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Resebyrdtrriffen i Sollentuna blen
dagar fyllda med kreatiztitet ocb
entusiasm. Grupparbete, diskussio-
ner ocb genomgdng azt SJR kom-
mande afftirsinriktning bidrog till
mdnga nya, intressanta fiirslag och
,itgrirder fiir att fiirbrittra SJR.

T TNDER rRr dagar samlades som bekant
L,/ alla SJR:s resebyrichefer fcir att gi ige-
nom problem och mcij l igheter och arbeta
fram konkreta fcirslag for itgdrder. Konfe-
rensens tema, SJR afflrsid6 och huvudin-
riktning utlciste en febril aktivitet och en-
gageradi t i l l  djupa diskussioner kring de
fcirslag t i l l  tdnkbara strategier som presen-
terades av SJR ledning.

Bertil Hammarberg inledde det hela med
att tala om SJR som ett framtidsfcjretag i en
sodnnande och aktiv bransch.' "Det glller att ta tillvara alla resurser och
skapa det biista mcijliga som nigonsin gir
att  istadkomma", sa Bert i l  Hammarberg.
Och det dr vdl al la civerens om. Inom SIR
[inns det stora resurser

Dagarna,innehci l l  en mingd ol ika"grup-
ParDeten, olsKussroner och genomgangar,
de mesta i anslutning till den <iversyn av
SJR framtida roll pi marknaden som gjorts
tillsammans med konsultfciretaget Mc Kin-
sey & Co.

Utbildning, utbildning
Utbildningen var ett av de stora imnena
som togs rpp pi trlffen. Den interna ut-
bildningen dr idag inriktad pi SJR Grund-
utbildning: introduktion och grundkurser
fcir alla. Proiektet om utbildningar inom
SJR har dammsugits uppifrin och nerifrin
i organisationen och alla har kommit med
synpunkter och uppfattningar. Ndr det gll-
ler innehll let i grundutbildningen har nlg-
ra nyheter arbetats fram av en grupp

Trffi ryi S p-,ll e nttm a s amkdL^'
r , r - . r  r r r l  - - * " Y 3 -

CRBR och olika medarbetare i olika funk-
t ioner och med ol ika bakerund. Bland an-
nat fcireslis:
O anstdl lningskrav
a anstdl lninisavtal
o utbi ldning"av al la anstdi lda
a u tb i ldn ing  p i  fas ta  t ider
o kunskaoskontrol ler
o <ikat CRBR-ansvar
o handledare ska utses och utbi ldas

Tidsplanen fcir utbi ldningen ir inr iktad
pi att  ett  beslut om en ny grundutbi ldning
ska tas den 1 oktober 1987.

Det hdr datumet bl ir  al l tsi  inledningen
ti l l  ett  intensivt arbete ndr ldrare och hand-
ledare utses, laro- och dmnesplan beslutas,
ldromedel t i l lverkas m m.

Det kommer ai l tsi  att  innebdra srora

kraftinsatser och medverkan frin SJR runt
om i  landet .  Dessutom kommer . *  i r r - -
t idigt med den nya utbi ldningen att arbeta
fram andra utbi ldningar, special istkurser
och vidareutbi ldnineai.

Stirker SJR-profilen
Milslt tningen fcir den egna produktionen
inom STR bestlmdes ocksi under de inten-
siva dagarna i  Sol lentuna. Det dr meningen
att egei produktion ska utvecklas att fSl ja
den huvudinriktning som t idigare be-
stdmts fcir SJR. I stora drag innebar detta att
SJR genom egen produktion av t j lnster ska
cika sin lcjnsamhet, stdrka SJR-profilen, pi-
verka det stora prociuktutbudet och cika
special istkompetensen. Projektet ska sdttas
iging irsskiftet 1987 /88.

Utnyttja avtal
Redan idag har SJR goda avtal med leveran-
tcjrer och producenter av resor och rese-
t jdnster. Men, inga avtal dr si  bra att de inte
gir att fdrbdttra. Dlrfcir bestdmdes att en
genomging och utvlrdering av existerande
avtal ska ske med bcirjan under hcisten. SJR
miste tillfcirsikra sig bdsta mcijliga avtal
och utnyttja dessa fcir cikad lcinsamhet.

Internationella hotell
Manualer och Thomas Cook Hotel Direc-
rory ar distribuerade. Det hdr dr fcirsta de-
len i  projektet " inrernationel la hotel l" .
Ndrmast underscjkes mojl igheter t i l l  di-
rektanslutnins r i l l  Thomas Cooks data-
bokning. Detia fcirutsdtter mcijligheter till
kommunika t ions lc isn ingarna inom SJR i r
valda och alt  parrerna kommit civerens om
krav och kosinader.

Mer om vad som hdnde i  Sol lentuna och
vad som beslutades och diskuterades fir
din resebyrichef berdtta om - om han inte
reoan g,ort det.

caRL-ERtK HAGSTROM/cEctUA ERtKssoN

*T

Diskussioner och 6ter  d iskussioner h i i l l  q l lq p i  resebyr6chefstr i i f fen pd Stor  Hotel  i  Sol lenfuno okl ivo och engogerode.

.1h
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Bert i l  Hommorberg in ledde dogorno med ot t
peko pd ol lo de resurser som f inns inom SJR
och som kommer of l  skopo f romt iden.



BILDSKARTNAR

STRATNINO
Ingen aetenskaplig grwnd fiir oro

Terminolerno p6 SJR i  Uppsolo hor 169o v i i rden f i i r  e lektr isk f i ihs lyrko,  konslo leror  Ingvor Andersson och Anno Norberg '

Bildsktirmsterminalen (ir ett 4a rese-
byrdkontorets allra aiktigaste ar'
b-etsredskap. Mdnga har strilh och
stdller sig scikert fortfarande frdgan
om den cir farlig eller inte. Pd SIR i
Uppsala blar man mtitt det elektris-
ki fahet som omger terminalerna.
De ltade alla ldga adrden.

T\ E't  HAR nu skrivi ts och talats om str i l -
l )  nine i  f lera irs t id. Ar det farl igt el ler
ej? Dessvirre dr det svirt  att  ldmna nigot
definit ivt svar pi denna fr iga. Experterna
ir ndmligen, - inr, rrgt.  o.ni.  orn hur skad-
l ie srr l l i ingen fr in bi ldsklrmen i  sjdlva
virket lr .  D-e f lesta ir  dock idag ense om att
skaderisken dr l i ten.

4

For det fcirsta dr begreppet bildsklrmar
inte enhetl igt.  Det f inns en mdngd ol ika ty-
oer av skdrmar pi marknaden. De termina-
i",  rorn anvdndi.pi,vira SJR-k_onto.r dr ut-
rus tade med s i  ka l lade CRT-sk i rmar
(Cathode Ray Tube). De dr konstruerade
pi samma sitt som TV-apparaten i ditt var-
dags.um och innehiller ett katodstrilercjr.
Denna typ av skirmar omges, i  storre el ler
mindre utstrlckning, av kraftfdlt. Man de-
lar in dessa f l l t  i  tvi  ol ika typer; elektrosta-
t iskt och elektromagnetiskt felt .

Det Ir  dnnu inte"klarlast om el ler hur
pass skadliga fdlten dr for oss minniskor.
En sak ir  Jock sedan lenge helt klar. Det
elektrostat iska f l l tet kan skada vissa kom-
ponenter i  datorer. Sirski l t  halvledarna.
ih ip .en ,  d r  mycket  kdns l iga .  Men huruv ida
vi si i lva far i l la el ler inte Ir al l tsi  dnnu inte

klarlast. Vi vet att  stat isk elektr ici tet drar
t i l l  sig.-damm och det har talats om al lergier
och hudutslag.

Larm pi allvar
Pi SJ Resebyri i Uppsala har man tagit
larmrapporterna om stat isk elekt ici tet och
dess eventuel la skador pi al lvar. Inst i tutet
for hcigspdnningsforskning har mltt upp
den elekriska fdltstyrkan vid al la termina-
ler pi detta kontor.

"C)ron 1r utan tvekan den stcirsta hl lso-
risken och det var viktigt fcir oss att kunna
fi klara besked", sdger Ingvar Andersson
som dr chef fcir SJR i Uppsala.

Mltningen skedde med en specialutrust-
ning,30 cm fr in bi ldskdrmen. Provningen
gjorles inte under laboratoriemlssiga for-
hi l landen med kontrol lerad fukt ighet osv,
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utan under en slumpmissigt utvald helg.
Uppsalakontorets sklrmar hade al la vdr-
den (som mlts i  Kvlmeter) pi mellan nol l
och  12 .

"Ingen av de sammanlagt 18 bi ldskar-
marna hade sirskilt hciga vdrden", slger
Anna Norberg som gjorde mdtningarna.
"Fcirst over 40-50 Kv/meter betraktas fdl-
tet som starkt."

Arren om den stat iska elektr ici teten
knappast inte ir farlig kan den naturligtvis
vara mindre behaglig. Damm dras till bild-
sklrmen och den bl ir  luden. En mycket
kraft ig stat isk urladdning kan gcira att hela
terminalen slSs ut. Det f inns metoder fcir
att reducera det elektrostatiska fdltet. Man
kan montera ett slrskilt rasrer. en srrumDa
eller ett  ndt. pi bi ldsklrmen. Etr enkelt
knep fcir att fibort detta fdlt dr att dagligen
torka av sin sklrm med en fuktig trasa, vil-
ket faktiskt motverkar statisk eliktricitet.

Luftfuktigheten plverkar i mycket stor
utstr lckning det elekrostat iska f i l tet.  Ju
ligre luftfuktigheten dr desto stcirre kan
problemen med stat isk elektr ici tet bl i .  Ti l l
lokaler med torr luft kan man kcioa en luft-
fuktare. Men den mlste i si fall sk<itas noga,
di den annars 96r mer skada dn nytta. En
fuktare som inte rengcirs och hllls efter kan
sprida bakterier.

"Det finns ingen lagstadgad grins fcir det
elekt iska feltet",  sdser Anna Norbers.
"Det 

enda land som f,ar det Ir  Sovjet ocI l
dlr ligger grlnsen pi 60 Kvlm."

CRT-sklrmarna omges lven av ett elekt-
romagnetiskt fdlt .  Inte hel ler denna str i l -
ning har bevisats vara skadlig. Till skillnad
frin det elektrostatiska flltet ir den dock
djupgiende och gir, precis som radiovigor,
genom kroppen. Man har kunnat konsta-
tera kromosomfcjrlndringar i celler som
utsatts fcir magnetfllt. Deisa fllt har dock
varit hundratals ginger starkare ln vad en
normal bildskdrm utstrilar.

En normal bi ldskdrm omges av ett elekt-
romagnetiskt felt som Ir betydligt llgre ln
vad som alstras av t i l l  exempel en borrma-
sk in  e l le r  tdndspo len  i  en-b i l .  Det  f inns
knappast nigon inledning t i l l  oro, med an-
dra ord.

Frivillig provning
Strilningen hos sklrmar mdts av bland
andra Statens Strilskyddsinstitut. Prov-
ningen ir frivillig och resultaten er darfctr
inte offentliga. Vissa tillverkare ldmnar ut
sina siffror, medan andra inte g<ir det. Fcir
att rida bot pi den oro som minga trors allr
kdnner har minga datafciretag lanserat
ligstrilande sklrmar. Dessa 1r sirskilt ut-
rustade med spolar som eliminerar de om-
givande elekti iska fdlten.

"Det finns bara ett dussin tillverkare av
bildrcjr i hela vlrlden", berdttar Anna Nor-
berg. "Oavsett vilket namn som stir pi ter-
minalen kan rciret vara frin samma leve-
rantcir och det Ir rcirets kvalitet som avscir
styrkan hos det elektrostatiska feltet." 

"

Alla typer av skdrmar omges heller inte
av elektiomagnetisk strilnin"g. De platta si
kallade LCD- ("Liquid Crystal Display")
och PDP- ("Plasma Display Panel") skdr-
marna dr befriade frin denna strilning.
Dessa skirmar har emellertid innu inte
samma goda itergivning som traditionella
CRT-skirmar. De platta skirmarna finns
dn si ldnge mest pf bdrbara darorer, men
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direkt  p i  sk i rmen."

Belysning pd orbetsplo lserno i i r  minsl  l iko v ikf igur i igonens "synpunkf"

kommer att bl i  vanl igare ocksi pi konto-
ren .

Under  senare  i r  har  te rmina le rna  b l i v i t
betydligt bdttre rent tekniskt. Antalet bild-
skirmar med posit iv polari tet,  dvs de som
visar svart text pi vit botten, cjkar i antal.
Idag har de flesta gamla Alfaskop-termina-
lerna ersatts med nya. Allt fler tillverkare
fcjrser sina nya terminaler med en fot som
gcir dem enkelt vridbara i hdjd- och sidled.

"Nista 
generations terminaler som

kommer att ersdtta de nuvarande blir lie-
str i lande", sdger Ingvar Andersson.

Forskninqen pi detta omride dr vare sig
sdrski l t  omTattande el ler l inqt kommenl
Det tar t id att  ta fram vetensk"apl igt siker-
st l l l t  material.  Innan dessa rcin f inns kan
man sjdlv piverka sit t  terminalarbete. En
civergiende trcjtthet i <igonen dr inte ovan-
l iet vid intensivt terminalarbete. Specialsl i-
pide glascigon kan vara en lcisningTcir vissa
och fcir dem utgir bidrag vid inkdpet.

"Ergonomi 
dr ett  sl i tet men ack si vikt igt

begrepp", slutar Ingvar Andersson. "Se t i l l
att du sitter rirt och att ljuset inte faller in

PER ERIKSSON

5



SJR FoLJDE EFTER
Ndr milittira,ntalet aaslutades fiir
SIR runt om i Saerige'udr det en stor
fbrlust fiir SJR i Shellefted. Dtidiirbe''stdmd; 

sig-resebyrdi fiir att ftrsdka
I6sa fdrlusten och fiirbtitta samarbe-
tet med Aroidsjaur komrnun.

TsKALLA vINDRnoch mycket snci, det f inns
Id.t gott om i trakterna kring Skelleftei
och Arvidsiaur. Innan fanns det dessutom
mingder med militdrer som alla bestillde
biljetter, till sydligare delar av Sverige, via
STR.-Nir 

SJR tappade kontot "militdr" visade
det sis att fdr SIR i Skelleftei var det en stor
forlu;. K4 i Arvidsiaur hade inte ldngre
S.fR-kontoret som sin bestdllningsort. I en
giesbyed som de hir trakterna iiidet vikti-
iare dn nigonsin att forsoka behilla de
[.under o.h- konton som ligger ti l l  grund
fcir SJ Resebyris existens. Att mista hela
militdrkontot innebar att militlrerna istll-
let skulle bestdlla sina biljetter frin turist-
& resebyrln i Arvidsjaur. SJR i Skelleftei
skulle bli utan ett f lertal resor, mest inom
Sverise.

Perionalen, och frdmst Ulf Dahlberg, be-
stimde sig fdr att mildra fcirlusten si myc-
ket som mojligt.

I Arvidsjaurfanns en turistbyri med en
Iiten resebvritilnst. Resebvrin kcipte sina
tjlnster fr{n Resespecialistirna i Piiei, den

SJR i Skellefie6 hor tillsommons med lurisl- och resebyr6n i Arvidsiour ett bro grepp iiver norro Sverige.

Milit tire n fiirsv ann till Ara idsj awr

stora konkurrenten till SJR. Kommunen
stod fcjr turistbyrin och hade startat rese-
tjdnsten som ett komplement och en servi-
ce f6r befolkningen i Arvidsjaur.

Resespecialisterna kom, genom samarbe-
tet, in dven pi Arvidsjaursharknad.

Frln brirjan fanns ingen datorisering och
ingen.biljettering i Arvidsjaur, det hela var
en anrng antrKt..

Turisi- 6c Resebyrin i Arvidsiaur fick
mer och mer att gcira och kommunen be-
stdmde sig fcir att ictrendra bilden. Efter vis-
sa omorginisationer blev turistbyrin "Ar-

vidsjaurturism" och kommunen dellgare
till 50 procent. De civriga 50 procenten av
deligaiskapet delades a.' fcitefag i kommu-
"tt"i., 

r,a, skedet inledde SJR f<irhandling-
ar med Arvidsjaur kommun och ganska
omgiende skrevs ett kontrakt mellan de
bidi parterna. SJR i Skelleftei erbjcid ett

samarbetsavtal som lockade Arvidsiaur.
I kontraktet stir bland annat att SJR i

Skelleftei stir fcjr Smart-utrustning, ut-
bildning av personal. Arvidsiaur Turism
stir fcir oersonal och lokal.

"Frin bc;rjan ville vi f6rscika dela pi pro-
visioner, men det var en knolig l6sning.
Idae har vi istdllet Skelleftei som en "fad-

der"" till Arvidsjaur. Arvidsjaur Turism be-
talar konsultarvode och det 1r en mycket
enklare ekvation", fdrklarar Ulf Dahl-
berg.

"Ndr vi inlett fcirhandlingarna sig iag
oersonalen som det littaste att ordna. I en
glesbygd som Arvidsjaur trodde jag inte att
det fanns nigra som helst problem med att
anstdlla pe.ional. Men, dit fanns det. Vi
har haft-en vlldig omslttning pi personal,
men idas har vi fitt tre duktiga medarbeta-
re till kJntoret i Arvidsjaur.-Peter, gjorde
sin militirtjdnst hI. '.rppi, ble., fast, olh nu
fdrsciker arbeta bort sin stockholmska.
Marit, en "norsk jinta" som arbetat pi
NSB (Norges motsvarighet till S). Reseby-
rins chef Gciran Jansson, har resebyrivana
frin STR i Solleftei.

"Som ett ltiet bevis fcjr att det gir bra och
till och med bdttre in fdrvdntat, kan jag
nlmna att vi budgeterade iret till 3,2 Mkr
och fick en slutlig budget pi 5,1 Mkr. Det
llter kanske lite fbr tre-anstdllda, men med
den konstellation vi har Skelleftei - Ar-
vidsjaur gir det riktigt bra."

CECILIA ERIKSSON
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Problem och miijligh eter

IFWFORALLT
M6JLIoHETER

\ \ { /

vira problem och utnyttja alla mcij l igheter.
Ni gdller der atr ta iar:apiid6er oih syf

punkter, fatta beslut och itglrda.

Vir affirsinriktning
Pl Sollentunamritet och i  Sciderkcipine har
vi fctrt  ut ett  fcirslag t i l l  l ingsikrig stra*tegi,
som jag uppfattar har accepterats av alla
som tagit del av den. Vi jobbar i en stentuff
bransch, i en mycket snabb utveckling, och
ska vi lyckas att,  enl igt gammal god SJR-
tradit ion vara marknadsledande lven i
framtiden, miste fciretagers resurser och it-
gdrder samordnas pi absolur bdsta sdtt. Vi
vet vad vi vill, civergripande - nu gdller det
att omsdtta strategierna i konkreta hand-
lingsplaner pi varj'e ort och varje kontor.

"Det oiktigaste sonx kan scigas om
personal i ett seroiceforetag-cir for-personal r etL serutceforeng, ar lo_r.-
modl igen att personalpolitihen ald-
rtg K
eller
ig han betraktas soTn en hjdlpande

Richard Nermann,
Serztice Managernent

fTtACK FoR gensvaret pi vir interna PDS.
I Vi lket engagemang fr in al la medarbe-

tare och chefer! Trots att skriften och un-
derscikningen kom ndstan mirr i  semestern,
tog sig minga tid att svara pi bida. Vilket
intresse frin si minga att medverka till fcir-
dndringar och fcirbd-ttringar.

Ndr detta skrivs har PDS-svaren sam-
manfattats och redovisats pi resebvrichefs-
mcitet i  Sol lentuna och pi i f fersseminarier-
na i Soderkciping, och hed massor av smi
och stora diskussioner om hur vi skall lcisa

Ansvar och komAnsvar ocn kompetens
Kraven pi oss alla har sannolikt aldrig variAraven pa oss alla nar sannolrKt alorlg varlt
si hciga som idag. Konkurrensen, kundkra-si hciga som idag. Konkurrensen, kundkra-
ven, datautvecklingen, internationalise-
ringen av branschen mm, kriver allt mera

i;::: 
O.n naturligtvis, inte minst av che-

Jag,tror att me.ra lingsiktig planering och
rena leoarsKapsrragor maste fa ett okat ut-
rymme hos alla chefer. Vlr PDS visar ocksi
helt klart att alla fcirvlntningar pl chefer-
nas fcirmiga arr stimulera och- morivera sin
personal inte uppfylls. Chefsansvaret fcir
medarbetarnas utveckling och kompetens-
nivi finns givetvis kvai ofctrendrit och
kompletterar bilden av ett mycket ansvars-
fyllt jobb.

Lit mig avsluta med att konsratera arr,
alldeles o-ausett krav och ansvar, dr det eti
ovanligt trevligt chefsjobb atr vara VD f<jr
SJR.
INBLICK,  DECEMBER I98 l

BERTIL HAMMARBERG

De !0 hiigst rankade problemen
chefer

1. Huvudkontoret beralar inte al l t id in-
sinda fakturor i tid.

2. Huvudkontorets ekonomiska rao-
porter fcir vir byri  kommer senr. 

-

3. SJR:s lcjnesystem e6r det svlrt  att  be-
t  

- o r r  
r

nalla Dra Dersonal.
4. Det hai varit fcir stor omslttning

bland huvudkonrorers chefer.
5. Det finns inget bonussysrem som upp-

muntrar ett  gorr resultat fcir  byrin.
6. SJR har ingen personalpool dir man

kan fi lina erfaren resebvrioersonal
vid akuta behov.

7. Ja1saknar tid fcir att hra upp nyan-
stdllda.

8. SJR:s lcjnesystem g6r det svirt  atr be-
hi l la special ist-perional.
Egna arbetsinsatser piverkar sl l lan

lcinen for resebvrichefer.
Det anordnas sdllan studieresor till

resmil som dr intressanta fcir vir verk-
samhet.

9.

10.

De 10 hiigst rankade problemen
personal

1. Man kan sdllan snabbt fi erfaren hjdl
om det dr akut personalbrist.

2. Yi dr ofta undeibemannade.
3. Egna arbetsinsarser piverkar slllan lo

nen.
4. Man har slllan tid atr ldsa den inf

tion som kommer frln olika levera
tcirer.

5. Extra arbetsinsatser belcinas slllan.
6. Huvudkontorers Dersonal besciker

fcir sdllan.
7. Det dr svirt att hinna med arr svara i re

lefonerna.
8. Vlntetiden vid datan dr ofta fc;r ling.
9. lag fir sdllan tillfllle att ika pl studi

resor till de.resmil jag sdljer.
10. Man vet sdllan om etidatafel komm

att bli lingvari



Rutiner att ta tag i

Kztalitetscirklarna bar arbetat pd
bra under biisten. (Jnder resebyrd-
cbefstrriffen i Sollentuna bestrimdes

framtidens genomfiirande-mallar
fiir hur arbetet ska ske inom aarie
SJ Resebyrd.

I  71  t -D rANKI  p i  och  med h insyn t i l l  den

lVInvr aff irsinriktning som Sj Resebyri
a.b.tai fram just nu r ir  det vikt igt att  kval i-
tetscirkelarbetet fortsl t ter. Pi SJ Resebyri-
er runt om i Sverige har hosten inneburit
en rad ol ika aktivi teter. Det vikt igaste och
der som vi mest forsokt arbeta m1d Ir att
vara t i l lgdngliga for vira kunder. Det 1r

helt klait  en forutsattning for att  vi  ska

L:ltU:*:' 
i dagens konkurrens pi rese-

Under resebyrichefstrdffen i Sollentuna
hade vi ett g.upparbete fcir att arbeta fram
nva r ikt l inier for kval i tetscirkelarbetet
som det ska se ut under den ndrmaste t iden.
Det primlra har du sikert redan hcirt om
och borjat arbeta med, men Inbl ick vi l l  dn-
di oiminna. Vira kval i tetscirklar och arbe-
ret-dir bl ir  mer och mer involverat i  vir t
rut inarbete pi resebyrierna. De vikt iga
ounkterna - att  ta fram fakta och inte se
i i l l  esikter. -  l igger som grund lven under
lortsatt arbete.

o Kvalitetscirkelarbetet miste
prioriteras
Pi mcitet enades man om att al la ska slt ta
ieine sit t  arbete. Det Ir  qiort pi al la byri-
. i ,  . i  a.t  har f lera kual i iersci iklar. andra
arbetar endast med en stor cirkel.

Det finns fortfarande de som dr negati-
va och som inte tycker sig ha t id. De som
inte tycker sig ha t id med detta ska t inka
pi att  det rcir sig om ca lo/o av arbetst iden
och det miste vi kunna satsa fcir att  ut-
veckla vir verksamhet.

o Det visar sig, efter en undersokning, att
inom hela SJR arbetar i  snit t  90 personer
varje dag med att leta bestl l lningar, pap-
oer och material.  Detta letande 

"kostar"
'S1R 

lS - i l loner kronor per ir .  Skul le vi
dessutom ligga till fcirlorad fcirsdljning
si f i r  vi  ldgga ytterl igare ca 300 mil joner
t i l l  denna summal Det hir i r  egentl igen
pengar som vi skul le kunna ldgga t i l l  vir t
resultat utan att behciva arbeta mera -

det gdller bara att gora rdtt frin bcirjan,
menir Mona Berggren. Varje resebyri
ska ta upp detta pl sina mciten och gora
lokala faktainsamlingar om den t id man
hgger ned.

o Inventering av vikt iga kunder
Den I oktober skickades underlag ut t i l l
al la for en kundinventering ddr man i
grupperna dels ska priori tera sina kun-
der, dels undersoka hur t i l lgingl iga vi dr
fcir dem.
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Alfd Laaal i Lund:

Bb

SJ Resebyr,i's telefonundersiikning
som startade i och med kaalitetscir-
kelarbetet bar bliuit mer ocb mer
prestigefylld. Det har z;isat sig ge go-
da reswhat runt om pd SI Resebyrd -
idag suarar persondlen snabbare ncir
det ringer.

Fl rn r  tToNuNDFRSOKNINcEN At r  avs lu rad
I fcir det hdr iret.  Milet fcir  hela under-

sokningen har vari t  att  al la pi SJR ska kdn-
na ansvar for att  kunder ska f i  snabb ser-

vice. Inom 3 sisnaler har vari t  milet att  ni.
I  borjan visadelet sig att en del byrier inte
svarade fcirrln det gitt ungefdr 30 sekunder
och mer! Det ir  sanska htt att  kunden bl ir
i rr i terad och ldgger pi luren vid sidana t i l l -
fdllen.

Idag, efter ett antal minader, visar det sig
att fem SJR klarat isnit t  atr svara pi mindre
an tre slgnaler.

SJR Giitaverken i G6teborg
SJR Ornskiildsvik
SJR Trelleborg
SJR Riksdagen

Alla har hjdlpts it - ingen ska behcjva
vdnta.

BIst i ligan 1r SJR Alfa Laval i Lund. Ddr
svarar personalen inom tvi signalerl  Det Ir
verkl igen snabbt och bra jobbat. Ett stort
grattis till SJR Alfa Laval och till de fyra an-
dra SJR-byrierna. Ni Ir ett fciredcime i
branschen. Ingen konkurrent svarar hel ler
si snabbt.

CECILIA ERIKSSON

9

NT SVARAR SNABBAST
I HELASVERTOE

ffi[

5JR Al fo Lovol  i  Lund svoror idog,  enl ig l  le lefonundersi ikningen, snobbost  i  helo Sver ige.
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Suzqnne Wikhede p& Cholmers i  Gi i teborg.  Cholmers som kon kol los Sver iges Ni i r ingsl ivs dr ivbt ink.

SJ Resebyrd nyd resetjdnst finns i en
aa de mest forskdrintensioa miljder'
na i landet: bland groddfiiretdg ocb
forskarprojekt pd Cbalmers i Gi;te-
borg.

r. 'vERlcES NARTNGSLTvs drivbiink skulle
)-rn kunna kalla det. DIr sls frt ier och
de groende plantorna pysslas om som spld-
barn. Gcidslet bestir av svensk hcigteknolo-
gisk kunskap och trddgirdsmlstarna- ut-
gcirs av professorer och svenska storfcire-
I t o

i)et handlar om groddforetagen pi Chal-
mers tekniska hcigskola. De hdgteknolo-
giska smif<ireta.gen vars frukter fcirhopp-
ningsvis ska tcjda tusentals svenskar i
framtiden. Enligt vissa berdkningar kom-
mer de groddfci"retag som odlatifram pi
Chalmers under de senaste 20 iren att om
ett Dar ir svsselsltta fler mlnniskor dn
Chaimers sjalvt. Varje lr sis 1O-talet nya
frcin som, ndr plantorna blivit tillrdckligt
stora. planteras om utanfcir Chalmers
skyddande vlxthus.

Cbalmers nyct

RESEBYRA
Dlr, i detta hdgteknologiska eldorado,

oppnade SJ Resebyri den 1 iuli. Til lsam-
mans med dusslnet stortoretag samsas man
i nybyggda Chalmers Teknikpark. Halva
byggnal"en ar fortfarande under inredning
och resten 1r under strdng bevakning.

Projekten i huset Ir fcir det mesta topp-
hemliea och ingenstans sldpps man in utan
soecieila id-kor"r och sifferkbder. Storfcire-
tig som Volvo, SKF och Ericsson finns rep-
resenterade dels for att ta hand om intres-
santa forskningsprojekt, dels fcir att fi
ndrhet till den samlade kunskapen i Chal-
mers korridorer.

Intressant frin biirian.
Till ST Resebvrl/Chalmers ir man vdl-
komnien utan id-kort och trots att man
bara haft cippet sedan 1 juli har dverraskan-
de minga hlttat dit, enligt Suzanne \flik-
hede. som dr olatschef.

"Det finns'ett stort intresse fcir oss pi
Chalmers", sdger hon. Vid invigningen var
130 resebesilllire hdr.

Chalmers Tekniska Hcigskola 1r med si-
na2.2OQ anstlllda en av Gciteborgs stdrsta
arbetsgivare. Resebyrin dr i fcjrsta hand till

fcir de anstillda samt personalen pi de
groddforetag som finns i Chalmers Tek-
nlkpark och pa lnst l tut lonerna.

"Til l  skil lnld frln andra inhouse-kontor
har vi inte skrivit bindande avtal med Chal-
mers personal", sdger Suzanne Vikhede.
De fu lnte tvingade att anlita oss ndr de bo-
kar sina ,.ro... i gengdld kan vi vdrva kun-
der utanfcir Chalmers.

Groddforetagen ir ett exempel pi exter-
na kunder. Si sakteliga letar sig Suzanne
\Tikhede och hennes tvi kolleger ut runt
hcisskolans omride pi iakt efter andra.
Ch"almers ligger en bif frin centrum och af-
fersresebvrie-r saknas dlrftir i qrannskapet.

"Anledningen ti l l  att en sto"r arbetsplats
som Chalmers inte fltt egen resebyri fcirr-
dn nu 1r att det inte funnits nigra lokaler
fdr oss hdr tidieare. Chalmers var sedan
hnge en stor kuid till virt huvudkontor i
Gciteborg."

Hans lTolmqvist pi Stiftelsen Chalmers
Teknikpark har ett annat argument fcir re-
sebyrins etablering. I den sp-iitternya Tek-
nikparken finns n"dmligen ocksi en kurs-
och konferensanldggning.

"Det Ir naturlietvis en vdldigt bra service
fctr konferensdelt"aeare att kurina boka om

o
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bil jetter o dyl i  anslutning t i l l  konferensp-
latsen. "

Fortfarande iterstir fcir Suzanne Vik-
hede att locka minga inom Chalmers t i l l
SJ Resebyrl/Chalmers.

Hiller i allt
"Bland 

de 2.2QQ anstl l lda f inns naturl istvis
minga som har etablerade kontakter med
andri researrangcirer. Men att ligga vdgg i
vdgg som vi gcir nu verkar betyda mer in
gamla avtal med andra resebyrier."

Ganska forst iel igt med tanke pi att  en
tr ipp ner t i l l  centrum och t i l lbaka fcir att
hdmta ut bi l jetter tar trekvarts t imma.

"Jag tror att  kunderna kinner en helt an-
nan trygghet i och med att vi bara dr tre per-
soner. Efter ett  tag lar vi  ju kdnna dem och
vet att  de t ex vi l l6o oi Park om de ska t i l l
Stockholm."

Huvudparten av resebyrins kunder dr
alltsi professorer. lektorer och forskare.
Men ski l lnaden iresmil jdmfcirt  med tradi-
t ionel la aff lrsresenirer ir  mareinel l .

"Chalmers har ju stort utbyt i  med inter-
nationel la universitet:  professorer glstfci-
rel lser i  Austral ien i  nigra minader; fors-
kare har projekt t i l lsammans med kol leger
pi MIT (Massachusetts Inst i tute of Tech-
nology) i  USA; osv.

Mcij l igtvis bor forskarna pi nigot mo-
destare hotel l  dn affdrsresenlren i  qemen."

Suzanne \Vikhede tr ivs utmirkt-med sin
nva arbetsolats.

" 'Hdr  
gor  v i  a l l t  s  j l l va :  bokar ;  b i l je t te rar

och fakturerar. Det ir  definit ivt mer ut-
vecklande in att bara f i  hi l la pi med vissa
b i ta r " .  sdger  hon.  Dessutom f i r  v i  ju  b l t t re
kontakt i  och med att vi  kommer ndrmare
kunden.

Bittre och bettre service
Resebyrin tar ocksi pi sig uppgifter utciver
de tradit ionel la. Bl a formedlar och admi-
nistrerar man en civernattningsldgenhet
som Chalmers har iStockholm.

"Vi skul le ocksi kunna tdnka oss att ta
hand om reserikningar o dyl,  men det dr ju
naturl igtvis en fr iga om hur mycket kun-
den vi l l  betala."

Tre personer sit ter som sagt hit t i l ls pi
SJR /Chalmers: Suzanne'Wikhede, Christ i-
na Aberg och Matt ias Ndgele. Ti l l  viren ut-
cikar man fcirmodlieen med en t i l l .

.  . i ,  ^ :  ,

Fly t tn ingen t i l l  Cha lmers  och  s ta r ten  av
verksamheten har gitt civer fcirvlntan tyc-
ker Suzanne Vikhede.

"I och for sig hade laggarna varit med
och inrett lokalen, men den dr ju f in si det
: ir  egentl igen inget att  klaga pi."

"Det enda trikiga ir att det dr svirt att fi
tiden att ricka till bide fcir att vara ute och
sllja oss, att skcjta bokningarna och att or-
ganisera verksamheten. Men det hcjr vi l  t i l l
ndr man startar nigot fr in grunden."

Suzanne Vikhede och hEnnes kamrater
sdl jer al l tsi  resor t i l i  nigra av Sveriges skar-
paste forskarhj lrnor. Betyder det att  de an-
str inger.sig extra fcir att  f inna innovativa
reselosnlngari

"(Skratt). . .  Var har du slagit  upp de or-
den. Al lvarl igt talat si  mdrks det ju att  kun-
derna dr pi hugget. De dr lite mer frigvisa
dn vanl igt,  och undrar om man verkl igen
har hit tat det bdsta alternativet."

I N B T I C K  D E C E M B E R  I 9 8 /
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Suzonne Wikhede ho stor tot  5JR/Cholmers iGi i feborg.  Hi i r  roggor hon kunder i  h i igspt innings-
loborotor iet .

il iI
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I  Gi i feborg,  en ov de mesl  forskqr in lensivo s l i iderno i  londel ,  l igger SJR:s nyo resebyrd.



oo 
s/R i vaxii; tr*!*(, o:b 

_ o_o

STAIIDEUTPAMASSA

Priuur, l r r
Ml.

"Vi  h i i i lper  er t  l i i retog med ol lq typer ov resor" ,  vor  budskopet f r6n SJR.

Den stiirsta rncissd som nAgonsin dr'
rangerats i Vtixjii fick dehagande aa
SJ Resebyrd i santarbete med SAS/
LIN, ett sdmdrbete som fick positiat
resuhdt. Tillsammans seraade de bd-
da fdretagen intressenter pd liipande
band.

ingen tvekan frin vir sida", fcirklarar Ber-
til Petersson pi SJR.

Frigan var egentligen hur finansieringen
skulle"ei t i l l .  bet di en stor kostnad 6ch
-yckei arrangemang kring ett mlssdelta-
qanoe.- "Att dela monter, kostnad, ansvar och
resultat var lcisningen. Sagt och gjort.
ST Resebyri och SAS/LIN enades. Efter
det sattei fcirarbetet iging. Monter hyrdes
frin Elmia i Jonkoping, vdxter, kaffemug-
gar, bord och stolar f ixade Berti l pi SJR.

Mlssan plgick under tre hela dagar och
SJ Resebyri f ick en otrolig respons.

"Under hela mdsstiden var det fullt i vir
monter. Vi servade kunder med material
om konferens- och specialqesor, taxi- och
charterflyg och allt annat som hor till re-
sor,"

Det som gav mest respons och mest upp-

mdrksamhet var SJR Direkt, det nya di-
rektbokningssystemet fcir fciretagskunder.

"SJR Direkt Ir det nya hjdlpmedlet fcir
vira kunder och det dr klart att alla var ny-
fikna pl vad svstemet innehil ler och kan
erbjudia", fci.kia.ar Bertil Petersson.

Helt klart kan Inblick summera att det
var en lyckad aktivitet fdr SJR att stalla ut
pl mlssan iV:ixjo. Och har en aktivitet f itt
ett bra resultat dr det lltt att nya jippon och
arrangemang tar fart. Redan i februari
kommer SJR i Vaxjc; att anordna ett jippo
fcir sina orivatresendrer. Och mer hr det bli
under 1988.

"Allt det som vi inte flr fcirfrigningar
om en vanlig dag pi resebyrin - fir vi nir
vi anordnar nigot speciellt", sdger en <iver-
tygande Berti l Petersson.
Vad gcir civriga SJR tt 

khh::i;

TT STALLA ut pe
jekt. Dessutom

som mlssutstdllare

mdssa dr ett stort pro-
ir det ett projekt man
ska fcirscika fi ut si

mycket som mcij l igt av.
SJ Resebyri i Veijd fick en forfrigan frin

Vlxici Kommun att stalla ut.
"Tagvisste att tog inte vi chansen att sti l la

ut re ikull. erbjud-'andet gi till fcirsta basta
konkurrent. Ddrfcir var det egentligen

1 2
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6sfersunds bodhol l  f i i rvondlodes f i l l  mi iss lokol  n i i r  SJR bl i id  in reseni i rer  och leveronf i i rer .

BADET
blea exotisk milji; fi;r

RESEMiiSSN
I badbwset i )stersund drrdngerade
VR t )sterswnd en resemAs;a som
gdn dver 1000 personer information
om resor i en badmiljii, om rin inte
lika sptinndnde sotn Maldiaerna,
rnen rindd.

Ett uppskattdt och kul initiatia.

t tTT FEMTON-TAL fciretag, leverantcirer
-Lt i l l  SJR visade upp sina"produkter for
inbjudna gdster, kunder till SJR. Glsterna
badade och studerade resebvrier. bussfcire-
tag, bi luthyrare, farjebolag, horel lkedjor
och andra utstdilare.

Gdsterna var entusiast iska. blt tre mil ici
att  ldsa resekataloger om badsemester kun-
de de inte tdnka sig. Leverantcirerna och re-
seproducenterna var ocksi ncijda. En trev-
lig mlssa 1r ett bra marknadsfciringsmedel
fcir att ni kunder och presumtiva kunder.
SJR i Ostersund var oiksi ncijda civer den
respons som mdssan fick. Mdssan skapade
med al l  sannolikhet ett  gott rykte omkring
SJR. Nigot ,tt ta .fte.icir *dru SJ Resei
byri  runt om i landet. "Biitre miliii fiir sludier ov resekotolog iir

sv6rtot t f i inko s ig" ,  s i igeren ov SJR:s gi is ter ,

INBt ICK,  DECEMBER I98Z
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DETARDAX
Stora aktiaiteter pdgdr: Ny fakture-
ringsfunktion med mdnga mdjligbe-
ter introduceras, fiirberedelser fiir
byte till nya, biittre terrninaler, arbe-
te rned dnslutningdr, fler boknings-
system. Alh som stiid fiir ett lyckat re-
suhdt i SJR affrirsinriktning.

Ett teslEtt test ligger som beslutsunderlog fiir inktip
ov ny terminolutrusln ing.

TINBLICK s,qop fcir en r id sedan err repor-
Itage om SJR EK, det nya datasysremet
som var pi ging. Det visade sig efter ling
tids arbete och stora kostnader att SMART
inte hcill de fcjrvlntningar som SJR hade.
SJR:s befintliga SMART/Philips+eknik ir
t ex inte tillrdckligt utvecklingsbar si SJR
backade och la ner uppbyggnaden.

I dag dr det en ny data-funktion fcjr kre-
ditforsiljning som glller, RDAX. Denna
dr tillglngiig utan begrdnsning och varje
enski l t  kontor kan anpassa manuella rut i-
ner som passar fcir dem.

"Fcirdelen med RDAX dr att sysremet 1r
enkelt och f lexibelt ,  rut inerna kan anpassas
efter varie byris specif ika behov",-slger
Ingvar Fogelberg, ansvarig fcir det nya sys-
temet.

"Systemet har flexibla sokmcijligheter
som gcir att du t ex kan slippa leta bland en
massa papper, datan tar hand om all infor-
mation, den information som var och en
tycker behcivs."

Bokningssystem
Den externa kontakten med leverantcirer
och deras bokninsssystem dr viktie. Det
blev inte si stor anilutnins av leverait6rer
iSMART som SJR hade v"lntat.

"Det dr viktigt att vi har anvdndarvdnli-
ga, utvecklingsbara och ekonomiskt fcir-
delaktiga terminaler och att vi kan ni de da-
tasystem vi behciver frin dem", menar
Ingvar Fogelberg.

Under 1988 kommer SJR byta ut den ter-
minalutrustning, som finns idag. Just nu
kollar SJR olika alternativ och deras fcirde-
iar. Ett test genomfcirdes i Gcjteborg under
oktober. Detta test ligger nu som besluts-
underlag fcir investering i ny terminalut-
rustnlng' 

cEcrtA ERrKssoN



"SJRD i rek r f i i r b i i t t r o rbdde f i i r kundenoch  reseby r6n " ,meno rAnn i koJohonssonp6SJR iL i nk i i p i ng .FFV i i r denendokundenhosSJR-
Linki ip ing som idog onvi inder denno nyo feknik f i i r  resebest i i l ln ingor,  men f ler  kommer sonnol ik f  ot l  onsluto s ig f romi iver.  FFVs Gi i -
rqn Str i im och Moy St6hl i i r  n i i ido.

SJR Direkt:

SPARAR TNAY TRE TTMMAR
VARJEVECKA

Resebesttillning frdn egen termindl
har framtiden fiir sig. Eu tjugofemtal
do de stiirstd SJR-kunderna bokar re-
dan idag sind resor aia en egen ai-
deotextterminal. Pd FFV Aerotech i
Linkiiping rriknar mdn med dtt spd-
ra tre timmdr i aeckan genom dtt dn-
aanda denna nvd teknik.

6. TRESEByRA's videotexttjdnst heter SJR
)_J Oi..t t. Resebestdllaren ute pi kund-
fcii"etaget kopplar upp sig ti l l  detta datasys-
tem via en sirskild videotextterminal eller
frin sin persondator. Det ir, precis som vid
ett vanliqt telefonsamtal, mcii l iet att bestl l-
la  prec is l l la  ryper  av b i l je t ter  och t jenster .
Flygbil jetter bokas direkt in iSMART-sys-
temet. Hotellrum,limousine, hyrbil och si
vidare kan ocksi bestdllas frin skdrmen
men gir di fcirst fcir handldggning till rese-
byrikontoret.

" 'Det hdr lr j l ttebra", sdger May Stihl
som 1r resesamordnare pi FFV Aerotech i
I A INBLICK,  DECEMBER I987



Malmsli t t .  "Nu kan jag ldmna besked pi
en ging t i l l  mina resenirer."

Den frdmsta fcirdelen fcir kunden med
SJR Direkt dr att  systemet ldmnar mSnga
besked direkt. Niera sekunder efter det att
en cinskad reserutl  Ir  inknaooad f ir  man
veta  om p la ts  f innr  e l le r  in te . 'Resep lanen
kan dessutom skrivas ut och l : imnas civer
t i l l  reseniren. Snabbt gir det ocksi.  Man
kommer  a l l t id  f ram p i in  g ine  och  s l ipper
rtt  vlnt.r i  telefonlurin. Hi-r l i [ger en j . ,  de
frdmsta t idsvinsterna. Fcir resebyrikonto-
ret f inns det ocksi fordelar med SJR Di-
rek t .

"Vira telefoner avlastas och det betyder
att andra f ir  det ldttare att komma fram",
slger Annika Johansson pi SJR i Linkcj-
p lng '

SJR Direkt 1r ett  bra sit t  att  systematise-
ra kontakterna mellan kund och resebyri.
Mest t id sparas vid bokning av "enklare"

f lygresor inom och utom landet. Kunden
bo[ar sjdlv- och f ir  si t t  kontrol lnummer pi
skdrmen. Aven om kunden sj l lv kan skriva
ut vissa f lygbi l jetter (SAS/LINs fdretags-
bi l jetter) dr det vanl igast att  fardhandling-
arna skrivs ut pl SJR-kontoret. Dar gcirs
ocksi prisberlkningen.

Slipper vinta i  luren
Nir bi l jetterna Ir f l rdiga skickas de med
bud ut t i l l  FFV, som l igger iMalmsldtt ni-
gon mil  fr in Linkopings centrum. Det hela
l i ter kanske kringl igt,  men fungerar bra
och g i r  dessutom fo r t .  E t t  exempel :  h I r -
omdlgen knappades en  bes t i l l n ing  in  p i
kundens terminal klockan 09.40. Den bi l-
jetten var fdrdig och kunde gi ivdg med or-
dinarie bud bara fem minuter senare. Det
f inns naturl igtvis f ler fordelar med SJR Di-
rekt, enl igt Maria Holmquist som dr FFVs
kontaktperson pi SJR.

"Vi kommunicerar ju sl att  sdga skri f t-
l igt via vira terminaler och kan pi si  si t t
undvika eventuel la missfcirst ind", siger
Maria.

Det l i ter kanske som al l t  detta bercim
vore hlmtat fr in en reklambroschvr. men
l 'cirdelarna med SIR Direkr slurar iakt iskt
inte vid detta. Systemet ar oppet dygnet
runt och kunden kan bestl l la el ler boka
om ndr som helst.  Aven pi natten om si
skul le cinskas. Gcjrs en bestdl lning efter re-
sebyr ins  s tdngn ing  s i  koas  den och kom-
mer upp pi Marias SMART-terminal pi
morgonen.

"Det dr httare fcir mig att planera arbetet
med bes td l ln ingar  som kommer  in  v ia  v i -
deotex In de so-m gcirs per telefon", menar
Maria vidare.

Videotexterminalen hos FFV anvdnds i
runda tal t io ginger per dag. Att r inga upp
datorn i  andra Inden 1r ldtt .  Det Ir  bara att
trycka pi en knapp fcir automatisk upp-
r ingn ing .  N i r  uppkopp l ingen i r ,g lo rd  d r
oe t  bara  a t t  Knappa rn  s l t t  neml tga  losenord
och sedan dr det fritt fram!

"Minga kanske tycker att  det l i ter
kringl igt att  boka sj l lv",  sdger May. "Men

systemet lr  verkl igen ldtt  att  ldra sig och
fungerade frin fcirsta borjan."

"Skul le det behovas assistans si har vi en
l i kadan te rmina l  p i  v i r t  kon tor  i ven  om v i
f ir  upp gjorda bestdl lningar i  SMART",
fvl ler Annika i .

FFV Aerotech har anvint STR Direkt oi
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"Skul le du kunno boko in mig p6 f lyger t i l l  London i  morgon?",  f rdgor Gi i ron Str i im,
pe rsono l che f  p6  FFV  Ae ro tech  iMo lms l i i r t .  "V i l l  duhoho re l l och f ronspo r t f i l l f l ygp lo t sen
ocks6?",  undror Moy St6hl .
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"Det t i r  l i i t fore of t  p lonero orbefet  med best t i l ln ingor som kommer in v io SJR Direkt ' , ,
s i iger Mor io Holmquisf  .  Mor io t i r  kundonsvor ig f i i r  FFV Aerotech p6 SJR-kontoret  i  L inki i -
P i ng .

prov  under  tv i  m inader  och  i r  nu  regu l jd r
anvdndare .  I  den u tv i rder ing  som g jo rdes
efter provperioden konstateras att priser
fcir utrustnineen som behcivs betalar till-
baka sig redaln fcjrsta iret. Omkring tre
t immar iveckan sparas in genom fcjrenkla-
de besti l lninesrutiner och korrare vlntan i
telefonluren.

En littskiitt dator
Infcjr beslutet om huruvida bokninqster-
mina len  sku l le  b l i  permanenr  e l le r  e j "mdr -
tes vad terminalen anvdndes t i l l  under en
vanlig minad. Det gjordes sammanlagt 437
bokningar och fr igor under denna period.
24 procent av transaktionerna avsig t igbi l-

PER ERIKSSON
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jetter, 20 procent var bokningar av inri-
kesflyg och 9 procent flyg till och frin ut-
Iandet.

FFV Aerotech, som bland annat arbetar
med underhil l av flygplan som Fokker och
Saab 340, lr ett resanil'e fciretag. Resebudge-
ten Ir pi ca tvi mil joner kronor (t igresorna
ej inrlknade) och alla besparingar 1r natur-
lietvis vllkomna. Ddrfdr har hotellbok-
ning.n i SJR Direkt blivit sdrskild uppskat-
tad.- 16 Drocent av de 437 transaktionerna
under riratminaden avsig just bokningar
av hotell med vilka SJR har slrskilt for-
minliga avtal.

"Vi sparar en hel del pengar genom att vi
i systemet kan boka hotellrum med SJR-
rabatt", sdger Gciran Strcim som dr nyti l l-
trddd persJnalchef pi fciretaget.

SJR Direkt innehlller, fcirutom bok-
ningsdelen, ocksi en hel del information.
Man kan fi veta var SJR-kontoren finns,
bestl l la Outlook samt sdnda elektroniska
brev till andra anvdndare. I framtiden kom-
mer svstemet att komDletteras med dn mer
matnyttig information. Det hlr dr otvivel-
aktigt morgondagens teknik fcjr bestdll-
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Vad gor
du ndr chefen
andrat resan

for flarde

samma dug

3tHi,.:fi?T:i ffi i.,;i,:'i":lTrafi:ii*:'il::"T"ril:

ning av,resor. Vad vi ser nu Ir egentl igen
Dara en DorJan.

Kanske kommer vi alla och envar att i
framtiden boka en del av vira resor pi detta
slt t .  Den nya tekniken medfcjr att  persona-
len pi resebyrlkontoren sl ipper igna si
mycket t id i t  rut indrenden och kan ist l l let
iena sie i t  mer komplicerade resor dir al la
k*unskaper verkl igen kommer t i l l  sin ful la
rdtt.

"Fcirr kunde derr.aT-8 minuter att boka
en flygresa men nu tar det inte mer dn en
minutt ' ,  summerar May. "Och man f ir  be-
sked pi en ging."

Snabbt. tidsbesparande och enkelt att an-
vinda. Det liter nestan for bra f<ir att vara
sant. Finns det inga som helst nackdelar
med denna nya teknik?

"Jo, mcijligen en", skrattar May Stihl.
"Det blir lite mer anonymt nlr man inte
flr hcira deras rcister."

f,ngeng
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VADAR
EOENTLTOEN
vIDEOTEX?

SJR Direkt rir ett aideotexsystem.
Videotex ldter betydligt krdngligare
tin,uad det cir. Det rir en kittanarind
ocb "anarindarnrira" teknik fijr da-
takommwnikation.

T\ATABASER soM man kan koppla upp sig
l) :ill och scika information i har funnits
i minst tvi decennier. Vdrldens idag stcirsta
system, Dialog, startade till exempel redan
1966. Men sciknine i databaser har fram till
nu frimst varit sto"rfcjretagen fdrbehillet.

Videotex hiller nu oiltt Indra detta.
Videotex kan blst beskrivas som ett enkelt
och standardiserat sdtt fcir en anvlndare att
kommunicera med datorer. Tack vare en-
kelheten cippnar sig m6jligheterna till
kommunikation med datorer fcir nya an-
, ,x -  l ^  - ^ . , ,  ̂ ^ - .

Sjllva videotextekniken uppfanns av
engelsmannen Sam Fedida redan fcjr ett tio-
tal ir sedan. Det unika var att kringliga
scikbegrepp och datatermer har bytts till
menvstvrda funktioner. Man fir hela tiden
hjalp att ta ndsta steg i en kedja som leder
fram t i l l  slutmilet.  Det forsta system som
arbetar efter dessa principer var Prestel i
Storbri tannien.

Engelsminnen var fiirst
Man kan vl l ja mellan ol ika typer av termi-
naler till Prestel och andra videotexsystem.
Minga har en hemdator med TV-appara-
ten som sklrm. Det finns ocksi specialgjor-
da terminaler som dr prisvlrda. Dessa ir of-
tast allra enklast att anvdnda, di de
automatiskt slir lven telefonnumret. All
datatrafik mellan videotexterminal och da-
tor sker nimligen pi det allmlnna telend-
tet. Numera kan dven oersondatorer utrus-
tas med videotexansluining.

Frin b<irian trodde Fedida och de andra
eldsjdlarna att videotex frdmst skulle kom-
ma att anvindas i hushillen. Det har emel-
lertid visat sig att hushillen varit trciga nir
det giller att acceptera detta hjdlpmedel. I
Sverige och alla andra ldnder dr det frdmst
fdretagen som anvlnder tekniken. Bara i

Frankrike, ddr terminalerna delas ut grat is,
har videotex bl ivi t  vanl igt i  hemmen.

Videotex dr i princip ett smorgisbord
med mdngder av ol ika t jdnster. Det ir  t i l l
exempel mcijligt att folja bcirsutvecklingen
minut fcir minut. Aktievision och Ecotel dr
sidana t jdnster. Vidare kan man koppla
upp sig t i l l  televerket och fr iga pitelefon-
nummer lstal let tor att  behova slt ta ocn
vdnta i  luren pi nummerupplysningen. El-
ler varfcjr inte sitta pi kontoret (eller hem-
ma) och skcita bankaffdrerna?

Och si kan man al l tsl  bestdl la resor via
SJR Direkt. D.etta dr. dock i dagsllget ingen
tlanst som nKtar slg t l l l  PrlvatPersoner.
For att bli SJR Direkt-kund mlste man ha
konto hos SJR. Fast det dr ju inte omcijligt
att denna service cippnas fcir andra grupper
i framtiden.

Rabattkiip via dator
Det land dlr videotex har utvecklats mest
dr utan tvivel USA. En av de mest uppskat-
tade tjdnsterna dar heter Comp-U-Store.
Det Ir ett innovativt grepp som innebir att
man kan bestllla varor pi sklrmen. Fcireta-
get har 60 0OO varor i sortimentet och ldm-
nar ordentliga rabatter; upp ti l l  50 procent.

LIs om produkten pi skirmen, knappa
in bestlllnineen och ditt kreditkortsnum-
mer och du hlr oaketet hemkort till dcirren
inom en vecka!ja, man kan ti l l  och med be-
sti l la f lygbil ietter via Comp-U-Store. Man
tittar di fcirst pi vilka fl ighter som finns att
vdlja mellan i Official Airlines Guide pi
sklrmen och skickar sedan ivdg sin bok-
ning.

I USA kan man dven scjka lediea iobb
med hjdlp av videotex. Det f inns idig i lera
databasfdretag som specialiserat sig pi
"elektronisk arbetsmarknad". Det ar bara
att ange kvalifikationer, erfarenhet, lcine-
ansprik mm och vlnta pl att hugade ar-
betsgivare ska ringa upp.

Aivdndningsoriridena fcir videotex Ir.
som synes, minga. Med SJR Direkt ligger
SJ Resebyri i utvecklingens frontlinje hdr
hemma i Sverige. Antalet kunder som an-
vlnder derta system fcir bokning av flygbil-
jetter, hotell mm 6kar kontinuerligt.



Suzanne Vikhede
Platschef, SJR/Chalmers

Jag Ir 30 ir och har jobbat pi SJ Resebyri i
fyra ir. Sen den 1 juli leder jag SJRs kontor
pi Chalmers. Tidigare har jag jobbat bl a
pi SAS och en mindre privat resebyri.

Jag trivs bra pi SJ Resebyrl. Det lr skcint
att ha en si stor resebyrikoncern i ryggen.
Tidigare jobbade jag pi en l iten privat byri
och ddr var det l i tt att kdnna sig ensam i sitt
jobb. Hdr kan jag t ex ringa marknadsav-
delningen och be om att fi snygga inbjud-
ningskort t i l l  invigningen. Sen fixar de det
utan att jag behciver oroa mig fcjr att det

Sven-Eric Ericson
Resebyrichef, Gislaved:

Under 31 Lr har jag arbetat inom SJ, bara
med ett litet avbrott fcir Reso och nu senast,
en egen resebyri i Vlrnamo. Det var kul
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SJR rir en-stor orgdnisation med en strindigrdrligbet. Inblickbar som uppgtft
att fiilja denna utaecpling. Tidningen kan inte fdlja aarje enskild perionfiir-
rindring, men fdreindringar aa nyckelpersoner pd nya jobb redovisas brir.

NYA IJOBBET

och mycket l i rorikt att  jobba som sin egen

, . . .n 
det var, jobbigt, Jag har dessutom

nalt ett  l l tet avbrott nar )ag tog semester
nigra minader - men jag har al l t id kdnt att
jag trivs biist pi SJR. Det dr kul att vara till-
baka.och jag hoppas att Gislaved kommer
att tr lvas med mlg.

Hikan Ekstrand
Platschef, TPC Giiteborg

ljS er 3O och har,jobbat p+.SJ, Resebyri i
\JoreDorg l slu ar. J ag Kom otreKt tran rese-
byrilinjen pi gymnasiet. Tidigare jobbade
jag pi fabrik. Idag arbetar jag som platschef
for STR/Kriminalvirdsverkets kontor i
Gcitebore.

Det drltor skil lnad att iobba pi en sin
hdr l i ten arbetsplats mor arr siita pi ett
stort kontor. Dei eer tillfredsstdllelse att fi
skdta om allt.

Curt Siiderstrtim
Budgetansvarig, HK:

Frin borjan f ick jag inte jobba med ekono-
mi, jag var tvungen att gi den linga vlgen
via stationer och tig, men det var det vdrt.
Det var norra delarna av Sverige som fdrst
var min arbetsplats. Jag arbeta"de med per-
sonalfcirdelni nn ; t<i iuir.

Efter Norrland bar det ivdg till Stock-
holm och internrevision pi SJ. Nar det sen
blev ett jobb ledigt iKiruna som budgetan-
svarig packade jag vdskorna och ikte upp
drt lgen. l jet blev rngen leng vrsrt etrersom
Stockholm och ett nytt jobb pi SJR HK
hdgrade.

Nu dr jag al l tsi  t i l lbaka i  Stockholm och
arbetar med att sammanstdlla. analvsera
och utarbeta prognoser fcir vlr ekonomi.
Det dr mycket iniressant och trevl igt.  . lag
kommer hela t iden i  kontakr med r ia"" i l
skor eftersom arbetet dr riktat ut pi mark-
naden.

Monica Ohlsson
Personalavdelningen, HK:

Jag dr glad att vara tillbaka. Som en del kan-
ske minns var jag sekreterare ri l l  Olle Borg,
men har alltsi varit borta frln SIR und&
ett ir di jag har jobbat pi SJ/PM.

Nu fram-dver kommer j ig att bli en po-
puldr person, iag kommer ndmligen att hil-
ia i fr ibilrerrerni. D.t ska bli kuif<;r di f ir
jag hela tid.n ..r nira kontakr med alla ute
pi resebyrlerna. Dessutom kommer jag att
vara linken till Palle Lindblom och Ewa
Ovik.

Resor det 1r hela mitt liv. Jag har alitid ar-
betat inom resebranschen och si kommer
det att bli lven i fortsdttningen.



ANSTAOSI]A\ftAN
Om du bar ndgot som dw vill ska "scittds upp" pA dnsldgstdeldn, sld en signal
till Per, telefon 08-10 30 30 eller skrio ett par rader till Pwblicistgruppen, Per
Eriksson, Drottninggatan 80, 111 36 Stockbolm.
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S/R bar promenerdt

UNDER PARIS IAKASAR
o

Aft promenero runl i Poris ger m6ngo nyo intryck och vockro upplevelser. Htir troppon
upp rill Socre Couer, den gomlo kyrkon som ligger uppe i "Mdlorkvqrferen".

50 km/h, di kan det vara skdnt att sitta fast
med bdlte. Inte undra oi att nlstan alla bilar
i Paris har bucklor o.h r.. krockade ut.

Gatornas stad
Hotel Meridien Montoarnasse har 950
rum, fantastisk utsikt civr sta'n och inga
stcirre nackdelar. Gruppen var dven och tit-
tade pi Hotel Concorde Lafayette som med

sina 33 viningar skapar en vy utan l ike <jver
Paris gator och torg.

Air France andra hotell rParis, Le Meridi-
en Etoile, har hcigre standard in Meridien
Montparnasse , | 027 rum och 24 TV-kana-
ler. Ar man i Paris dr det stora nciiet att fla-
nera omkring, sitta pi smi caf6er och titta
pi alla mlnniskor. Det gjorde vi lingt in pi
nitterna under vira dygn i Europas hjdrta,
Paris.

MARTEN RUDBAC{

Med p6 reson vor  ocks6 Mor ie .Louose Trygg 116n SJ  Resebyrd  Uddevo l lo .

tet. Men. om man kommer till Triumfbi-
gen i Paris och har en taxichauffcir som bara
strlcker ut handen genom bilrutan och vrd-
ker sig ut i en fil dlr alla kcir en bra bit civer

Paris, den romdntiskd stdden i
Frankrike, ddr ainet fliidar, cafder-
n d kdntdr trotto arerna o cb b o ule spe-
larna ikhidda baskrar speldr i pdr-
kerna under eftermiddagarnd. Dit
dkte i slutet dn augusti MArten Rud-
bdck, SJR Bords. Hdr fiiljer bans be-
rtittelse frdn resctn.

A lR FRANCE anordnade resan ti l l  Paris
11.som tar cirka tvi timmar frin Landvet-
ter. Charles de Gaulle-flygplatsen i Paris Ir
idag, efter det att landet har inlett visum-
tving, en vintans plats f6r svenskar. Kon-
trollen dr extra noggrann. Vi fick vdnta cir-
ka 20 minuter innan vi kom igenom pass-
kontrollen. I annat fall tar det inte llngre
tid hlr In pi nigon annan flygplats. Char-
les de Gaulle-flygplatsen har hela tiden tdta
bussturer mellan sina tvi stora terminaler.
Det gir ocksi anslutningsbussar till Orly-
flygp"latsen.

Gruppen bodde pl Flotell Meridien Mont-
barnasse, Dit hade vi en taxiflrd som var en
verklig upplevelse. Taxichauff6ren tittade
lite konstigt pi mig ndr jagtog pi mig bil-

Det finns nyo skopelser i Poris, inte boro d6 kliider uton ocksd byggnoder. Hiir iir del
Centre Pompidou, Poris nyo kuhurhus, di irbddeledningorochhissor96rutonl i i rhusef.

Det giiller ott ho is i mogan niir mon sko 6ko
loxi  genom rondel lerno kr ing Tr iumfb6gen.

20 Mognus Briggert (redoktor), Ulf Enge hordt, Ulf Heffner (loyout), Ceci io Eriksson, Per Eriksson, Polle Lindblom (onsvorig uigivore) INBLICK,  DECEMBER I98Z


