
$.,,w
Arnu sArrnr
organisation i

STOCKHOLM

SJR Tours kan I ,

NORD--- -
AMERIKA
SJRbast pd

TRAVEt
MANAGEMENT
och blir beittre

Kdp dig en

KARIA

tanne i Falun cir bekant med

TIELASTYRET
i Sa enska Cykelfiirbundet



Ny organisation i Stockbolm:

M6TER
MARKNADENSKRAV

SI Resebyrds nyd organisation i
Stockbolm trtidde i krift den fiirsta
februari. Resebyrdkontoren fdr nu
klarare ansaarsomrdden ocb ett
bcittre definierat geografiskt omr,i-
de att arbete inom. Detta rir biirian
till en offensio sdtsningpA rnarkna-
den.

AMMANLAGT nrnOns omkrins 250 av

JSJ Resebyris sammanlagt drygt tusen
medarbetare av denna omorganisation.
Men effektern a for var och en 1r inte sdr-
skilt dramatiska. Kontoren kommer i
princip att, fungera som fcirr. Sidlva orga-
nisationsolanen har diremot fcir lndrats
krattlgt.

SJ Resebyris 
"gigant" i Stockholm var

fcirr kontoret pi Vasagatan. Hir fanns af-
flrs- och privatreseavdelningar och hit
horde inte mindre in nio resetjinster.
Den nya organisationen innebdr att SJR
Vasasatan spl i t tras upp t i l l  mindre och ef-
fekt i iare byrier. vidtt .  dras enheterna
samman geoqrafiskt.

S1 nesibyil har enligt den organisa-
tionsplan som giller frin och med mi-

nadsskiftet januari/februari tolv reseby-
rikontor i Stockholm. Alla med ett vdl
avgrlnsat geografiskt ansvar. Si hdr ser
den nya SJR-organisationen ut:
o Afflrsresor Vasagatan (hit h6r lven

resetjinsterna pi Sahl6ns och PK-
Banken)

o Departementen (hit hcjr nu fcire detta
Departementen, UD, SIDA och Riks-

SJR-qre p6 chefsseminorium i Si idertuno. Fr v: Lors Johonsson, Giiron Lorsson, Poul Lindblom,
Ove Wimon, Bert i l  Lindberg (skymdl, Monico Eriksson, Anno Ti irnblom, Korin le Juge (skymdl'
Bengt Lgns (ocksd skymd), eori to Lulher, Ani lo Nordin, Sture Zederfeldt och Berl i l  Hommorberg.

t  r Y r  r r v

Liingst from st6r Birgitto Hoeberlein och Siv Edenrud.

o^gen)
o Electrolux (nu egen enhet)
o IBM (wi enheter)
o Karlavlgen (resetjdnsten pl Kungliga

Tekniska Hcigskolan, KTH, hcir nu
hit)

o SJR Nord (innefattar kontoren i Solna
centrum och Vlllingby samt resetjdns-
ten pi Digital)

Riister om

oMoRoANISATpNEN E
ISTOCKHOTM

Inblick passade pd att fdngd upp ndgra dsikter om den nya SJR'organisa_tio-nen
under in snabb arbe*lunch ztid seminariet i Gnesta. Bara positiot,liid det
samstrimmiga omddmet. En 6kad delegering 40 ctnsadr resuberar i snabbare
beslut ocb en iikad kundorientering. fiir-

SJR

T\EN NyA organisationen i Stockholm
lJar ingen slutpunkt. Det 1r snarare
startskottet till en dnnu mer offensiv sats-
ning p5 kunderna och marknaden. Bland
de ri iebyrichefer som Inblick talade med
ir samstlmmigheten total:

"Ansvaret d'elegeras i stcirre utstrick-
ning dn forr och det dr verkligt positivt",
menar Bertil Lindberg.

Bertil dr vdlkind resebyrichef (si kallad
CRBR i den interna organisationsplanen)
pi SJR Karlavlgen och dessutom facklig
l irt io..rdemanJ,;t SRCO/SR. Fcir Ber-
tils och Karlavdgens del innebdr den nya
organisationsplanen bland annat att rese-
tid"nsten pi KtH knyts ti l lkontoret. Men
frigorna om ans.,a.sfcirdelning dr lndi
viktiqast.

"Fiigor som tidigare beslutats pi hu-
vudkontoret kommer nu att fciras <iver

till resebvrikontoren". fortsitter han.
Denna-delegering kommer till exempel

att innebdra snabbare beslut i personal-

och ekonomifr ieor. Bert i l  menar ocksl
att fcirsiljning oih marknadsfciring blir
effektivare:

"Fciretagen, som dr vir huvudsakliga
marknad, vill vid forhandlingar fi besked
direkt", siger han. "Det kommer vi nu
att kunna ge."

Siv Edeirud lr chef fdr SJR Departe-
menten. Under henne sorterar nu de fcir-
utvarande enheterna vid departementen,
UD (Utrikesdepartementet), SIDA och
Riksdagen.

"Det hdr ar 6ra", slger Siv entusias-
tiskt. "Nu har vi anoaslat oss blttre till
kunden.

SJR Departementen fir frin och med
den fcirsta februari ett samlat grepp pl re-

sandet inom riksdag och departement.
Detta Ir bra, di det fcirr var vanligt att en
och samme resendr var kund Ji ol ika
kontor. Uppdelningen skedde inte efter
resendren, utan vem som betalade resan.

"En riksdagsman reser vid ett tillfllle
som riksdagsman, fcir att ndsta ging ika
pi till exempel UD- eller SlDA-uppdrag",
fcirklarar Siv.

,  I  den nya, och stcirre,.organisationen
kan man utnytt)a sPeclallster I storre ut-
strlckning. Vidare kan de fyra enheterna
inom SJR Departementen hjiilpa varand-
ra, samordna utbildning och studieresor
mm.

"En vl lkommen fcirendring", summe-
rar Bertil Lindberg och Siv Edenrud.
"Det hdr dr bara bcirjan till en offensivare
marknadssatsning'" 
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ov qnsvor iir den viktigoste
menor Ber l i l  L indberg p6



o PrivatresorVasagatan
o Specialresor (som tidigare)
o SJR Syd (resebyrikontoren pi Gcitga-

tan och Farsta centrum)
o Televerket (som tidigare)
o SJR Hagagatan som eventuel l t  byter

namn och f lyttar t i l l  Vanadisplan i
samma lokal som Specialresor)

. Vattenfall (som tidigare)
Omorganisationen innebdr, som synes,

tvi viktiga fcirdndringar. Den stcirsta en-
heten blir mindre och de minsta enheter-
na blir stcirre. Allt fcir alla ska bli lika

;?:5;:i:::l 
och kunna ge kunderna en

"Vi gcir omorganisationen fcir att bli
bide starkare och effektivare pi vir stcirs-
ta marknad och som fortsdtter att cika",
berdttar SJR-chefen Bert i l  Hammarberg.

Viktig marknad
Stockholm dr otvivelakt igt en mycket
vikt ig marknad. Hdr omsdtts ungefdr en
miljard kronor, dvs en tredjedei av den to-
tala omsdttningen.

Cheferna fcir samtliga SJR-kontor i
Stockholm samlades i b-drjan av februari
till en konferens och chefsseminarium.
Platsen var natursk6na S6dertuna, strax
utanfcir Gnesta. Men si mvcket niutande
av omgivn ingarna fanns  de t  in te  t id  t i l l .
Under de intensiva dasarna behandlades
ledarskapsfrigor, form"er fcir samarbete,
travel management och chefsutveckling.
Dessutom var seminariet en kontaktska-
pande "kick-off" fcir gamla och nyutsed-
da chefer.

"SJR har ovanligt mlnga duktiga kvin-
nor i  chefsstdl lning i  denna region", be-
r l t tar Bert i l .

Av deltagarna pi seminariet i  Sodertu-
na  var  mycket  r i k t ig t  kv innorna i  ma jor i -
te t .

Bertii menar att omorganisationer ir en
naturlig ingrediens i ett fciretags lcipande
verksamhet. Denna organisationsfc;rend-
ring, som piborjades inder hosten, har
mottaglts synnerllgen Posltlvt."Virt resultat blir nu allt blttre och det
dr htt att forandra en vdxande och uppit-
giende organisation", menar han vidare.

Vidgat samarbete
I den nya Stockholms-organisationen fir
respektive resebyrikontor ansvar f6r ett
vdl definierat geografiskt omride. Inom
detta omride svarar varje kontor fcjr
marknadsfcjring och insdijning till nya
kunder. Detta kommer att leda till en ef-
fektivare marknadsfcjring av SJR In med
den tidigare organisationen.

'Samarbetet mellan resebyricheferna
ska ocksi intensif ieras", beri t tar Bert i l .

En glng i  minaden kommer samtl iga
chefer iStockholm att triffas. Dl ska man
diskutera och besluta om gemensamma
satsningar i form av utbildning, ryark-
nadsfciring och andra aktiviteter. Aven
om omorganisationen ger respektive che-
fer ett eget resultatansvar ska SJR-profi-
len mot marknaden vara gemensam.

"Jag ir civertygad om att vir omorgani-
sation ytterligare kommer att fcirbattra
virt  ekonomiska resultat".  soir t i l l  s lut
en nci id Bert i l  Hammarberg. 

-
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1 Hosrns sroprEs den gamla utbildning-
I en om rejl l t. Efter en noggrann inven-
tering av behoven, skedde en anpassning
av utbildningen till dagens hirdare krav.
Att SJR sdtter utbildning i centrum stir
klart pi minga sdtt. De som nyansrdlls f ir
t i l l  exempel redan fcirsta dagen ett kurs-
sche.ma. med hela sin grundutbildning in-
PrlcKao."Vi lr  unika i  branschen. Ingen av vira
konkurrenter kan erbjuda e-n l ika bra ut-
bi ldning som vi gcir",  sl i r  Ake Karlsson
fast. Han dr utbi l-dningsansvarig pi SJR.

Utbildningen pi det lokala kontoret
bcirjar redan fdrsta dagen. Inom tre mina-
der efter den fcirsta arbetsdagen kommer
en inb judan t i l l  u tb i ldn ing .n i  fd r r t . . .n t -
rala moment. Det dr en introduktionsdag
pi huvudkontoret. Men merparten a't' ail
utbi ldning sker "hemmavid".

"Vir 
strdvan ir att man lokalt ska ldra

sig det som kunden fcirvdntar sig", slger
Ake.

Lokal prigel
Fcir att klara av denna brett upplagda lo-
kala utbi ldning har handledare utbi ldats.
Till dags dato har 65 personer fitt denna
handledarutbi ldning. Fler kurser kom-
mer att ordnas for att alla byrier ska fi
minst en handledare var.

"Vi har dessutom tagit fram 15 ol ika
kompendier for anvdndning i  denna ut-
bildning", berdttar Ake under en kurs-
Daus ute i  Gimo.'  

Kompendierna innehil ler de generel la
kunskaper som behcjvs fcir att  i rbeta pi
resebyrl. Bland de exempei som Ake
nlmner dr lagar och vi l lkor, branschorga-
nisationer, resebranschens facktermer
mm. I det lokala avsnittet i  utbi ldningen
ingir dv.en att arbera sig igenom al la r ise-
DYrans IunKtloner.

Den centrala delen i  grundutbi ldningen
bestir vidare av tvi veckointernat. Ett ddr
det informeras grundligt om SJ Resebyris
affdrsid6, produkt- och tjdnsteutbud samt
en ekonomidel. I den andra drillas delta-
garna i slljteknik och servicekdnsla.

Utciver dessa kurser, som anordnas i
egen regi, kciper SJR in specialistutbild-
ning frin andra. Biljetterings- och taxe-
kurser vid SAS och SJ dr nigra exempel pi
externt anordnade kurser. Totalt kan en
nyanstilld rdtna med en.sex veckor ling
"l lroperiod" 

under sit t  forsta ir .
"Milet dr att alla ska ha genomgitt

grundutb^i ldningen inom t io minader",
berlttar Ake.

Minga kursplatser
I  i r  kommer  n ls tan  hundra  personer  a r r
genomgi den nya grundutbi ldningen.
Tre kurser ir planerade med vardera
omkring 30 deltagare. Utcjver det kom-
mer i ir slrskilda insatser att gciras. Ett an-
tal medarbetare hamnade i  

"skarven"

mellan den gamla och den nya utbi ld-
ningen och de kommer att f i  gi  en kom-
primerad veckol ing kurs. Under viren
kommer 60 personer att f i  gi  denna kurs
och under hcisten f ir  60 t i l l  chansen.

"Innan jul gjorde vi en brett upplagd in-
ventering av utbi ldningsbehovet", beri t-
tar Ake vidare.

Vid ett planerings- och utveckl ingssam-
ta l  g ick  a l la  ans t i l l da  igenom hget  med
sin chef. Pi en sdrski ld blankett angavs
eventue l l r  onskv l rda  kurser  och  u t6 i ld -
ningar. Dessa blanketter l igger nu t i l l
grund fcir planering av vidare kurser in-
om SJR.

"Utbi ldning 
dr en stdndigt pigiende

process", sdger Ake Karlsson och t i l ldg-
ger  a t t  de t ta  bara  i r  g rundutb i ldn ineen." 

Utciver dessa kursir bide f inns ocE ola-
neras  de t  o l i ka  typer  av  spec ia lu tb i ldn ing-
ar. Ett av de exempel pi detta som Ake
nimner ar marknadsivdelningens sats-
ning pi travel management. Innan virr
samtal tar Ake den devis som man iobbar
under  f r ln  SJR n i r  de t  gd l le r  u tb i ldn ing :

"Vdlutbildad personal dr vir allra stcirs-
ta t i l lglng", sdger han.

Ny grundutbildning ger
o o

VALUTBITDADOCH
DUKTloPERSONAI

God wtbildning bar alhid aarit en do SI Resebyrds absoiuta styrkor. Nw fiir-
brittras den rinnu mer. Grundutbildningen Ar dnpdssad till dagens krao. En
omfdttdnde inoentering aa wtbildningsbebovet ligger till grund fdr fortsdttd
satsningdr.



OFFENSIV SATSNINO
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o

PA TRAVET MANAOEMENT
SJ Resebyrd tir marknadsledare in-
om trdael mandgement. Fiir att be-

fcista denna strillning drrdngeras
under dret ett omfdttdnde utbild-
ningsprogram. Till delar aa det in-
biuds riaen kwnder.

T TUNDER vAREN arrangeras samman-
L,/ lagt sex seminarier kr ing travel ma-

nagement (TM). Fyra av de tvi dagar
linga seminarierna hills i Stockholm med
bcirjan i mitten av mars. Vidare arrange-
ras ett i Gciteborg 12-13 aprllsamt iMal-
mcj den 19-2A iprrl. Det linns kapacitet
att utbilda omkring 30 personer vid varje
tillfalle.

"Fcirsta dagen dr gemensam och under
den andra dagen delar vi upp SJR-anstdll-
da och kunder var fcjr sig", berdttar Hans
Nohrenius.

Infcjr seminarierna har arrangcirsgrup-
pen inom SJR samlat de mest namnkun-
niga fcirelisare som landet kan erbjuda.
Mirgareta Versill frin Niringslivets Af-
flrsresefcirening, Gciran Tengstrcim pi
Electrolux och den fr ist iende TM-kon-
sulten Margarethe Horndahl Ir nigra av

de vdlkinda namnen. Aven de egna exper-
terna (Hans Nohrenius, Magdi George,
Ingemar Akesson och Jacc Nilsson) frin
STRs huvudkontor medverkar.-Under 

fcirsta dagen definieras travel
management. Distribution, tekniska fri-
gor och informationssystem bercirs. Nd-
ringslivets Afflrsresefcirening (NAF)
samt flygets avreglering och IATAs roll
tas ocksi upp. Andra dagen handlar bland
annat om samarbetsformer mellan fcire-
tag.och resebyri samt reseplanering i
PraKtlKen.

Stort intresse
Intresset fcir seminarierna frin fciretag
med omfattande affirsresande har varit
mycket stort, uppger Hans vidare. Sivdl
resendrer som bestdllare och travel mana-
gers har anmdlt sig. Det blir allt mer tyd-
Iigt att travel management kommer att bli
Innu viktisare i framtiden. Dirf<ir miste
alla resebyiikontor ha god TM-kompe-
tens fcir att kunna ge kunderna rid, vlg-
ledning och hjalp. Konsultrollen rycker
allt nlrmare och blir allt viktigare.

"Travel management innebdr bland an-
nat att kundens beslut om inkoo av resor

sker pi en
Hans.

Fcirr var det ofta till exemoel sekrete-
rarna som kciote resorna. Numera ir  det-
ta en friga piinkopschefsnivi. I takt med
att kctparen upptrlder allt mer professio-
nellt, stdlls hogre krav pi resebyrin. TM-
seminarierna ska hjdlpa till att "vlssa"

dessa kunskaoer.
"sammanligt kommer ett hundratal

SJR-are att genomgl kursen", sdger Hans.

Mer i hiist
Under hosten sker sedan en fortsittning
av TM-seminarierna. F6rr om iren har
dessa hcistseminarier haft ett blandat in-
nehill. I ir knyts de till satsningen pi tra-
vel management. Antalet kurser blir tre,
med plats fcjr vardera 30 deltagare. Kurs-
platser Ir med andra ord flrre ln fcirr,
men i gengdld blir denna kurs intensivare
och djupare med sin TM-profil. Kursliing-
den kommer att bli en vecka, istdllet fdr
2,5 dagar som tidigare.

"Detta dr vad man kan kalla ett trd-
ningsl iger infcir vir stora TM-kampanj
soniboi ja. t i l l  hcisten och strdcker sig in i
1989". forklarar Hans.

Traael mdnagement:

POSIIIV Fii Rii U DNI NOSKRAFT
Med traael mdnagement kan af-
fcirsresandet bli fi;rb luffande myck'
et mer giodnde. Enligt kwnderna rir
ai pd SJ Resebyrd erkrint duktiga
pd detta omrdde. Samarbetet rned-Electrolux, 

Digital ocb Htissle rir
bara n,igra exirnpel. Nu ska ai be'
ftista adr strillning som ledande in-
om trdael mdndgemenL

I er ett nytt modeord inom ndringsli-
vet. Fdr minga fciretag har det kommit
att handla om att minska de direkta rese-
kostnaderna, som <ikat kraftigt under se-
nare ir. Att resa och bo har blivit dvrare,
men de cjkade kostnaderna beror ocksi pi
ett flitigare resande. Svenska f<iretags am-
bitioner att havda sig pl marknaden har
resulterat i att resor blivit en allt tyngre
utgif tspost.

5laluT.ll.t bcir svenska fciretag jaga rese-
kostnader pi precis samma sdtt som andra

RAVEL I\4ANAGEMENT, eller bara TM,

typer av kostnader. Men minga har litt
fcjr att stirra sig blinda pi att bara fcirscika
hitta rabatter hos flygbolag, hotell och
bilurhyrare. Dlrfcjr ir det viktigt att po-
dngtera att travel management rymmer
-y.k.t  mer dn si.  Deita begrefp st ir
egentligen fcjr att skaffa sig en helhetssyn
pi fciretagets hela resande. Travel mana-
gement innebdr, kort och gott, att man
anvdnder sin resebudget pi ett begivat
sdtt.

En helhetssyn
De stcirsta besparingarna i resebudgeten
finns oftast inte i sjdlva upphandlingen,
utan de kan g6ras inom resenlrens fcire-
tag. Det viktigaste ridet man kan ge en
kund dr att fcirst och frlmst tlnka civer
sitt resande och skapa ett styrsystem fcir
oet.

Resepolicyn ska naturligtvis stcidja fci-
retagets lingsiktiga affdrsid6. Ddrefter lr
det mcijligt att bygga upp de interna rese-
rutinerna. Resebegdran, hantering av fcir-
skott och reserdkningar ar nilgra exempel

pi rutiner som ofta kan gciras blde effekti-
vare och bil l igare.

Nlr man pi ett foretag vll har bestdmt
sig fcir att minska resekostnaderna bcir en
TM-ansvarig utses. Samspelet mellan fci-
retag och osi pi resebyrin 1r ocksi myc-
ket viktig. Det finns ingen motsittning
mellan resebyri och kund som aktivt ut-
<ivar travel management. Vira specialist-
kunskaper hjdlper fciretagen att resa f6r-
nuftiqare. Travel manaqement kraver en
c;mseiidie ti l l l i t . Det skiuara l<insamt och
till nytta"fbr bida parter.

Inte alls kringligt
Travel management ar inte sirskilt kring-
ligt. Men det krlvs att alla (kundfciretag,
resenirer och vi pi SJR) arbetar mot sam-
ma mil. Nyckelorden dr planering, infor-
mation och utbildning.

Travel management ar ett viktigt kon-
kurrensmedel och kommer att bli dnnu
viktigare i framtiden. Vi stir vdl rustade
och ir beredda att stalla upp med all vlr
samlade kunskap och erfareniet 

oHRENrus
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SIR TOURS cir adra

EXPERTER
PANORDAMERIKA

o

Fcireredelserna infcir hcistkampanien
har redan bcjr iar. En mdngd stcidmaterial
som videos och. broschyrer hiller nu pi
att  tas fram. Bakom satsningen pi travel
management under 1988 f in*ns det en vi l
genomtdnkt id6:

"Syftet 
dr att vi ska bli bdttre pi de kun-

der som har behov av vir kunskap och de
konsultt jdnster vi  kan erbjudat ' ,  sdger
H?.n..

Aven om SJR i ir alltsi satsar offensivt
pi afflrsresandet kommer privatresesek-
torn n-aturl igtvis inte att civerges. I  affdrs-
filosofin. ingir even fortslttiingsvis att
vara marknadens, kanske enda stora, full-
serviceieverantcir. Just ST Resebyris
kompletta urbud och ndrhiten t i l l  kun-
derna gcir verksamheten unik.

"Det finns betydande synergieffekter
mellan affirs- och privatresandEt", siger
Hans Nohrenius' 

pER ERrKssoN

"Vi  i i r  bro p6 t rovel  monogement och sko bl i
i innu bi i t t re" ,  s t iger morknodschefen Hons
Nohrenius.  Under v6ren orrongeros som-
g.ronlogt  sex seminor ier  p6 delro temo.
Aven i  h i is t  pr i ig los utb i ldningen qv t rovel
mqnogemenl .
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SJR TOURS i Malmii tir en ztiktig
intern resurs fiir alla SJR-kontur1
Iandet daer. Htir finns milngder dv
specialkunskaper och, inte minst,
bra priser fiir resor till och inom
USA och Kanada. Aaancerade sys-
tem fi;r bokning ocb information
giir dtt man dlhid kdn bj(ilpa till.,

Q EDAN oeN 7  januar i  f inns  t io  man s rar -
p.ka Sln TOURS i nya. egna lokaler pi
Baltzarsqatan 25 i  Maimcj. Snart har ai la
mcjbler f ,ommir pl plats, dven om det var
l ing leveranstid- pi konferensrumsbor-
det. Man har redan funnit sig vdl t i l l r l t ta.
Samarbetet och vi-kdnslan di vikt ie. Det-
ta Ir emellert id inte err resebyrikontor i
s t r i k t  bemdrke lse .  Man har  inga egna d i -
rektkunder, utan dr en gemensam resurs
fcjr alla STR-kontor att anvlnda.

"Genom 
volymavral med f lvebolas.

bi luthyrare och- hotel I  har vi f i t i  i lyckJr
bra priser som alla SJR-kontor ir vllkom-
na alt  urnyrt ja", berl t tar chefen Gerth
Pihlsson.

SJR TOURS Ir produktionsinriktade,
berittar Gerth vidare. Man har till exem-
pel byggr upp ett eger avancerat datasys-
tem lc i r  a t r  hantera  a l la  ho te l lbokn ingar .
E^n hotel lbokning som gcirs under dalen
gir vidare till 

"over 
theie" redan r.rnl'r",,

kvdl l .  Innan personalen pi SJR TOURS
gir hem fcir dagen faxas l inqa l istor med
bokningscinskemil t i l l  akt-uel la samar-
betspartners i USA och Kanada."Ndr 

vi slutar att jobba fcir dagen ir det
morgon dIr och de kan bcir ja i tgerda vira
onskemil",  sdger Lena Elofsson.
Nlr den fcirste slir upp dcirren pi Balt-
zarsgatan morgonen dirpi dr resultatet av
bokningarna k"lara och har faxars t i l lbaka.
Informalionen maras di in i datasystemet

i Malmci och vouchers kan bcirja skrivas
ut pi laserskrivaren. lnte bara bokningen
av hotel l  i r  lSngr driven rent tekniskt si t t .
Det finns mod"erna hillpmedel ocksi for
bokning av f lygbi l jetter.

"V i  
i r  un ika  i  Sver ige  genom v i r  ans lu t -

n ing  t i l l  amer ikanska bokn ingsdarorer " ,
berdttar Gerth vidare. "Idae har vi fem
termina le r  och  snar r  f i r  v i  f v ra  t i l l . "

V ia  dessa te rmina le r  kan  SIn  TOURS
f i  d i rek tkontak t  med in re  mindre  dn  ro lv
ol ika.amerikanska f lygbolags datasystem.
Man bokar, ser bokni"ngsl i [e och si vjda-
re l ika bra i  Malmci som hemma hos res-
pektive f lygbolag i  USA. Fcjrutom f lyg-
Dolagen ar oet mo,l lgt att  vla detta system
iven ni andra transporrcirer, som t i l l
exempel j l rnvdgsbolaget Amtrak.

"Vi har fcirhandlat fram en minsd
byggklossar", fcirklarar Monica Cial i ia-
ki.  "Av 

dem syr vi ihop en komplett resa,
oavsett om den Ir privi t  t i l l  karaktdren el-
ler i  t j lnsten." 

-

SJR TOURS erbjuder kompletta Nord-
amerika-arrangemang. Al l t  f lyg. f lygresa
civer Atlanten, inr ikesflyg (special-,
VUSA-bi l jetter osv), bi lhyra och hotel l .
Aven hotel lpaket med bussrundturer och
sightseeing f inns att f i .  Der dr emellert id
rnga charterresor som arrangeras och
s i l j s ,  u tan  a l la  resor  a r  ind iv idue l la .

"Vi dr servicehmnare och vi lkomnar
fr lgor och besti l lningar fr in vira dver tu-
sen 

,ko l leger  
landet  iun t " .  s lu ta r  Ger th

I-anlsson.
Det  f inns  f le ra  an ledn ingar  a t r  u tnyr t ja

SJR TOURS. Stora volymir gcir det mcij-
l igt att  f i  det al lra bastaprisetl  Vidare si i-
te r  man,  som sagt ,  inne  med mycken kun-
skap och rn fo rmat ion .  De uppg i f te r  som
ans lu tn ingen t i l l  de  amer ikan ika  da tasys-
te_men ger dr bit tre In vad som erbjuds i
t i l l  exempel SMART.

PER ERIKSSON

sJR TOURS finns pl Baltzarsgatan 25 iMalmo. Postadress: Box 443g,203 15 MALMO.
I eletonnumret dr 040-10 1? 15 ̂ t.t! dpsar om arr.man gar.natar emot bestdllningar pi
telefax och derra nummer dr 040-11 33 22. oppettiderna Ir kl9_�12 samt lJ-12.



Nya lokaler i Halmstad:

"SNYOOAST
T EUROPA''

Flyttlasset bar nu gdtt fiir StR Halmstad. Landsbih:ding Bjiirn Molin inaigde
de nya lokalerna den 16 februari 1988. SJR i Halmstdd dr beld tiden i centrurn.
Sd har det oarit ocb sd kommer det att ftrbli.

Eg:d
Den l6 februor i  ovhi i l ls  den of f ic ie l lo inv igningen. Hi i r  k l ipper londshi ivding Bi i i rn Mol in ov bon-
det .  "Under min r iksdogsmonnot id reste iog of to med SJ Resebyr6 och t i r  mycket  n i i ld" ,  so hon
ocks6. Till viinsler sl6r resebyr6chefen Anders Gemfors.

\
\
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71 NrltcrN An flyttningen civer, pustar
f\man lite ti l l  mans pi SJR i Halmstad.
Antligen sdger man fcir att projekteringen
och byggandet har tagit tid. Tvi ir, nar-
mare bestlmt. Fast resultatet gcir att det
har varit vdrt att vlnta. De nya lokalerna
ir mycket moderna, helt nya och ligger
vigg-i-vdgg med de tidigare vid Stora
Torg. Adressen ir Brogatan 6.

"Detta dr Europas snyggaste resebyrl-
kontor", hevdar chefen Anders Gemfors
bestdmt.

Hur det egentligen forhiller sig med
den saken Ir det naturligtvis svirt att av-
g6ra. Men har man sett kontoret finns det
f,nrppmt anledning att tvivla. Berkok Il-
kiinsal, SJ Resebyris husarkitekt, har ri-
tat det nva kontoret.

Den simmanlagda ytan dr drygt 500
kvadratmeter. I det 80 kvm stora gatupla-
net finns privatresedisken med fyra ar-
betsplatser. Overviningen dr hela 400
kvm stor och ddr finns affdrsreseavdel-

ning, administration samt personal- och
konterensrum.

I den nya resebyrin finns det gott om
plats. Det ir dessutom planerat fcir en
fortsatt exoansion. Utciver de rena ar-
betsytornaTinns det dven ett utrymme pi
50 kvm i kdllarolanet for arkiv mm.

"Flyttlasset gick helgen 6-7 februarr",
berdttar Anders. "Di stdllde vr alla 2l
SJR-are upp och flyttade."

Vilken fest
Mindagen den 8 februari slogs si portar-
na upp. Fdrsta dagen viktes till leverantcj-
rer och andra affirspartners, som fick
komma och titta runt. Dagen efter, den
nionde, slog SJR Halmstad pi stort med
helsidesannonser i Hallandsposten, en

ilil.*O 
specialerbjudanden, 

-tipstdvling

"Ett mycket bra jippo som lockade
mingder av privatresenlrer", summerar
Anders.
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Inv igningen drog fu l l r  hus pd Brogoton 6.
Hiir fiirfriskor sig n6gro ov giislerno.

Vi ska naturligtvis inte glcimma sjilva
invigningskalaset. Den 16 februari fylldes
de nya lokalerna med <jver 2OO personer.
Fcirutom de anstdllda fanns hdr minst 175
inbjudna gdster. Bland dem mirktes lands-
h<ivding Bj<irn Molin, SJR-chefen Bertil
Hammarberg och, naturligtvis, arkitek-
ten Berkok Ilkiinsal.

"SJR i Halmstad dr allt id i cenrrum...",
borjade Berti l Hammarberg sitt tal.

I centrum
I sitt tal drog Bertil lite "SJR-historia".

Visste du till exempel att SJR startade sin
verksamhet iHalmstad redan i iuni 1946?
Detta Ir den fjdrde lokalen som resebyrin
har allt sedan starten, fick de nirvarande
ocksi veta. Gemensamt fcir alla kontor dr
att de har legar i centrum av staden."Vid starten arberade tvi personer pi
Halmstads-kontoret och idae er man inie
mindre dn 21 anstdllda", forisatte Bertil."Trenden Ir minst saqt positiv."

Efter Anders vll l iomsthllsnine och
Bertils.tal var,det 

!iq: 
f?.. den hc;giidtiga

lnv lgnlngen. Lanqsnovolngen Kl lppte av
det bli-rcid-vita bandet i trappan, prisade
arkitekten och dverllmnade en vaoen-
sk6ld ti l l  Anders. Allt under varma afpli-
der.

'Jag utnyttjade ofta SJ Resebyrl under
min tid som riksdagsman och har bara po-
sitiva erfarenheter", sa landshc;vding Mo-
lin bland annat i sitt tal.

Ndr si kvdllens formaliteter hade <iver-
stcikats var det dags fcir rundvandring och
cocktails. Det riide insen tvekan o;r att
de nirvarande tyckte oin vad de sig."Flyttningen har sitt mycket bia och
vi trivs redJn bra i tren nya lokalerna",
sulrrmerar Anders. "Vi var lite tringbod-
da mot slutet pi det gamla "rlli;*,*rro"

INBLICK,  MARS ]988
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tan Olsson pd SJ Resebyrd i Falun
dr mannen med breda kontaktytor,
inte minst inom Cykel-Sverige.

Snart sagt adrendd gruppresa
som bdrmed Soenska Cykelfiirbwn-
det att giira arrangerds genom bo-
nom.

l \TAR lNBLrcK besciker honom pi arbets-
I \ platsen pi Parkgatan 1, ddr SJ Rese-
byri i Falun fcir civrigt funnits sedan 1960,
avbryts intervjun trdffande nog av err re-
lefonsamtal frin virt lands sydligaste in-
de. Det Ir Skine Cykelforbund som be-
hciver hidlp att .esa...

Genom 
-iren 

har Janne ansvarat fcir
minga cykelresor. I dag omsdrrer den ni-
schen ca 0,8 miljoner kr av byrins budge-
terade 40 miljoner. En liren andel i det
stora hela, men inte berydelselcis.

Sonens cykelintresse
Hur fick di Janne in foten i Cykel-Sve-
rige? Sonen Anders, i dag 28, (fcir civrigt
pappas arbetskamrat pi resebyrln) borja-
de i Falu Cykelklubb l97l och iret efter
var pappan engagerad som sekreterare. Si
sminiir lom vil lJforstis Dalarnas Cykel-
fcirbund ha hans hjdlp med pennan och pi
den posten drJanne dnnu kvar.

Janne har ocksi varit generalsekretera-
re pi SM-veckan 1975 och Nordiska MIs-
terskaoet 1980.

"Jag ar personligt bekant med hela sty-
ret", siger Janne, som ocksl berittar att
det ofta hlnder att de cykelfrllsta iven
som privatpersoner ordnar sina resor ge-
nom SJ Resebyri i Falun, fastdn de bor i
Umei eller Malmci...

Men den stora kundgruppen Janne ser-
var lr fcirstis fciretasen i Dalarna. De sva-
rar for 7O procent ai' byrins omslttning.
Det lr dessas grupp- och konferensresor
som upptar den mesta avJannes arbetstid.

Arbetet som resebyrit j insteman lr of-
tast rutin. Det man en ging fitt i ryggmdr-
gen sitter dlr och behcjver bara di och di
uppdateras. Det som ger arbetet mening
oih innehil l Ir kundk"ontakterna.

"Verkligt roligt blir det ndr man ldr
kdnna kunderna pi det mer personliga
planet. Jag har fleia sidana mycket fiia
kontakter, dlr vi har hmnat det affdrs-
mlssiga spriket och i stiller kan resonera
mer som arbetskamrater och kompisar."

Stiirsta gruppresan nigonsin
Den hittills stcirsta gruppresan som Janne
arrangerat lger rum i vir. Det dr Sparban-
ken i Dalarna som bjuder sina 440 anstdll-
da pi en utbildningsresa till Budapest. Ett

INELICK,  MARS I988

oo tanne i Falun sriljer cykelresor:

IIAN AR PERSONHOT BEKANT
TNED HEIA CYKEL.SVERIOE!

Jon Olsson, 52, res.ebyr6tjiinstemon p6 SJ Resebyr6 i Folun tir personligt bekont med vorendo ei
:?m 1t$ 

nGgolotl saigo till om inom Cykel-5verige. Niir det giiller gruppresor till taivlingor eller trii-
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ningsl i iger  onl i tor  mon ql l t id  Jonne,
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arrangemang pi sex resor med direktflve
frin Dala Aii 'port. Den kostar ca tui -i l l
,1oner kr att genomlcira.

Janne har ocksi fltt vara med om hur
kundkontakter som brutits pl grund av
omorganisationer i resebyribranschen
iterupptagits i en eller annan form pi
grund av den kompisanda han har fcjrmi-
ga att skapa:

"Det Ir verkligen uppmuntrande nIr
sidant intrlffar."-

Janne Ir falugrabb och har fcirblivit sran
trogen sl ndr som niera fi mellanlr pi
SJ:itelexcentral r Stoc[ho]m iren 1968-
7 1 .

"Men i Stockholm trivdes varken jag el-
ler familjen. Att pendla tio mil varie daq
och leva i en fcirort, lingt frin trygga DaI
larna, var inget fcir familjen Olsso"nl"

Janne bcirjade sitt yrkesliv inom SJ 1954
pi bil;.tt- och rigexpeditionen i Falun.
ddrefter Stockholm som ndmnts. 19Zl

f;f:rr.rrd.r 
han till Reso resebyri i Fa-

NIr den byrin 1985 sammanfcirdes
med SJR:s hamnade Janne iter inom det
foretag dar han en ging bcirjat sitt yrkes-
verKsamma l lv .

Ett brett kontaktnit
I dag dr han 52 fyllda och har hunnit skaf-
fa sig ett mycket brett socialt  kontaktnit .

Han dr f<irstis road av mdnniskor. har en
stor bekantskapskrets. Inte minst genom
idrottsvdrlden, inte bara cykel, har han
fltt ny a ku ndko ntakter.

"Jag kan ndmna att SJ Resebyri i Falun
sedan ett antal ir tillbaka exempelvis ar-
rangerar IK Brages alla resor, inkluderan-
de det ir l iga trdningshgret i Portugal."

Ndr det dr sdsong cyklar Tanne sidlvfal-
let t i l l  jobbet pi sin ombyggda racerhoj,
villan finns en halvmil frin arbetsolatsen.

Vintertid roar han sig med skidor i ter-
rdngen runt Falun. Han har fem Vasalopp
bakom sig.

Pi sommaren upptar villan en stor del
avJannes tid. Semesrern anvdnder han att
folja cykeltdvlingen..Postgirot O.pen, en
tivhng som han tcir ovrigt sll jer alla resor
infctr."Men han och huit.un Siv brukar
fcirstis ocksi gcira en tripp till utlandet
oc.h kika pi nya resmll. Till nytta och
noJe.

, Hur gick det med sonen Anders cykel-
K rrtarl

Jodi, som bist blev det ett Junior-SM i
lagtempo i Gciteborg 1977.Inre si odvet.

Men de stcirsta framgingarna skcirdar
som sagt pappa Janne. Han gcir business
av cykel.

_ 
"Man miste ju tj lna ihop ti l l  sin egen

l on -



T e I efo n un d e r s ii knin ge n :

SJRATFA TAVAL
DIPTOMERAS

De mesta snabbsaararna finns i
Lund. SIR Alfd Lapal saardr pA
mindre an tad signaler. Fdr det fick
den tre man stdrkd resetiAnsten
motta ett vAlfiirtjAnt diplom ocb ett
p ersonligt presentkort.

t . \  IR ALF.\ r-rr at- . i  Lun.l  svarrr snrbbast.
)Der  kund.  v i  ber l t t r  om redan i  l ' c i r ra
numret av Inbl ick. I  den telefonunder-

sokning som fc; l i t  pi  kval i tetscirklarna
har ett fciretag mltt  hur snabbt byrierna
suara t  p i  uppdr rq  av  S[R.  E f te r  en  r ids
mitande uisaie dei sig at i  feni SJR-kontor
svarar pi mindre In tre signaler. Al lr :r
snabbast Ir  man al l tsi  pi resetj lnsten vid
Alfa Laval.

Den 15 december forra iret besokte
SJR-chefen  Ber t i l  Hammarbcrg  Lund fo r
. r t t  deh u t  e t t  v i l lo r t j ln t  d ip lom.  Den l i l l . r
ceremonin Igde rum pi Grand Hotel.

"Personalen pi reseti lnsten vid Alfa

Rune Lindholm ( t i l l  h i iger)  med dip lomet
skokor hond med Berr i l  Hommorberg.  Plot-
sen vor Grond Hotel  i  Lund och dotum den
l5  december  

' l  
987 .

T  , , . , l  i . , , , , . - . . 1 . "  h o , A , n m s l  R u n c  L i n d -

holm som : ir  SJR-chef i  Lund.
Vil ly Soderlund, Kjel l  Andersson och

Marie Eriksson : ir :r l la garvade, ambit ios:r
och har int i t iat ivfcjrmiga utover det van-
l iga. Inte undra p.1 att Alfa Laval uppskat-
tar att  ha dessa SJR-medarbetare inom det
egna omridet.

"De: i r  e t t  f c j redc ime" ,  s iger  Ber t i l
H;rmmarberg. 

"De svrrar snrrbbare in cle
sn , rbbas te  konkur ren terna . "

PER ERIKSSON

Det t i r  s t i l lon mon ser de t re p6 SJR Al fo Lovol  s6 hi i r  ovsloppnode. Fr6n v i insfer :  Kie l l  Andersson,
Wi l ly  Si ider lund,  Mor ie Er iksson och Rune Lindholm.
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Siri Olsson m &rrrr{i

ANSIAOSTA|tAN
Om dw har ndgot som dw aill ska "scittas upp" pd anslagstaaldn, sld en signal
till Per, telefon 08-10 30 30 eller skria ett par rdder till Pwblicistgruppen, Per
Eriksson, Drottninggatan 8 0, 1 1 1 3 6 Stockb olm.
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Siv Edenrud
SJR Departementen
"Jag kommer absolut att sakna fcirsdlj-
nings- och bil jetteringsjobbet", menar
Siv Edenrud. Hon var fcjrut chef pl SJR
Departementen och i den nya organisa-
tionen hcir lven UD, SIDA och Riksda-
een hit. Fcir Siv innebdr detta mer av ad-
ministration och mindre fcirsll jning ln
tidigare. Siv har arbetet pi SJR Resebyri i
19 lr. Det fcirsta jobbet var pi privatresor
pi Vasagatan. "Jag har varit pi SIDA i el-
va ir ocksi", berdttar hon vidare. Det
kommer sdkert att glldja minga pi SIDA
att f i "hem" Siv igen.

ts

Bertil Lindberg
SJR Karlavigen
"Man ska inte stanna pi samma jobb mer
an7-10 5r", slger Berti l  Lindberg. Efter
den devisen tycks han ha levt sjdlv, denna
resebyribranschens nesror. Bertil bciria-
de piSln redan 1954. Pi Karlavdgskon-
toret har han varit sedan mitten av 1986.
Innan dess var han pi Privatresor (Vasa-
gatan iStockholm), Uddevalla och Falun.
De tio iren mellan 1958 och 1968 gldm-
mer han heller inte. Di var Berti l  ndimas-
te man ti l l  Sven Jorgensen pi Schwe-
disches Reisebriro i Berlin och trivdes
enormt bra. "Vi blir nu dnnu effektivare
pi marknaden", dr omdcimer efrer omor-
ganisationen i Stockholm.

Carita Luther
SJR IBM
"Det Carita inte kan om IBM ir inte vlrt
att veta", sdger personalchefen Palle
Lindblom om Carita Luther. Hon ir ny
chef fcir de bida SJR-enheterna pi IBM
som ldmnar service ti l l  detta virt lands,
och vdrldens, stcirsta datafdretag. Carita
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NYA T JOBBET
Omorganisationen i Stockbolm, som du kan kisa om pA annnn plats i Inblick, har
medfi)rt ett antdl nya utncimningar. Hrir nedan presenterar ai de sju nu wtnrimnda
resebyr,icheferna. Chefsposterna pA AffArsresor och priaatresor pd Vasagatan dr tin-
nu inte tillsatta.

kommer frin Finland och arbetade fdrr
pi resebyri i Helsingfors. Var nigon-
stans? Pi IBM, fcirstis. Till SJR IBM (Kis
ta) kom hon i november 1981 och var dlr
t i l l  halvirsskiftet 1985. Di inleddes ett
mellanspel pi specialresor under 1,5 ir.
Efter det itervinde Carita till resetilnsten
IBM Hk och tog di hand om den.'

Lars Johansson
SJR Electrolux
"Electrolux dr en fantastiskt spdnnande
kund", berlttar Lars Tohansion. Fcir-
utom att fciretaget tillhcir vdridens vit-
varugiganter arbetar man, som bekant,
mycket aktivt med travel managemenr.
Lars har bott i Stockholm sedan hcisten
1986 och trivs bra. "Aven om ldeenheter
ir ett problem". suckar han. Inian Lars
kom ti l l  SJR Electrolux pi Lil la Essingen
arbetade han pi ST i t io ir. Fcirsra SJR-
jobbet var en i"i i i ig sejour i Kiruna."Ar
1976kom han ti l l  STR i Lulei och sranna-
de dlr fram till flytien sciderut.

Birgitta Haeberlein
SJR Syd
"Det Ir rolist att fi vara med och dra
iging en ny &ganisation", sdger Birgitta
Haeberlein. Hon kom till SJR Gcitgatan i
maj 1987 och dr nu ny chef fdr SJR Syd.

Syd dr en ny organisatorisk enhet som in-
nefattar kontoret pi Gcitgatan och det i
Farsta Centrum. F<irutom att detta Ir en
spinnande uppgift inneblr det fdr Birgit-
tas del att hon Ir "hemma" igen efter tre
ir i Gislaved. Hon ir nimlieen fc;dd pi
Sodermalm. Birgitta kom tiTl SJR 1942
och fcire sejouren i Smiland arberade hon
bland annat pi SIDA. "Vi satsar nu hirt
pi nya kundir och en cikad fcirslljning",
slutar hon.

Ove \fliman
SJR Specialresor
"Det 

1r viktigt att ha en egen produk-
t ion", sdger Ove Wiman. Han dr nu chef
fcir denna produktionsenhet, SJR Special-
resor, efter att ha varit tillfcirordnad pi
posten sedan april 1987. Ove har sam-
manlagt 17 ir  bakom sig i  resebranschen
och kJm t i l l  STR ir lg8OIInnan dess arbe-
tade han medbroduktion hos en av vira
charterarrangcirer. "specialresor 

kom-
mer snart att flytta till nva lokaler och ex-
pandera ytterligare", fortsltrer Ove. In-
om ett er kommer man att vara 40 perso-
ner fcir art ge alla SJR-kontor lnnu bdttre
service i form av storstadsresor, mdssre-
sor, nordiska konferenser och ligprislis-
tan. De skrlddarsydda affirsresorna inte
att fdrslcimma.

Giiran Larsson
SJR Nord
"Nu ska det bli mer tid och resurser frir
fcirslljning, kundbescjk och marknadsbe-
vakning", sdger Gciran Larsson. Gcjran ir"nygammal" chef pi SJR Nord. Denna
nya enhet bestir av resebyrin i Solna
Centrum, ddr han har varit sedan 7979,
och reseti lnsten pl Digiral samt kontoret
i  Vel l ingby.  Gci ran har  kommit  t i l l  SJ
Resebyri frin SJ, dar han brirjade 1956.
Knivsta heter hemorten och Gciran arbe-
tade darfcir under flera 5r i Uppsala. Men
har har lven hunnit vara pi resetjdnsterna
pi  IBM och Sahl6ns i  Stockholm. "Solna

bch vdsterort ir en expansiv del av vlr re-
gion och vi ska gora bla ifr in oss", slutar
Gciran.



VIKilOA NYIIETER
om ett aiktigt instrument -

PA OFFENSIVEN MED OUTTOOK
Ulla Lemberg fr in en ldngre resa i  norra
Afr ika). Det bl ir  insen omvilvande om-
gorning - dock en l l ten forsikt ig oriente-
r ing mot det privata resandet. Och redak-
t ionen Ir fortfarande oppen fcir att  ta
.mot  [d rs lag  t i l l  a r t i k l r r  f r in  SJRs med: r r -
betare. Ring redaktionen pl 08-10 30 30.
2. Tidningen knyts I i te n; irmare SJR ge-
nom att Carl Erik Hagstrcim och Birgit ta
Asplund pi SJRM bl ir  ansvariga 

"reseex-

perter", d v s de svarar pi de intressantas-
te l lsarfr igorna pi sidorna 

"Resefr igan".

De kommer att f isurera med namn och
bild. Har du som riedarbetare nison fr l-
t : f ,  som du tycker .rngir en storrc kret:
i r . inn iskor  s i  , k ickar  du  e t t  par  rader  t i l l
Carl Erik och/el ler Birgit ta. Varje num-
mer av Outlook ska ocksi innehil la en
"nvhetssida" fr in STR - hir ska det
handla o- nya a,rtal,  nya kontor och an-
nat som visar att  SJR 1r ett  foretag med of-
fensiv. Aven hlr : i r  du vi lkomn-ren med
IOrS lag .

3. Frin och med hcisten ska icke-aff lrs-
resekunder kunna lrsprenumerera pi

T\EN UTFORLIGA men behendiga varlds-
l-/atlasen innehiller fcirutom kartor,
lven kompletterande information som tids-
zoner, inrrinarantal, stora stider mm. Den

1r i formatet 145x200 mm, vlger ca 400
qram och har 184 sidor. Atlasen lr tryckt pi

frpp". au hcig kvalitet. Skinnomslagets fdrg
ir oxblod.

Denna fina atlas i fickformat finns i ett be-
grlnsat antal och kan kcipas via Outlook (se

nummer 1 f6r 1988). Till dig som ir SJR-
anstllld kommer hlr ett verkligt erbjudan-
de. Du kan kcipa denna vlrldsatlas till ett In-
nu llgre pris; endast 95 kronor inklusive

moms, porto och hantering. Mellanskillna-
den 1r subventionerad av SJ Resebyri. Som

ilmf6relse kan nlmnas att priset i handeln
ar over JUU Kronor.

Tag med denna innehillsrika vlrldsatlas
pi resan, anvlnd den pi jobbet eller ge bort
den som Present.

Vid bestlllning av fdrre ln fem stycken,
var vlnlig att bifoga en check som lr utstllld
pi "Publicistgruppen". Om ni vlljer att sa-
mordna bestillningen pi kontoret gir det
att bestllla mot faktura (fler in fem styc-
ken).

S IR s i r  nu  p i  o f fens iven inom e t t  an ta l
omr i l .n ,  b i r  med a t t  u tveck la  Out look
- si att  t idningen bl ir  bide mer t i l lgdng-
l ig for al la och dessutom knyts nigot nlr-
mare marknadsavdelningen.

Frin att under fem ir kommit ut med
fvra nummer Der ir  cikas nu takten t i l l  sex
nummer. I  i r-bl ir  det ett  mellanl ige, tvi
nummer under viren och tre nummer
under hcisten. Om det fal ler v1l ut kom-
mer al l tsi  t idningen fr in 1989 med tre
nummer under viren och tre nummer
under hosten.

Det f inns f ler nyheter med Outlook:
l . lnneh i l le t  b reddas.  H i t t i l l s  har  Out -
look mer el ler mindre enbart sysslat med
fr ieorna som bercir aff lrsresandet. Nu
r idgas programmet, l i te forsikt igr och en
de l  repor tage.  a r t i k la r  och  ny t t ighe ter
som b i ro r  o l iua t resandet  kommer  ocks i
; .r t t  f innas i- t idningen. Bland annat kom-
mer varje nummer att innehil la ett  l i te
mer  person l ig t  sk r ive t  resebrev  ( i  n r  1 /88
kommer det 

-fr in 
Barbados, i  nr 2 skriver

Per Gahrton och fotoqraferar hans fru

C)utlook. Bakgrunden 1r att  rninga tyck-
er att  t idningen ir bra och vi l l  kunna f i
clen regelbundet. SJR har inte haft nigot
system for det t i l ls nu - SJRM har velat
hi l la t idningen exklusiv fc;r SJRs aff lrs-
resekunder. Nu indras takt iken nigot.

Den som ir r i f l rsresekuncl f , i r  clen gra-
t is iven i  fortsi t tningen. Den som kciper
privatresor via SJR f ir  betal,r ett  "kund-

pris" for en irsprenumer:rt ion. Och den
helt externe prenumeranten f lr  betal,r
fu l l t  p r i s .

Dei ir  SJRM:s fdrhoppning att konto-
ren och sl l jarna sj: i lva ska bidr,r med pre-
numerationsfcirsi i l jningen i  samband
med forsl l jningcn ;rv privatresor. Mer in-
formation om ciet kommer senare under
v l ren .
-1. Fr; in och med nu kommer C)utlook
,tcksi ,r t t  f i  .gn,r lcips.. l l rr  -  tom k:rn s. i t-
t :rs upp vid r l l : r  SJRs forsi l iningsstl l len
runt om i lanclet. Gcim inte en virdeful l
information - r, isa upp t idningen i  fons-
ter och vid disken! MAGNU' BRTGGERT

F ii rm dnligt p e rs o n dlkii p :

vIiNtDgArLAS T
SNYOOT SKINNFODRAL

- ,':-,:li,iS$N$W
Viirldsotlosen innehdller mtingder
ov uopqifter och korlor. Den hor elt
snyggt-skinnfodrol i oxblod och iir
tryckt pA poppel ov hiig kvolitet.

J a , j a g b e s t d l l e r  . . . . .  .  e x e m p l a r a v v l r l d s a t l a s e n f c j r 9 5 k r / s t .

Namn:

Adress:

Postadress:

Sdnd in besti l lningskupongen ti l lsammans med ev. check ti l l :
Inblick, Publicistgruppen, Drottninggatan 80, 111 36 Stockholm.
Men skynda pi, eibiudandet gil ler bara si l inge lagret rdcker.

J
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Tre glodo domer under Bert i l  Hommorbergs beskydd. Frdn vt ins ler :  Anno Leno Rosch (SJ Person-
trof ik) ,  Guni l lo Lundberg (5J Persontrof ik)  somt Guni l lo L indstr i im (SJ Morknod).

Owtlook firade

FYttDE FEIN AN:
SJRs egen foretagstidning, Affdrsresetid-
ningen Outlook, har nu vuxit  ur barn-
skorna - t idningen fyl lde fem ir i  hostas.

Den 28 oktober f irades det l i l la kalaset
med al la bercida - annons6rer. oroducen-
ter, bidragsgivare, SJR-are, leverantcirer
s rmt  en  de l  v ik t iga  kunder .  l50  personer
kom och SJRs "vdnhotel l"  Sergel Plaza i
S tockho lm tog  chansen a t t  v isa  upp s ig .

Att Oulook har bl ivi t  en uppskattad in-
formationskllla fcir bide kunder och
medarbetare vit tnar bide telefonsamtal
och brev t i l l  t idnineens redaktion och t i l l
SJRs huvudkontor.

Detta dr en liten bildrapport frin efter-
middagskalaset ddr tidningen 5-iringen
Outlook f irades.

Outlooks grundore och chefredokliir, Mognus Briggert, liimnor glott
Nohrenius.

INBLICK. MARS I988

iiver mikrofonen lill Hons

Tre herror som voril med frdn biirion - fr v
Hons Chrisler Erics^on, Outlooks ADl, Cqrl
Erik Hogstriim och Ake Owerz frdn SiilM.

Ulriko Edstriim och Korin Hollesson, recep-
tionen, HK, m fl tor fiir sig ov den viilsmq-
konde buff6n.

Ouflooks tre proffsigo formgivore. Fr v
Hons Chr is ler  Er icson,  som "skopode" den
grofisko formgivningen och giorde vdro fiir-
slo nummer. HCEs tonkor och prolessiono-
lismen hor nogo ltilirs ov PO Rehn (i mifienl
och Ulf Engelhordt, Outlooks formgivore se-
don el t  por 6r  t i l lboko.



Konferenstdg, konferensbuss, bo-
tellkonferens, konferens till sjiiss,
bwss igen, ett par hotellnritter oclt
flyg hem. Dessa ingredienser, ecil
blandade rned bl d mycket infor-
mdtion ocb trealigt srilkkap bade
jag som medarbetare i Owtlook fiir-
mdnen att fd wpplead under ndgra
bektiska och trersliga dagar i hiis-
tds. Hdr kommer mitt personliga
"resebreu",

( - r t R  c L ) t c A I a N  h r d e  i s a m a r b e t e  m e d
)Lr f th .n . r .  Srena L ine .  SJ  och  in te r -
Rent arranger.rt  en tredagarsresr med
Hamburg som mil.  Inbjudna var 13 rese-
bestdl lare (samtl iga kvinnor!),  och under-
tecknad. Med SJR-folk och arrangcirer
var vi totalt  25 personer.

Vi samlades i  den arla morsonstunden
en torsdagsmorgon i  bcir lan arioktober pi
Stockholms Central,  en del av oss kanske
med den dir pirrande kdnslan som man
ibland har ndiman ska trdffa nya obekan-
ta mdnniskor. Jag for min del hade endast
en deltagarl ista att gi efter, inga bekanta
. rns ik ten  inda t i l l s  Car l  Er ik  Hagst rc ims
vl lbekanta n.una dcik upp. Di visste iag att

lag namnat ratt .
SJr konferenstig (Ericsson-vagnen)

bi<td pi frukost och fraktade ner oss t i l l
Gciteborg. Ul la-Brit t  Scirholm fr in SJs
marknadiavdelning (f d SJR-are) infor-
merade om och puffade fcir tiget. (Efter
denna andra konferensresa pi t ig kan iag
intyga att det fungerar al ldeles utmlrkt.
Hdr f inns audiovisuel la hjdlpmedei, t ig-
vdrdinnor och l judnivin Ir det inga pro-
blem med. (Det f inns f o mikrofoner att
ta la  i ) .

VII framme i Gciteborg tog GDG l5.qn-
ferensbuss vid fcjr vidare transport t i l l
Hotel Scandinavia. Konferensbussen var
bekvdm och dessutom mycket snyggt in-
redd med bekvdma f i tol ier, en mindre
konferenssektion och pentry. En posit iv
civerraskning vlrd att prova.

En bra buss
Lunch, visning och information om Ho-
tel Scandinavi i .  Derefter mera informati-
on i  hotel lets konferenslokaler. Den hlr
gingen var det interRents, Stena Lines,
Lufthansas och SJRs tur att  beratta om si-
na varor och t j inster.

Kiel nista - med Stena Line som v1rd.
28.OOO-Ionnaren Stena Germanica frakta-
de oss utan sjoging civer Kattegatts bci l jor
mot Kiel.  Vi blev vl l  omhdndertagna av
Stena Lines representanter Bjcirn \Wrede-

mark och Lars Gunnar Sander fr in Stena
L ine ,  som b l  a  v isade oss  bryggan och
konferensavde ln ingen.  Midd i i "med e f -
terfci l jande besok i  nattklubben fcir dem
som v i l le .  Och de t  v i l le  man iu .

l 2 M o g n u s  B r i g g e r l  ( r e d o k t o r ) ,  U  {  E n g e  h o r d t ,  V i v  o n n e  N i s e l  {  o y o u t ) ,  P e r  E r i k s s o n  o c h  P o u  L i n d b l o m  ( o n s v o r i g  u t g  v r e l I N B t I C K ,  M A R S  I 9 8 8

Drack "Ratzeputz" och blea:
o o

AI(IA HAIT'IBUROARE

ry

Efter en behaglig civerresa - och en re-
jdl frukost - kom vi t i l l  Kiel vid 9-t iden
dagen dirpi.  Bussresan mellan Kiel och
Himburg ' tog  e t t  par  t immar .  och  e t t  par
k i lo  eod is .

Hotel Ramada Renaissance skul le nu
bl i  vir t  hem ett par ndtter. Ett bra fors-
taklasshotel l  -ed snyggt inredda rum
(konferensmcij l igheter) och ett ideal iskt
l lge, centralt  och ndra shopping. (Ett an-
nat, i  mitt  tycke, mer splnnande hotel l  vi
bescikte. var Hotel St Raphael. Dir fanns
atmosfiren.)

Vi f ick en minnesvdrd sightseeingtur
med en svensktalande tolk. Bescikte bl a
Hamburgs i ldsta hus, smakade pi ny-
skdrdat vin och stannade dven t i l l  vid den
konstgjorda sjdn Alster.

Pi kvi l len middag, men dessfcjr innan
v i l le  B ic i rn  och  Lr rs  Gunnar  a r t  v i  sku l le
bl i"dkta hamburgare", och det bl ir  man
endast om man druckit  en "Ratzeputz"

pi puben Nagels. Jag vet inte hur minga
av oss som drack upp al l t ,  det var jdtte-
starkt! Ratzeputz var frin bcirjan en medi-
cin, en blandning l ikcirer framtagna av or-
ter som nigra munkar plockade pi Lun-
neburgesheidl (piminde om Underber-
ger).

Herr ObersturmbohnfUhrer oder. . .? Nei ,
det  i i r  iu  Cor l  Er ik Hogstr i im f rdn SJR Mork-
nod som logi t  p lofs v id Rqmodos Gi is febe-
treuungs-disk.

Fiir konferenser
Middagen 5t vi  pi Ihr Alstadt Restaurant
Deichgraf, Deichstrasse 23 (telefon 040-
36 42 08). Hir serverades en fantastiskt
god och oforglomlig mil t id ien otrol ig at-
mosfdr (ett  gammalt f  d magasin vid Als-
ter-kanalen) med bdsta tdnkbara service.
Borden var dukade med vackert porsl in
och kandelabrar och servitcirerna bar
jackett.

Stdmningen var mycket god och fort-
satte senare pi kvi l len med nigot t i l l ta-
gande styrka for de av oss som fortsatte
t i l l  Reeoerbahn.

Dagen dlrpi,  lc;rdag, gjorde vi av med
pengar i  ndrl iggande vi lsorterade butiker
och varuhus. Nigra av oss syintresserade
kcipte tyger - speciel l t  di  siden, som kos-
tade ndstan hdlften si mycket mot hir
hemm;r .  Konfek t ion .  tysk t  c i l .  os t  och
korv var ocksi popuhra inkcip.

Senare pi eftermiddagen var det dags
fcir hemresa. Nu tog Harri  Isaksson pi
Lufthansa vid och sig t i l l  att  vi  al la kom
hem t i l l  A r landa.

For mig var resan mycket givande - ur
minga synpunkter. Min personl iga upp-
fattning dr dessutom, att den hir typen av
arrangemang Ir vi ldigt vikt iga fcir rese-
besti l lare, och inte minst for SJR. Vi f ick
al la t i l l fdl le att  sj l lva prciva pi ol ika konfe-
rensalternativ t i l lsammans med represen-
tanter fr in ol ika resefcjretag- och arrango-
rer. Jag tror att  det var vikt igt och st imu-
lerande fcir resebestdl larna, att  dessutom
sjdlva f i  se, kdnna och kanske "lukta pi"
andra mii jcier - och inte bara boka resor
och arrangemang for chefer och andra
kol legor. Att vi  sedan dessutom hade en
hel del kul.  ia det dr en annan historia.

Tack Birgit ta, Suzanne, Carl Erik och
ni andra fcir ett  vl lordnat arrangemang
och en trevl ig resa!

Avkoppl ing i  solen v id den konstgiordo s i i in  Alster  i  Homburg.


