . o
t -o r  dx l lB  Pro-  I  (Jkad kunsKaP I  l .  fo r  la  s tud lc - Endast  broschyrcr l  I  Forenklad fars l l j .
duk r kunskap .  l i ngc r f c i r t r oendc  l r c so r . en l  p roduk t l i s tan l  ln ing .

hos kunJen -  |  2.  Reser for  l i tet i  but iken dvs I  Cenast .  I  Storrc s lkerher
c ikad fors l l jn ing.  I  pr ivat . silipartners. | | hos oss slljare.

3.  Di l ig utb i ld-  |  Fdr sror t  p.o-  |  |  |  Okad e{fekr iu i ter
ning. I  duktf lode. I  Olika produkt- |  |  Okrd o.mttn'ng
4. Bri : t  pi  t id. |  |  omriden uppdela-l  I  pi  luncher.
5. Bri:t pi engage- | | dc pi mcdarbc- | I
mang tarna )om uar och I  Var och cn rcdo-
6.  Felakt igt  ut- en .ka fordlupa s i$ r isar  fc j r  oss andra
nyttjade resurser. i  f r igor ex lon- |  v l r  s in rnor gon
7. For minga pro- s a m h e t ?  l v 1 9 & . 2 0
duk te r .  |  |  Hu r  ska  v i  s l l j a

produkten?
Ti l l  vem?

\ r ' .  ' i 1 ; l l C i '



ANSTAOSIAVLAN
9y!" bar ndgot som du aill skd -'-'scittds upp" pd anslagstaalan, sl,i en signal
tjll Qg.clljaryelefon_78- 10 30 30 eller skriv-itt par rader"till pwblicistgrupTpen,
Cecilia Eriksson, Drottninggatan 80, 111 3G Stockbolm.

'F^'TS\i^i'tl"ln
D.n o ,.ptttUJt iat t iei-milen av sta-

l;f i*J,1l.,i];"* * [ i.T]i: :' :i
iil;:,i;;.;ku a' 'i'-P' toi,tJl;n ",

Tdviingen : ir  en stor t '

ll ti iT? ir W ;l#.':: ffiL" ff ;
: ilJq ilii: ::;' m*,:il::,:ir
hi,h';i }ii'c\$:: dk;: :r k, am .c h

Ju fler.t ieier desto bat

desto rolrgare oag'

Ny hir r)-"il:.?#,:E* PA BRYGGARGATAN

,.F:.,gi?,*iiitff l;iil'::::;*:i{##1i,,,:.tu
n{1 11* fT::{fl#*itiiifir*1 iyii, :; J;:,'n : ?j:
;fgurl*:;#lf*#,##ffi ft ,"J.f iT;;
ffiix1*:t ni61mHn n r:l*:: il4lltH::;
man fcirr och snackade -.d polr.n, .fr* ..i.r.ri ,1",.,,

i-ti:d;i$;1iffi l.ftjlr;r;:,[::t'iff rf

Motin Hollgren ".h K;; H-;' 
rr- 'z' '-<tE|h

lresson I den nyo receptionen.

Resultat av telefonunder-
siikningen under mars lg87

F<iljande SJR har svarar inom 3 signa-
ler.

Borldnge
Gcitaverken
Halmstad
Hdrncisand
Karlshamn
Katrineholm
Ronneby
Karolinen
SSAB
Alfa Laval
Malmci
Motala
Arvidsjaur
Uddevalla
Vdrnamo
Vdsteris
Vaxjo
Angelholm
Ornskciidsvik
Ostersund
Garnisonen
Hdgersten
Vattenfall
Vallingby
Elecrrolux
IBM-Jdrfalla
KTH
SIDA
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NEOIER

Konferenssolen i Horell Scondinovio i Giiteborg 24-26 mors: 5JR-chefernq utbildor sig och utvecklor lillsommons en ny strofegi inom fem

E

huvudomrdden.

I slutet aa mdrs tr(iffddes StR-cbefer-
nd fi;r andrd gdngen i dr. Under tre
dagar i anslutning till mtissan TUR
87 (se artikeln pd nrista sida) inten-
siaarbetade ett 70-tdl do SJRs reseby-
rdcbefer (totalt finns det 84 i Saerige-
inklusiae cbefema fir SlRs "inbouse-

byrder).

r L 4
r l  i $

strategi som nu hiller pi att formas.
De andra fvra omridena som diskutera-

des - med stort id6fldde frin alla inblanda-
de - var:
o SJRs utbildning - hur agerar vi f6r att

iven hir liggafdrst och bibehilla den po-
sition som SJR byggt upp?

o SJRs egen produktion - "Nya Special-
resor" en resurs fcir hela organisationen
med en cikande andel av egen produk-
tion.

o Lcinsamhetshcijande itgdrder - var
finns mcijligheterna till besparingar, var
kan intikterna cika?

r SJRs hotellprodukt - hur kan den fdr-
bdttras?

Alla chefer deltog i arbetet med utveck-
lingen av ADB-frigorna medan de ovriga
fyra omridena diskuterades i olika arbets-
grupper. Id6erna hiller nu pi att samman-
itllias och bearbetas vidare fcir faststlllan-
de av strategier inom de olika omridena.
Id6paketet kommer att utgcira ett mycket
viktigt dokument fdr besluten i varje omri-
oe.

Ndsta chefskonferens omfattar bara en
dag och hills den 14 maj r Stockholm.

SJR-chefen
onfiironde.

I
,

IeiI Bromon,

T\Er vAR fem rejdla huvudomriden som
I-l disk,rterades fcir vidareutveckling. Det
allra tyngsta gdllde den mycket snabba ut-
vecklingen pi data- och kommunikations-
omridet. Hur ska SJR agera f6r att bibe-
hilla sin ledande stdllning nir det gdller tek-
nisk uweckling?

Konferensengav underlag och cinskemil
frin fdltet infcir beslut om den STR-data-

Bodin,  Kiruno

h6ller erli  6rebro,

t 0

(tL
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Resebranschen pd aag bli allra stiirst:

NYTT REKORD I AN
IOEN FoRTUR.MASSAN

Twrist- och resebranschen ztdxer
kraftigt. Den dr snabbt pd adg att bli
otirldens enskih stiirsta "industri" -
rriknat b,ide i s^vsselsatta mdnniskor
och i pengar.

1 e Nn nAser f inns Ydre kommun, i  ndsra
I Zimbabwe Tourist Off ice. I  ena hcirnan
finns en ren av naturl ig storlek, i  nlsta en
vlrdinna i  hembygdsdress, i  nisra bjuder
man pi jugoslaviska specialiteter.

Vlrlden samlas numera en ging om iret i
koncentrerad form pi nigra tusen kvadrat-
meter i Goteborg. I lr hette missan TUR
87, den fj:irde i ordningen och pigick 26-
29 mars. Stcirre och mer vdlbescikt iin tidi-
gare - pi god v.dg att bli en av de stora irliga
aKtrvlteterna I resebranschen I Svenge.
Med en total omslttning - alla utldgg in-
r iknade - pi upp "motloo mil jonei"kro-
norl

SJR-cheferna lirde
61.500 mlnniskor besdkte TUR-mlssan i
ir, en rejdl uppging i fcirhil lande ri l l  1986
di antalet var 54.400. Mer dn 15.OCO av be-
scikarna kan rdknas in som "proffs". d v s
mdnniskor som arbetar med turism och re-
sande till vardags. (Mera siffror fcir den som
ir intresserad: 3.500 kom frin resebvri- el-
ler researrangcjrssidan, 2.335 kom flin oli-
ka turistorganisationer, 3.500 kom frin
transportfciretag, mer dn 2.000 frin horell,

nara2.500 var resebestdllare vid olika fcire-
tag,740 kom frin campingsidan och 556
representanrer frin olika massmedia - dir-
ibland SJRs Ourlook och lnblick - rdkna-
oes ln./

SJ Resebyri:s chefskonferens hrills dagar-
na fcire mlssan och huvuddelen av STR-c-he-
ferna kunde ddrfcir avsluta sitt Gcitebores-
bescik med afild.rafrin92O olika utstiilla"re
- frin inte mindre dn72 olika hnder. Inte
mindre dn 6.000 olika mdnniskor var invol-
verade i arbetet med missan.

I anslutning till mdssan - speciellt de fcir-
sta dagarna - arrangeras ockii mingder av
seminarier och konferenser. Bide de som
ir inriktade pi att ge yrrerl igare kunskap
och de som ar av dei lite mer"a elada slaeet
som skapar kontakrer. Bl a hadi SARA"en
mycket-uppskattad amerikansk afton pi
premilrdagen pi civersta viningen i sitt

eget hotel l  Gothia som l igger i  anslutning
ti l l  Svenska Mdssans anl&snine i  Gotel
borg. Den amerikanska aftdien rir beting-
ad av att SARA jusr nu etablerar sig offei-
sivt i  USA med kcip av sex svithoiel l  och
dessutom byggandet av err nyrr hotel l  pi
Manhattan (ocksi ett  svithorel l  med 530
rum). Aftonen innebar ikra amerikansk
mat, USA-sheriffer och countrv-musik.

- Bland de tyngre avsnirren fanns ett kon-
lerensprogram som omfattade mciten med
internationella och svenska resebranschen,
Kommunala Fri t idst jdnstemdnnens Riks-
fcirbund hade ett eget seminarium, Han-
delstjdnsremannaf<irtundet hade ocksi ett
seminarium pi temat "Turism - en
bransch i  utveikl ing" och Sveriges Turist-
r id hade seminariuri  fcir  tur ist- o"ch reseby-
ri folk pi temat "Hur jag blst anvdndir
Sverige 1r Fantasriskt".

Enormt intresse
Svenska Missan rlknar med art exoansio-
nen av TUR-missan kommer att fortsitta
- det finns etr enormr intresse fcir och frin
branschen, sdger man till Inblick. Kanske
antalet utstlll are nir 1.000 ndsta ir dl ytter-
ligare 3.000 kvadratmeter stir till fcjrfoean-
de..Man rdkna-r med yrterl igare etr ri l lsf,ort
av bescikare pi ca l0 procenr. Andelen ut-
lendska bescikare nlrmar sig raskt 50 pro-
cent - i ir var det 40. TUR-mlssan di oi
vlg att bli den ledande fackmdssan i landit.
Ndsta ir heter den TUR 88 och gir av sta-

I  ^ ,
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"Go znest" och se alh frdn

KUSTfltLKUST
Sniistorm och solwppgdng i Grand
Canyon, indianreserpat, fribetsgw-
dinnan, Vilda Vristern, L6ts Vegas.
Alh detta kan wppleaas pd en ocb
sammd resa. Men inte wtan att du
samtidigt med alla nya intryck ocb
uppleadlser kommer'att krinna dig
en aning triitt ocb sliten.

A \TLRIK\  HAR mycker  r t t  e rb iuda oeh
fLJet . i r  omojl igt .r t t  visa .r l l t  p. i  en och
samma rundresa. Swanson har under en
studieresa t i l l  USA i mars valt  ut ett  par de-
lar fr ln sin resa "Kust t i l l  kust". Ann-Sofi
Ahlvar fr in SJ Resebyri i  Linkoping var
med pi resan.

"Kust t i11 kust" ir  en av Swansons stcirsta
och mest populdra rundresor. Resrouten:ir
omfattande och vl l  eenomtdnkt. Hir f inns
s tors t lder ,  v i lda  u ls te rn .  na turscener je r
och ett och annat stopp. Vid vanl iga resor
i ir  det vikt igt att  resenlrerna di och di f i r

lugna ner sig l i te, men si: i r  inte fal let ndr re-
sebyrimlnniskor f ir  ik:r ivlg pi studieresa.
Di g: i l ler det att  hinna med si mycket som
mcij l igt.

Sniistorm
Fcirsta stopp var stora staden New York
dlr gruppen var tvi  dagar. Ann-Sofi  och de
civriga i  gruppen f ick en ordentl ig genom-
ging av hotel len som Swanson har i  New
York. Al la hotel l  1r mycket bra och har en
standard som l igger civer medel.

Dessutom gjorde gruppen ett studieupp-
drag ddr man ismigrupper f ick i  uppgift  att
under en dag hit ta mus6er, shopingcenter,
kommunikationsmojl igheter, nci jen, res-
tauranser och si vidare. Pi det h1r sdttet
l i rde sig al la var sevdrdheter l igger, hur
man ta r  s ig  d i t .  c ippet t ider  och  pr iser .

Grand Canyon var en av resans hci jd-
punkter, hdr skul le al la se solnedgingen.
Men, vidrets makter stdl lde t i l l  med sno-

storm och dimma si solnedgingen f ick bl i
en soluppging ist: i l let.

Ett annat spdnnande inslag var en civer-
nattning i  Vi lda Vistern-st,rclen Perrv
Lodge.

Spelgalningar
Efter naturens al la upplevelser var det d,rgs
icir spelst.rden L;rs Vcg.rs. Staden som nis-
t ; rn  he l t  oeh h i l l c t  f in , rns i . r . r r  rv . r t r  spc l . r rc
satsar fem-cent:rre pi enarmade banditer.
Detta medfor att  det 1r relat ivt bi l l igt att  gi
pi show och se vlr ldsart ister upptr ida.

Ann-Sofi  Ahlvor frdn SJ Reseby16 i  Linkt iping
vor med p6 reson r i l l  USA.

Visste ni fcirresten att den stcirsta jack-
po t  som u t fa l l i t  p i  en  enarmad band i r  gav
n:irmare 23.000.000 kronor!

Efter en hektisk kvdl l  i  spelstaden gir f l r-
den vidare t i l l  Los Angeles ddr gruppen in-
te hann med si mycket mer dn en rundtur
och frukostinformation innan f irden eick
v idare  med f l yg  t i l l  New York .

Nir pl.rnet hndade pi K;rstrup i  Kcipcn-
hamn hade Ann-Sofi  och resten av gruppen
varit  iging i28 t immar - si  nog kdndes det
att de hade sett USA fr in "Kust t i l l  kust".

ANN-SOFI  AHI .VAR/CECI t IA  ERIKSSON

HALTA DAR

Bertil Hammarberg
och v l l kommen i  s to len .

Bert i l  Hammarberg, vir nya bas for S1R.
Vi har st l l l t  nigra fr igor som kan vara in-

tressanta fcir al la som jobbar inom SJR.

Vad tycker du ir SJ Resebyri's stijrsta
styrkeomriden?
"Entusiasmen och eng,rgem,rngen hos per-
sonalen Ir helt  kl :rrt  nummer err.

Efter ett ir i SJRs styrelse och en minad
"pi stolen" tror jag fortfarande att bredc' len
i  v i r  fo rs i l in ing  och  spr idn ingcn c iver  l . rn -
dcr . i r  cn styrk; l  ior oss. Mcn clct inneb.ir gi-
r.etvis inte att rr i  k:rn hi l la p: i  med olcinsam
ve rks;rmhet."

Var behiiver vi fiirbittra och fiirstirka
oss?
"Vi m,iste ytterl igare idrbit tr ,r  kr.al i teten
pi cle n t j i inst vi  s; i l jer.

Vi miste priori te rr-r omr.irclnaden av r. ir ,r
kuncler.

PDS-unclcrsokningen har gett oss en nyt-
t ig  genomlysn ing  och  kommer  a t t  h i ; i l pa
oss hit ta de brister sorn vi har centralt  och
loka l t .

Om :r l la medtrrbctrrre inom SJR ska kl;rrrr
:-rv al l :r  krar. och outtalade behov miste r l i -
n,r och al la chefers huvuduppuifter vi1ri1
dcn interna marknadsf<jr ingen och motive-
r ingen av meclarbet;rrna.

Med en b:i t tre kvrr l i tet och kunclon.rvrircl-
nrd Ir ocksl brrsen l,rgcl fcir cle n ncidr';indig;r
resultatfcjrblt tr ingen. 

"

G.e din vision om hur SJR ser ut om fem

"Finns inte ens nlgra proffs pi prognos-
on-rr: iclet som viqar sig p, i  rnnrt i in "giss-

ningar", nir clet g: i l le r si  l ing;r t icisperspek-
t i v .  L i r  m ig  J I r l ' o r  f r in  n r i t t  per 'pek t iv .
gissa pi:
a en okad koncentrering;rv verks:rmheten
ti l l  de stcirre st iderna
o r t t  m l rkn . rden kcrmm.r  . innu  mcr . r  In
idag att f innas i  Stockholm
a att kombin;rt ioner med clet nya aff: i rsfci-
retaget, SJ:s sl l jst i l len och resecentra, i iven
i fortsl t tningen kan ge SJR mcij l ighet att
beh i l la  en  bred  geogr . r f i sk  spr idn ing . "

Varfiir tog du iobbet som ny bas fiir SJR?
"Jag har bytt iobb ungef: ir  vart femte ir  de
scnxs tc  l0  i ren .  For  mig  hr r  Je t  var i t  u t -
veckhnde, jag tror att  med jobbrotat ion
behil ler man nyfikenheten pi t i l lvaron,
och fcirmigan .rt t  omprciv.r.  Dct lr  frntas-
t i sk t  sp inn indc  a t t  bdr ix  e t t  ny t t  iobb  och
r t t  SJR l r  n igo t  a i lde les  ex t r r  ve t  i rg  iu
bland annat fr in mitt  styrelseengage-
mang. CECILIA ERIKSSON
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