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Inblick speglar SIR-aerksamheten
oiil, iir kgom omfd.ngsik och kom-
mer ut tillriickligt ofta. Sddan iir in-
stiillningen till den tidning dw nu
hd.ller i handen. I alk fall om ai fdr
tro den nyligen genomfdrda enkii-
ten.

l\ f ED stsrA NUMRET fore sommaren av
IYIInbl ick eick - som du kanske kommer
ihig - en enkit ut. Vir milsittning var att
du skulle fi tillfille att tycka till om din
egen tidning. Hir redovisas resultatet av
dessa enkitfrigor i all korthet.

Tyvirr har det kanske inte kommit in si
minga svar som vi hade hoppats; mojligen
beroende pi att pappren blivit liggande i
sommarviime". Me" det ir i alla"iall till-
rickligt minga som svarat fcir att det ska
vara mdjligt att dra en mingd slutsatser om
vad ni vill lisa om.

Vi borjar med Inblicks periodicitet? Idag
kommer tidningen ut med sex nummer per
ir och omfinget lr vanligtvis 12 sidor.
Finns det extra mycket att skriva om har vi
nigra ginger gitt upp till 16 sidor. I enki-
ten svarar 37 procent att nuvarande utgiv-
ning var annan minad ir fcir sillan, medan
resten anser det vara lagom. Ingen vill gi
ner 1 utgrvnlngstaKt.

En femtedel av lisarna tycker att tidning-
en ir for tunn. Resten menar att omfinqet
ir lagom. Av de som tycker lnbl ick lr  i  tun-
naste laget tycks 20 sidor vara ett rivervi-
gande <inskemil.

Hogst lisvirde har reportage frin olika
byrier, ekonomi, cash management och bo-
nusldn. Aven SJR-arrangemang (bide loka-
la och centrala) ir intressant stoff. Privatre-
sor gillas ocksi, men vad giller TM och af-

StR-arna gilkr

$NTTDNINO
flrsresor har vi uppenbarligen nitt en mitt-
nad. Anslagstavlan gillas ocksi. Diremot
tycks minga tycka att resebaksidan skulle
kunna fdrbltras.

Med rabatt
Att fi kcipa "Outlook-prylar" till starkt ra-
batterade priser ir reiali uppskattat. Inte
mindre dn 95 procent gillar detra och resten
gcir det inte. Iiland tipien pi nya produkter
att ta upp till forsiljning mirks brandvarna-
re, valutaomvandlare, adapters, reseguider
(typ Berlitz), resegarderob, strykjirnl frdc-
ka joggingoveraller, doppvirmare, paraply-
ttt*rr,.r.tlga 

skal ar redaktionen intresse-
rad av vad som ir bra respektive diliet med
Inblick. Pi dessa frigor var det mojiigt att
svara fritt och vi saxai ur nigra av enkllsva-
ttlnb[.k 

ir bra eftersom den ir intressant
fcir mitt jobb. Hiller SJR-medarbetaren in-
formerad. Ger en mrijlighet till samhdrig-
hetskdnsla och visar ati SIR ir rikstickandi.
Allsidighet. Korta och iriformativa reporra-
ge. Info om kollegor. Spinnande lokala re-
portage. Kul att lisa om nyanstillda. Snygg
layout. Den lr si  lagom att man hinner ldsa
allt.

Fast visst finns det saker som skulle kun-
na forblttras ocksi. Hir 1r ett axolock ur
de enkiter dlr det finns forslag dll forbett-
ringar:

Vdl mycket om Travel Management och
affirsresor. Layouten ir lite trist med
mycket och komprimerad text. De generel-
la'reportagen kunde vara mindre ,riforlig..
For lite'om vanliga slljare och for mycket
om Hk. Den kommer for sillan. Egentligen
ingenting - Inblick ir mycket bra. Varje
nummer ir si att siga stdpt i samma form.
Plats fcir fler insindare. Artiklarna ir for

"snllla" - spetsa eirna till artiklarna till och
frin. Mingi nyhJter ir gamla - de har redan
publicerats i interna meddelanden.

Flera nvheter
Inom redaktionen hai vi lyssnat pi syn-
punkterna och ska forscika indra tidningen
pi flera punkter. Bland annat tillkommer
iired b6rian i detta nummer en "ruta" med
blandat innehill. Fcir insindare och tips ir
vi  dock mycket beroende av dig och din
medverkan.

Vi tackar dirfcir sirskilt for alla de id6er
till artiklar som kommit in oi enkitens fri-
ga om vad du skul le vi l ja ldia om framgent.
Hir f inns det minsa t ips som kommer att
frirverklieas under fr'<isten och viren:

Fler relportage frinm studieresor cinskas.
Be girna privatsl l jarna t ipsa om sina smul-
tronsti l len. Vi borde ocksi ha kundin-
tervjuer. Ta upp personalbristen inom SJR.
Underscik intresset fdr en stor SJR-fest
(varfcir inte under 1990 nar SJR fyller 75
ir?). Aktuella siffror (forsiljning, intikter,
kostnader mm). Fler intervjuer med fotfol-
ket. Intervjuer med vira leverantorer - vad
gillar och ogillar de hos oss ?

Vi saxar vidare bland forslasen:
Presentation av SpecialreJor med dess

olika produktionsenheter. Informera om
rabatter (hotellerbjudanden, de som ger
AD75 pi Apex-pris mm) for SJR-personal
frin leverantorer. Vem gcir vad pi Hk. Be-
s<ik hos resebyrier i andra lender. Forslags-
sida. Minadens inl igg dir nigon slger sin
mening.

Pi slutet frigade vi ocksi om det fanns
intresse att bilda ett redaktionsrid. Till vir
gliidje fann vi att sex SJR-are ir villiga att
medverka. Vi kommer att ta kontakt med
er !

PER ERIKSSON OCH CARL E. HAGSTRoM

Hiir siilis det bdde Inter Roil-korf och Alwoys-resor.
Fr v Morio Herbesfom, Mognus Chrisfersion och
Monico Pettersson.

Marknadsfdring

PAINARKNADEN
Har rnan aAgdrna fiirbi oiitterbygden den sista fredagen i maj mdnad, d,i
kan man fd uppleaa "liinkiipings Marknad". SIR aar f iirstd.s med..

o

TAR HADE arrang<irerna tur mcd vidret
Ioch massor av folk invaderade city. Det
var som att hela stan levde upp och en fan-
tastisk karnevalstimning infinn sig. Delvis
beroende pi foreningarnas teg som drog
fram genom stans gator till tonerna och tak-
terna av en sambaorkester med diir tillho-
rande dansare.

Ja, denna harliga och skcina dag hade
minga scikt sig till citykirnan frir att gi runt
bland alla de torgstind som fanns pi trotto-
arerna utanfor butikerna.

Aven SJR i Jdnkoping hade denna dag
flyttat ut en del av sin verksamhet pi trotto-
aren. F6rutom ett litet torgstend dlr virt
produktsortiment p.esenrerides, hade fasa-
den pyntats med flaggor, ballonger och ny-
skurna biorkar.

Dagen var full med aktiviteter. I
KFUM's reklamtig, som gick tre ginger ge-
nom stan, kunde folk beskida SJR's rek-

fXmskfltar 
i titen. Det giller art ligga steget

Dom tre M'n, Maria, Magnus och Moni-
ca dasen till ira utklidda i klider frin anno
dazu6.al, erbjod denna dag ett rikligt dukat
bord med en fantastisk resemeny. Ungdo-
marna visade ett stort intresse fdr Inter Rail
kortet och efi 20-al bestillningar kom in
denna dag.

Det var ett lyckat arrangemang diir folk
kunde strosa pi gator avstengda for all tra-
fik och en behaglig utetemperatur bidrog
till att folk scikte sig till citv denna kvlll." SVEN-AKEgRlgBr,$3
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FIRASJRsTSAR!
Niista dr, 1990, fiiller Sl Resebyrd
75 dr. Verksamheten stdrtddes pA
Vasagatan i Stockbolm 1915.

Detta jubileum kommer att firas
p,i olika siitt under dret. Och till
detta kommer Inblick att dterkom-
ma flera gdnger.

l\ /TEN REDAN Nu vill vi ha din hjilp:
LYlOutlook, SJRs uppskattade kundtid-
ning, kommer att spegla 75 irs resande re-
dan i  si t t  forsta nummer 1990 (det utkom-
mer den 23 februari).  Du har kanske nigot
att bidra med till detta iubil6umsnummer..?

Vi soker material av'ol ika slag: Tidninqs-
kl ipp., fotografier, historier, kunskap - i l l t
som har med resandet under de 75 hren att
grira. Bide det som faller under rubriken
nostalgi och det som kan kallas kultur.

Leta i dina grimmor och hcjr av dig. Skriv
ett par rader och skicka in ditt eventuella
material. Har du id6er eller tips, skriv och
berit ta om dem si att  det bl ir  

-ett  
l ika sodn-

nande nummer av Outlook som verkl iqhe-
ten har vari t .

REDAKTIONEN F6R INBTICK OCH OUTIOOK

g P Q e
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SPECIAtR.ESOR.
pd Globe Hotel

Specialresors trAff p,i Globe Hotel
fdr tjugotalet resebestiillare ocb be-
slutsfattare blea en succti. Ett arran-
g:mdn! som kommer dtt giirds om
Jrcr gdnger.

qyFTET]4EDden hir trdffen var att  ge [ort-
,Jlcipande information om Sf R Spicialre-
sor och girna i  samband med"nigon nyhet
pi marknaden.

Nyheterna den hir gingen var Globe
Hotel och American Airlinis. Globe Ho-
tels, som ingir i Best Wesrern-kedjan, ir ju
ett nym hotell vid den vllkinda Globen i

;r-i !

Thomos Grohn frdn Americon Airlines delode ut
broschyrer och cnnon inlormotion om sirt flygbolog.

Stockholm och American Airlines nyhet
var flyglinjen Stockholm-Chicago.

Fcirutom Bernt Dahlgren, Rita Klki och
Carol ine Malmberg fr in Specialresor var
iven Thomas Grahn frin American Airli-
nes och Ingegerd Lind frin Best \Western
inbjudan att presentera sina friretag.

Vi fick iv6n tillfille att se hotJllet, .um
sivil som deras vilutrustade konferenssek-
tion med auditorium.

Besciket startade med en frukostbuffet
och avslutaes med en god lunch i Globens
restaurang, som inte bara kan skryta om sin
goda mat utan iven utsikten civer arenan...''*?ff$.o'HfJFtfr

re
Fr v Riid Kiiki, Coroline Molmberg och Bernt Dohlgren frdn Speciolresor.
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R,AIIn7ISAR.E
Med det n"vd Nuc-systemet skall
biljettpriserna pd ufikes flygresor
bli riiftaisare. Samtidist blir beriik-
ninsen enklare att uifiira. Istiillet
fiir"att sitta med miingder ao prislis-
tor ocb tidtabeller tdr tnan hiiilp ao
datorn f 6r det saAraprissiittningsar-
betet. Ftirutorn dtt det blir enklare
ztinner man ocksd tid.

T.|A errAnsnEsoR pe Vasagatan i Stock-
L-holrn har man. i^ l ikhet r ied al la andra
IATA-resebyrier virlden <iver, arbetat med
det nya systemet sedan forsta juli. Lars Bo-
bere-er bi l iettor med mingir ig erfarenhet
o.hian tv.ket det nv" svst."-et'uerkar bra.

"Vi hai iu inte anvint NUC si mycket
in. men hittills har det underllttat mitt ar-
bete betydl igt," siger han.

Problimaiiken icir en biljettor ir hur man
skall berikna kostnaden for en flygbiljett
som kanske stricker sig mellan sju linder'
involverar sex flygbolag och fem valutor.
Det t idigare systemet (anno 1973) kal lades
FCU (Fire Construction Unit).

"FCU fungerade vil ganska bra, men det
fanns en marigd kryphi'i som gjorde att bo-
las kunde smishoii biliettpriiet och IATA
(I i ternationa[ Air '  Ttrt t .po.t Associat ion),
iom ir samordnande orginisation, ville fyl-
Ia i  dessa kryphi l ,"  beri t tar Lars Boberg.

F<irutom'i t t  fyl la igen kryphi l  giorde
man ocksi, utrikningarna enklare samt iem-
nade ut ef{ekterna av valutaforindringar.
Systemet som skapades pi initiativ av
I.i\TA fick det klatschiga namnet NUC
(Neutral Unit of Construction). Principen
ir den samma som t idigare: priset pi en
flygstr icka r iknas om t i i l  en net tral enhet
enligt valutatabeller som uppdateras var
tredie minad.

Pi grundval av detta neutrala pris berlk-
n". de"t totala kostnaden och sedin konver-
teras detta tillbaks till det lands valuta som
bilietten skall betalas i.

"I NUC ir dollarn grundvaluta," siger
Lars Boberg. "Det lr mycket bittre ln som
det var t idi iare di bide'pundet och dol larn
anvlndes som qrundualuta. Al la forind-
ringar gtirs nu med dollarkursen som [ix-
ounkt."- 

I  pr incip forindras vlrdet av NUC-enhe-
t.n u"r tre-di. minad, men om dollarn stiger
eller sjunker mer in tio procent kan forand-
ringar ske iven inom tr-minadersperioden.
I piakt iken sit ter man dock vissa margina-
lei si att fcirindringar inte skall behova go-
ras stup i kvarten.-Avrundningen sker vil
uppit fir man fcirutsitta.

Dator i Atlanta
Livet och i  synnerhet arbetet har bl ivi t  enk-
lare for Lars-Boberg och hans kollegor med
NUC. Nu behover"man bara mataln bok-
ningarna i datorn och skriva "fqtt" pi
taneentbordet si kommer det firdiga priset
upp"pi skirmen; dels i  NUC, dels isvenska
kronor.

'Tidsvinsten ir  enorm," slger han. "Forr

l<.unde man fi sitta och sli i ta6eller och rik-

biljettpriser med NUC

NUC-svstemef innebiir en fiirenklinq fiir Lors Boberg och qndro biliettiirer. Dolorn tor iiver en del rtikneor-
beie. ll/ien miinniskon tir forforqnde-den viktigoste lEnken i kedion - det krtivs slor yrkeskunskop'

na fram och tillbaka i evigheter. Nu behci-
ver jag bara kontrollera att priset ir rim-
ligt.""Faktiskt 

ir  det en synnerl igen internatio-
nel l  verksamhet Lars-sysslar med. Nir han
anvinder NUC for berikningen gcirs det
via SAS datasvstem. Uppqifter om bolagens
oriser himtai frin daiorir over hela vlrl-
ien. Si i lva utr lkningen gors sedan pi en
maskin som stir  i  At lanta i  USA och resul-
tatet skickas direfter tvirs over Atlanten
tillbaks till Vasagatan i Stockholm.

Normalt sett tar sint hir flingande kors
och tvdrs ganska mycket tid, men inte i da-
torsammanhang inte. Svaret kommer inom
fem sekunder!

"Fordelarna med systemet ir minga. Det
blir rittvisare priser f6r kunderna, kryphi-
len har tlppts igen och biijettorens arbete
forenklas avsevirt," slger Lars.

Nu ir dock inte NUC den utopia det li-
ter som, nigra nackdelar f inns ocksi.

"Det ir kringligare att g<ira indringar
och indringar piverkar priset mer in i det

fcirra systemet," siger han. "Nu anger man
pi biliinen u". .to'pp skall goras o".h int".
M"d .tooo menas ai l tsi  inteln mellanland-
ning."

Dett" gci. att kunder som kommer pi att
de vi l l  st inna i  London en dag pi resin t i l l
New York miste f i  en belt ny bi l iett  och
dven betala extra. Lars poingterar dock att
NUC forenklar arbetet i  ni t t io procent av
fallen.

Erfarenhet behrivs
"NIJC-arna" ir inte direkt enkla och

sjilvklara att anvinda. Lars berittar atrfyra
personer frin Vasagatan har varit pi en tvi-
dagarskurs pi SAS. Diir  f ick man en rej i l
geiomgingiv hur NUC-systemet fungerar
och ocksi prova pi praktiska exempel. Vl l
hemma pi resebyrin ir det nu dessa vilut-
bildade pe.rotteir uppgift att fcira kunska-
pen om hur NUC fungerar vidare till and-

Trots datorstod behovs det dock en erfa-

INBLICK, SEPTEMBER I989



FAKTARUTA
fdr dig som inte redan kan allt

Hur fungerar di dessa NUC-ar? Alla pri-
ser faststilis i lokal valuta frin COC (Co-
untry of Commencement of Travel). Vissa
linder kommer iven fortsittningsvis att ha
USD som "sin" valuta. Priserna l inns iven i
Neutral Unit of Construction (NUC). Frin
NUC till lokalvaluta omriknas tarifferna
genom ROE (IAIA Rate of Exchange).

ROE:n fcir varie land fixeras i treminads-
perioder (1 januari,  1 apri l ,  1 jul i  och 1 ok-
tober) men kan indras iven mellan dessa
datum om valutan ir  mycket instabi l .  Nlr
betalning sker i annat land eller i annan va-
luta en i-COC anvinds bankkurs som om-
rikningsfaktor.

Har du hort biliettcjrerna sucka <jver fcir-
kortningar som SITI, SOTI, SITO och
SOTO? Hir kommer forklarineen till dessa
kryptiska ord:
SITI: Sale Inside, Ticket Issuance Inside

COC
SOTI: Sale Outside, Ticket Issuance, Insi-

de COC
SITO: Sale Inside, Ticket Issuance Outside

COC
SOTO: Sale Outside, Ticket Issuance Out-

side COC

Olika f<irkortninsar
Eftersom prisberikningsre916rna i det

nya systemet baserar sig pi var biljetten
siljs respektive stills ut skall varje biljett in-
nehi l la nigon av ovanstiende fcirkortningar
frir att indlkera detta. SITI och SOTI er"de
vanligaste konstruktionerna. SITI ir en bil-
jett.som siljs tex i Sverige och dven pi-
brirjas hir. SOTI kan vara ert PTA (Preplid
Ticket Advice), silt t ex i London och bil-
jetterat i COC, t ex Sverige.

En SITO lir vi knappast rika ut for - hur
ofta slljer vi en biljetf hir i Sverige som bil-
jetteras utanfor Sverige nir resan piborjas
her? En SOTO bl ir-vi i l  diremoi inte'si

NUC (Neutral Unit of Construc-
tion) bar aarit i anaiindning seddn
1 juli 1989. Borta (niistan) iir FCU
(Fare Construction Unit) ocb Cur-
rency Adjustrnents, Resebyr,itj iins-
temannens pannd liiggt i djupa
aeck. Varfiir NUC? Nu niir ai iint-
ligen bade liirt oss dtt bittd i FCU-
labyrinten. Hiir fiiljer bakgrund
ocb fakta omNUC-arna.

TBEGYNNELSEN baserades IATA:s valura-
Isystem pi fasta kurser i USD och UKL,
USD for Vestern Hemisphere och UKL
ftir Eastern Hemisphere, ."-t "n omrik-
ningskurs frjr riversittning till lokala valu-
tor. Detta fungerade bra si l inge valutorna
h<ill sig stabila men i slutet av 60-talet ansig
IAIA att ett nytt system miste uppfinnas.

I b<irian av 7j-taIet introducerades FCU-
systemet med en Currency Adjustment
Factor som tillsammans med en fast omrik-
ningskurs riknade om den riktiga FCU:n
till lokalvaluta. Si sminingom insig man
emellertid att iven detti system blev ohill-
bart eftersom det var mvcket komolicerat
och nistan omojligt att forklara for kunder
och inblandade linders myndigheter.

Bara dollar
Resenirerna lirde sig dock att utnyttja

dess svagheter sitillvida att de kopte biljet-
ter i linder med svas valuta och fick dem till
ett ligre pris in orn-de hade kopt dem i det
land dir resan skulle bciria. Frir att undan-
r6ja dessa problem borjade IATA:s med-
lemmar fundera igen och i september 1987
hade man slutligen enats om ett nytt tariff-
berikningssystem, det som just introduce-
rats pi resebyrier och flygbolag vlrlden
river.

ovanlig nu nir paragraf 15 i minga special-
prisnoter i APT:n tagits bort. (Den paragraf
som begrinsar mojligheten att silja err spe-
cialpris"utanfor COC).

Ni men vad blir'det nu fcir konkreta
skillnader vid prisberikningar med NUC
jiimfdrt med FCU? Varsigod, etr par exem-
Per:
r Vid prisberikning av en RT (Round

Trip) (SITI, SOTI) frin A via B till C, be-
h<iver man inte l ingre kolla HIP (Higher
Intermediate Poinil om resenirin lnte
gcir stopp i B. Observera att detta kanbe-
tyda, att.resan blir dyrare om passagera-
ren bestimmer sig fdr att stanna pi en
punkt som finns ibiljetten. En "reitrik-
tion" pi en fullprisbil jerr som man var.  - ) - - .garoerad mot I rLU-systemet.

o En RT SOTO riknas om endast med
bankkurs - ej llngre med jlmforelse mel-
lan Construccion Unit och bankkurs.

o CTM (Circle Trip Minimum) behover
bara kollas till stopover pointi och inte
till alla mellanliggande p.ttrkte..

Enkel vig
Si lingt ir det littare 

-att 
arbeta med

NUC-arna in med FCU-erna. Men var oi
din vakt nir du berlknar en OV (Oire
\(lay)! Di kan du nlmligen rika ut fcir
BHC (Backhaul Check), DMC (Directio-
nal Minimrlm Check), OJO (Open Jaw via
Country of Origin), OJC (Open Jaw with
Common Ticketed Points) et ietc.. .

Varning utfirdas iven till den som nu
tinker glomma allt vad FCU och Currency
Adiustment heter! Fram till 1 iuli nista 5r
lciper de bida systemen parallelit och vi kanlciper de bida systemen paral
rika ut fcir det'tvivelakfiga nojet att skriva

ir. En handskriven biliett utstilld i Hydera
bad...

UttA SUNDELT

raKa uf, ror oet tvrvelaKtrga nolet att sKrlva
om en biljett utskriven i FtU:er fore 1 iuli i
ir. En handskriven biliett utstilld i Hvdera-

Taxi med telefon
f, NcelslrANNEN SJALVA kallar det
lradiotaxi. Men det ror sig alltsi
inte om radiobil av samma typ som
pi Grona Lund utan om riktifa taxi
men med telefon. Den klassiskl enq-
elska londontaxin har nu nigot ii
avancerat som telefon. Moderia bil-
telefoner som man kan ringa hem till
Sverige med nir man sittei i bilkon.
Ett par minuters telefonprat kostar
ungefir 5 pund. Alla taxibilar har
inte telefon och fir det kanske inte
heller. Men det ir inte dumt om man
fastnar nigonstans i londontrafiken
att kunna fi kontakt med dem som
vintar.

Uniformen pi is
T TNIFoRMEN LAccs lA rs. Nyss hem-
L,f kommen frin budgetdragningarna i
Karlstad miste jag konstatera att pengarna
inte r icker t i l l  denna storsatsning just nu.
Min fcirhoppning ir att isen smilter snabbt,
dvs att vi fir ett resultat dir utrymme finns
fcir den av de allra flesta efterlingtade en-
hetliga klidseln.

Som ni alla ir medvetna om grir vi nu
kraftanstringningar fdr att hilla nere inves-
teringskostnader, lokaler osv.

F<irarbetet till den enhetlisa klidseln ir i
princip klart - vilket inne6ir att vi kan
"trycka pi knappen" si snart vi ser att till-

. , 4
fiilla lr,inne. Jag med er hoppas att det inte
ororer allrror range.

Lit oss gemensamt hjilpas it att smilta
isen !

Med viinlig hilsning
Bertil Hammarberg

ren bi l jettcir fcir  att  klara jobbet. Lars upp-
skattar att  man misre ha jobbat minst et i  i r
fcir  att  klara sig si l lv.

"Det'ar mycket man miste veta och dven
mycket man miste ana," siger han. "Till ex-
empel miste man al l t id kontrol lera r imlig-
heten i  ett  bi l ietrpris. Verkar det konstiet
behover det inte vara fel .rigonstans, mJl
man kan kanske komma billigare. undan ge-
nom att antingen kopa bi l ietten i  nigot an-
nat land el ler dlela upp boknine.n pi ivi  bi l-
ietter: en som bestails och be"talas hir och
en som bestills hir, men betalas i utlander."

Om priset kan piverkas i stor utstrick-
ning berlttar Lars detta fcir kunden som di
kan vilja att indi gi genom den egna rese-
byrin eller si tiini n*isra hundrallpoar pi
ait ringa eller fixa en bestillning tiil'udan-
det.

"Pi kort sikt fcirlorar vi kanske pengar pi
det, men vi vinner kundernas fortroende
och det ar bra f6r framtiden." slutar Lars
Bobers." 

TENNARTHAKANSSON
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O"ilZok-dagen

INDUSTRI PAOFFENSIVEN
Reseindustrin iir p,fi offensizten.
Aldrig tidigare bar intresset f tir om-
oiirldin aaiit stdrre eller konsumen-
ternd i aiistztiirlden adrit sd intresse-
rade aa att resa.. Ocb aldrig tidiga-
re bdr sd mdnga ocb sd stora ekono-
miska intressenter sdtsdt resurser i
reseindastrin,

J\ TAGRA AV BRANSCH ENs viktigaste aktci-
I  \  rer var inbjudna t i l l  Outlookdagen
den 10 maj i ir for att fcirsoka ge svar pi hur
den nirmaste framtiden kommer att se ut,
vem som till exempel kommer att g<ira vad
och vilka huvudtrenderna i utvecklingen
blir. Symposiet samlade runt 130 personer
och milgruppen var frimst branschfolk,
men dven massmedia.

Arrangorer var SJR Marknad och Out-
look. Plats: Teaterskeppet i Stockholm. In-
blick var naturligtvis 

'ocksi 
dir, och ska

kortfattat forsoka iterge nigot av fore-
draesha.llarnas svar och framtidsvisioner.

fjry ddrttob" var fcirst ut pi podiet med
temat "Vad betyder avregleringarna inom
EG och vilka nya spelregler kommer att
gilla pi 1990-talet?"

Hur ser utvecklingen och ftirutsittning-
arna egentligen ur f6r flygindustrin?

Han instimde i Transportridets och ge-
neraldirektcjr Norrboms uppfattning, att
utvecklingen ir entydig i hela virlden. Det
ir inte bara USA som gitt lingt ifriga om
avregleringen utan det giller iven NyaZea-
land och Australien. Euroo6erna lr inte rik-
tigt <iverens och hlr gir uivecklingen nigot
mer langsamt.

Ulf Adelsohns teori var vidare, att luft-
fartsregleringarna troligen 1r borta ir 2OOO.
Di kommer vi att ha mindre flygplatser och
flyga t i l l  f ler orter t i l l  l igre priser.

"Men att Sverige kommer att vara med i
EG januari 199i, eller 1996, det tror jag
inte," menade han. "Inte ens ir 2000."

Boomen fortsitter
Cbrister Sandahl. VD for SAS Leisure tala-
de fcir sin del om reseboomen. Hur linge
kommer den att pigi, vad gcir marknadsle-
daren nir ha.r bih6ver utveckla sina affi-
rer?

Att marknadsledaren miste utveckla sina
affirer svarade Christer Sandahl ett direkt
ja pi. Han trodde dessutom att reseboomen
kommer att fortsetta, dven om dir finns en
del hot, men ocksi mcijligheter.

Bland hoten fanns bland annat alltfor
vackert vlder hir hemma och hciga dollar-
kurser. Overkapaciteten ansig han vara ett
hot fcir sivil bransch, som kanske for kun-
derna i  for l ingningen. Mcil l igheterna l ig
delvis i att det hinder en hel del ute i Euro-
oa och resten av virlden. Fler minniskor fir
-.. p.trg"r, fritid och <jkat intresse av att
resa.

SAS Leisure tittar pi mojligheterna att
exportera det de idag hi l ler pi med pi nya
mirknader, el ler ori  det f inns nigia nya
verksamheter som fungerar pi de markna-
der de i dag ir verksamma.

6

Karl-Erih Strand, chef for SJ Persontra-
fik redogjorde for nigra av SJ:s satsningar
f<ir att ta tillbaka forlorad mark.

Persontrafiken har tappat 10 procent av
sitt kundunderlag mellan iren 1980 och
1987 (78 milioner resenirer 1980 mot 70
miljoner idag).

SJ dr en stark konkurrent till flyget pi de
kortare strickorna. De bemciter flygets re-
sonemang, att restiden ir bortkastad tid,
med att se till att den blir meninesfull. Karl-
Erik Strand menade att SJ inii kan sliss
med restidens absoluta lingd, men diremot
satsa pi komfortlosningar som gcir SJ kon-
kurrenskraftigt.

"Tag den tr"y" roo'u"gnen som exempel,"
menar han. "Den har dusch och toalett i
hytten, extra ljudisoiering, en annan inred-
ningsstandard, nya mjuka boggies osv. Det
ir en helt nv orodukt."

Frin och med december i ir ska det bli
"javligt roligt fcir ungarna att ika tlg", lor
att citera Kari-Erik Strand. Di lanseras de
nya barnfamiljsvagnarna med lekutrym-
men, bocker, tidningar, spel och video,
lekvirdinnor och allt som behrivs for att
forildrarna ska kunna koppla av.

Nista nyhet i december blir den nya kon-
torsvasnen i tvi olika varianter: En ftire-
tagrur[rr, ett kontorslandskap fcir foretag
att abonnera pi. En annan satsning dr nya
KOnrerensvagnar.

Ett flaggskepp
5lst ,  men rnte mlnst ,  presenterade l \ar l -
Erik Strand SJ:s flaggikepp, persontrafi-
kens vinna eller fcirsvinna: snabbtiget. Kort
och effektiv restid, utomordentligt hcig
komfort och dito servicenivi.

"Dir blir vi klart konkurrenskraftiga med
flyget," fcirklarade Karl-Erik Strand.

Hur ser nu framtiden ut for hotellen?
Har de prisat ut sig sjilva? Har de forbyggt
sig? Finns det plats fcir fler?

Carl-Henrik. Victorin, chef fcir Reso Ho-
tels, erkinde att hotellbranschen kanske
ibland biddat lite diligt fcir sig sjilva. Men
ha.n ansig inte att vi  i  Sverige prisat ut oss
slalva.

'Jimfor man med andra llnder vad giller
kvalitet och lige, hiller vi en fcirhillandevis
bra prisnivi," sa han.

Han kritiserade ocksi vissa oolitikers
orl t t f i rdiga slt t  att  se pi hotel lkosinaderna.
Nir de talar om reskostnader fokuserar de
sjilva hotellrumsboendet, som i realiteten
endast utgor mellan 25 och 30 procent av
den totala reskostnaden.

Carl-Henrik Victorin f6rutspidde att
rumsbeliggningen kommer att dala under
iret. SCB:s siffror pi hotell med ett par
hundra biddar visar att de har 66 Drocents
bel iggning under mi 'ndag-torsdag och 40
procent under fredag-scindag. Det finns,
som sagt, en hel del kvar att silja.

Hans svar pi den sista frigan - om det
finns plats for ytterligare hotell - blev ett
klart nej! Men man kan ju skapa en mark-
nad ocksi. Vi kunde forsoka fi svensken att
stanna i Sverige under semestern och fi fler
minniskor att resa hit.

Han stillde sig dessutom lite tveksam till
ligprishotellen Prize Hotel och Good-
Morning Hotels, men fcirutspidde fram-
tidsutsikter for Reso:s motsvarande sats-
ning - Eurostop.
Hur ser situationen ut for SAS i sin nya roll
och under nya villkor? Peter Forssman, SAS
Sverige-chef anfdrde bland annat, att inter-
nationaliseringen som pigitt sedan efter-
krigstiden ir en kraft som inte gir att hejda.

Det kommer i framtiden inte bara att bli
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Bengt Bengtsson lror olt vi iiven i fromfiden kommer Corl-Henrik Victorin, chef fiir Reso Hotels ovfiirdo-ott resq till dogens mesf populiiro resm6l - Mollor- de kririken mot hoteilbrqnscle" iia" 6i " potiii'l*-
co. h6ll.

"Branschen 
behciver anstdlla ytterligare

utbild.ade resetjinstemln, som i d.g int.
trnns."

Antlieen tillbaka
Edgar B. Flinck, Xmerican Airlines Skandi-
navienchef var en mycket glad man denna
dag. Han, American Airline"s alltsi, hade ef-
ter si minga ir lntligen fitt en liten kirra
pi. Arlanda och har nu upptlckt - och kom-
mit tillbaka tili - Skandinivienl AA var det
frirsta amerikanska flygbolaget pi Bromma
fdr 39 ir sedan.

Han berlttade att avregleringen i USA ir
1978 innebar en rej i l  turEulenioch sav AA
en hel del erfarenheter som ldrt dern"hur de
ska handskas med omvirlden i dae. I USA
fanns det di c:a 5O0.0OO olika oriivariatio-
ner, i  dag ir  man..uppe i  2,3 mil joner, om
man tar enclast tnrlkesllygct.

Resebyrins insats koirmer att i framti-
den bl i  oerhrirt  vikt ie nar det ei l ler att  att
reda ut prisdjungeln iom komnier atr folja i
avregleringens spir i Europa, iven om der
inte blir i samma utstrickning som i USA."Fcir AA ir det vikriet ati*'ara ett kvali-
tetsflygbolag," avskijadJFlinck.

Det fir inte ta lingre tid in etr par minu-
ter att checka in, mai ska inte behova vinta
pi bagaget l ingre in sju minuter och ameri-
kanarna kriver en on-t ime-performance pi
85-90 procent

Amirican Airlines har i dag 7O.0OO an-
stillda med 6ver 477 plan dir Boeins.767 ar
den vikt igaste maskinen. Ar 1988 tr i . ,rpor-
terade fciretaget 73 mil joner passagerare,
pr.ognosen tcir 1989 ligger pi narmare 73
mll,oner.

K<ip en iordglob
Eddie Flinck puffade for CTricago som den
naturliga "hub^en" fcir AA - o.iUSA-r.r"-
nirerna. Krip en jordglob och se fr ir  er sidl-
val, lod hanJ uppmanins till de fcirsamlade.

Sist ut bfand iagenr ikto.e. var Cbrister
Magnusson, VD fcir Stockholm-saltsjcin,
som kort svarade pi frigan om vem som
iqer vad i reseindusirin om fem ir?

Stockholm Saltsjcin har i dag borjat byq-
ga upp en servicekedf a med inriktnirie
frdmst pi Skandinavien - pi affdrssidai
Flygresebyrin och Atlasresor och Trivsel-
resor pi fritidssidan. Milsittnineen ir att
kunniagera inom tjinstesektorn Eller inom
servicesektorn pi produktionssidan dir de
ir verksamma inom f lyg, buss och hotel l ."Tanken ir att  byggiupp ert hdekval ira-
ti v t f oreta g med syrieigief f ekter," b"erdttade
""3io.rk"l igh.r 

och synergier mellan de ol i-
ka leden di nisot fcir fiamtiden. Stock-
holm-Saltslcin satsar pi att utforma ett ser-
viceforetag inom Skandinavien och kanske
med tentakler utomlands - frdmst di pi ho-
tel lsidan.

Foredragen avslutades med en vederkvic-
ka.nde debatt med frigor och inligg frin pu-
t  t ' l
DIIKCN.

Sjilva symposiet avslutades med annan
vederkvickelse - ett rikt och vilsmakande
buffetbord.

Det hir,var frirsta gingen Outlook-dagen
arrangerades, och gensvaret var mycket po-
sit ivt.  Tanken lr att  denna dag kommer'att
foljas upp med ett symposiuri en ging om
aret med ert nytt, intressant och aktuellt
tema. ''*9ll'$.o'H*'.lFgI

enklare att fcir f  lytta sig el ler l i t tare med ut-
byte linder emella.t. Aven hinder for olika
verksamheter kommer atr monreras ner.

Den avreglering av luftfarten, som vi nu
ser bcirjan pi, kommer att ge flera akrrjrer
pi scenen, ge okad konkuirens och cikad
press pi priserna fcir resetjinster. Det allr-
mer <ikade vilstindet kommer ocksi att in-
nebira att resandet cikar kraftigt.

Han menade, arr nir SAS' forverklieat
milet, att underlitta fcir resenirern" g.nJ-
att erbjuda dem ett globalt ry.te-1u ett
brett spektrum integrerade resltjdnster, har
SAS l imnat den t iadit ionel la f lysbolaes-
synen nigot. Flygbolaget SAS finns mid
bara som en vikt ig del,  det ir  inte helheten
som uorgare.

Forssman sade vidare, att SAS numera
modifierat sin tidigare nigot strama strategi
till att forscika f<irverkligi det globala resE-
systemet med partnership medlndra akt<j-
ttllor- 

har exempelvis icirdjupat samarbe-
tet med Thai, All Nippon, Texis Air, Con-
trnental och nu senast samarbetet med ho-
tellkedjan Interconrinenral."

Mallorca i framtiden
Fritidsresors Y,D, B e n gt B e ngt s s o n, .fi ck fr i-
gan vart svensKen reser I clag och r tramtr_
den nir han trrittnat de vanlifaste resmilen,
som Mallorca, Gran Canaria och Rhodos?

Efter diverse roliga utligqninsar och en
del gliringar mot fcirieiendi"tala.'e bleu sva-
ret : Med eilhavsomridJt.

, Dir finns tempererat klimat och vatten,
dct ir civiliserat, dar finns gott om minni-
skor, dir finns ett kaf6 om"hornet och det
ligger pi etr lagom avstind, mellan 3-4 tim-
mar. Pi vintern l igger dessutom Kanarie-
ciarna pi bekvimt av"stind, endast ytterliga-

re ett par timmar linere bort.
Han forutspidde itt resandet till Mallor-

ca knappast 
-ko--.. 

att minska, snarare
cika. Frt nytt resmil som Bengt Bengtsson
tror pi, .  som kommer stort och rustar sig
frir <ikad turism. ir Turkiet.

Maria Lilja, marknadsdirekrrjr inom Ny-
man & Schulrz Resespecial isterna, repre-
senterade distributionsledet inom resini-
ringen.

Resebyrin i framtiden, behcivs den mel-
lanhanden, hur ser behovet av kunskap med
vdxande utbud ut? var de frigor hon hade
att ta stillning till.

Maria-I i l ja tog samtl iga med pi en myck-
et kval i f icerad ' tur" genom resebyrin'(af-
fdrsresebyrin), dess Ltueckling och frim-
t idsmcij l iqheter med hi l lp av f lera bi lder."Resebyrlerna 

har sutt i t 'ganska luqnt pi rre
monopol : informations-,-boknings"- oih be-
talstrommonopolen," sa hon.

Men situationen fdrindras snabbt av
framfcir allt tre faktorer: informationstek-
nologin, avregleringen (el ler l iberal isering-
en) oih -nya Jktorei pi'"vir" marknad (bE-
talkortsfciretagen).

Sedan fem ir tillbaka har resebyrierna
bcirjat.agera genom bl a egen utveckling och
p rof f si gire mark n adsf ri,ri"n g. D i h ade 

"res 
e-

byrierna samma produkter och samma pri-
ser, dir de i dae kbnkurrerar.

I ett skede-av koncentration, eller ni-
scher, bestlmde sig Nyman & Schultz fcir
att igna sig it enbart afflrsreseservice. Nis-
ta konkurrenssteg var profilering och pro-
duktutveckling. 

"

Maria Lilja redogjorde iven for sin syn
pi affirsresebyrini framtida seruice, som
kan indelas i ' t re ol ika nivier: den enkla
bokningen, reseplanering och Travel Mana-
gement.
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II'IAR.IAS I N KtI PPTE fl LL
pd SIR i Orebro

Med ett adnt k@p med saxen in-
ztigde landsltiiading Sigaard Marj a-
sin SI Resebttrds ntta utijkade rese-
byr,i' p,i Drottninggatan i Orebro.
Pktscbefen Leif Broman ocb bans
personal kunde tillsamrnans rned ett
stort antdl inbjudna beztittna cere-

Q; nesrnvnA I OREBRo har funnits pi
Jbrottninggatan i  t io ir  och det ha. nu ut-
6kat sin lokalyta frin 350 kvadratmeter till
550 kvadratmeter. Dessutom har lokalerna
disponerats si att en avdelning tar hand om
tigiesenirer, en annan fly[resro - for
priv.atpersoner och en tredje avdelning skci-
ter toretagsresor.

"Fciretagsresorna dr vir storsta avdel-
ning", berittar Leif Broman medan han
blickar ut over de nya frischa utrymmena.

For tio ir sedan arbetade 13 personer pi
SJ Resebyri i Orebro och idag har perso-

De inbiudno pd invigningen ov SJ Resebyrd dehog i en fr6getiivling och Gunillo Schylonder fr&n Posfen svo-
rode biist och vonn f-iirsfopriset, en reso iill USA. Hon grotulerodes cv plolschef Leif Bromon.

I

I*

nalstvrkan cikats till 25 oersoner.- , ; ."Vi var vildigt tringbodda tidigare och
det var besvirligt fcir personalen under om-
byggnaden men nu kan vi glidje oss it att

intligen fi ta vira nya stora ]okaler i bruk,"
framhiller Leif Broman."""8'�ffSlg[8,il

TrAff fi;r odra ..

tEI/ERANIOR.ER.
Vdr marknadsaztdelning bade brdda dagar i maj. Fiirutom Outlook-dagen
arrdnge,rades t,ud a;ilbesiikta lezterantiirstriiffar med baffet pd Sergel Pkza
i Stockbolm.

till rederier, bussbolag, hotell och resear-
rangcirer och kvill nummer rvi var flygbo-
lagens afton.

Frin SJR:s sida gav Bert i l  Hammarberg
en detal ierad bi ld iv vir organisation oc[
dess medarbetare. Hans Nohrenius infor-
merade om marknadsavdelningens position
pi marknaden samt nigot om framtida pla-
ner' r'*?,!ttfi.o,Hf,iFpr$

Hons Nohrenius (t v), Bengt Vicrorin (t h) frdn SJR:s
morknodsovdelning och Europolourings VD Bo
[indblod poseror fiir fotogrofen.

a

CYFTETMED arrangemangen var att  i  fors-
Jta hand tr i f fa sairt l iga"SjRs sa-arbets-
partners och dven att presentera oss sjdlva.
Vi hoppas kunna repetera den hir typen av
arrangemang, som ronte en mycket god
uppskattning av samtliga.

Det var inie bara vi SJR-are som fick trif-
fa och umgis med vira leverant<irer, det ir
inte si oftide fir tillfille att triffa varandra.

Drygt 100 personer kom till respektive
arrangemang: Den fcirsta kvillen riktade sig

Bertil Hommorberg hiilsor Gullivers Resors VD,"[olle" Bergenholtivdlkommen.

Tvd glodo herror - fr v Ulf Srriim, VD ltir Woso Fiir-
siikring och Ake Lorsson. Alwoys morknodschef.

Ett onnot vtilbekoni onsikte for fiir siq blond bordets
liickerheter - Bengt Bengtsson, Fritidiresors VD.
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Scilkn sjukskriana i Sdderbamn

PERgONKETWN
VIKflOF6R,RMSELN

"Yi^l!o! alh som finns i-Stockbolm", siiger Gwn Okson, som Ar'lagledare'
pd St Resebyrd i SiiderbdnT.n. "Men oi har dessutom mer tid fiir kunderna
ocb kiinner dem oftapersonligen."

QJ nesravnA r SODERHAMN flyttade in i
,Jegna, nybyseda lokaler pi Kunssgatan
indllS6de;had;s Soarbank i ttou.-E"i f6'-
ra iret. Byrin var tidigare Resos, men krip-
tes upp av ST Resebyri fcir ett par ir sedan.
De h'6il man till inne i Soarbanfens lokaler.

"Jag 'fuskade' i branschen redan under
60-talet", berittar Gun Olsson, som gitt
den linga vigen pi kontorssidan. "Di var
iag ansti l ld pi en j i rnhandel och jobbade i t
Reso pi sidan om".

Hon blev med tiden kamrer pi iirnhan-
deln samtidigt som resebyriveiksamheten
krivde allt mer tid. Tankar fciddes oi att
starta eget i resebyribranschen, men innan
tankarna bl ivi t  t i l l  handline kontaktades
hon av kamrer Gunn6r Paim oi Soder-
hamns Sparbank som undrade om hon ville
starta Reio-kontor i bankens nya lokaler pi

l(ungsgatan. Eftersom M:s resebyri i S-o-
derhamn var pi vig att ligga ned slog Gun
till. Aret var iszs. 

'

Guns "lag" bestod di av Britt Lorendahl,
som numera har hand om bokfcirineen och
Ann-Christine "Kina" 

Tohanssori, som
idag har hand om affirsreior. De ir-fortfa-
rande kvar.

Idag ir arbetsstyrkan dubbelt si stor.

Ann-Charlotte "Lotta" Englund, som kom
1978 siljer ocksi afflrsresoi, medan de tvi
senasr ansrellda, Monica Sundell (1985) och

L?rj:.tr.rror 
(1986), tar hand om privatre-

Personalen trivs
Personalen trivs pi kontoret, trots - eller

kanske tack vare - art arbetstakten ir h<ie.
Det bevisas kanske bist av att ingen inn-u
limnat byrin och att sjukfrinvaron ir sill-
synt lig.

"Vi har inga problem med sysselsdttning
under dagarna. Vi har snarare ivirt  att  hin"-
na med,"-menar Gun Olsson. som inte lr
helt frlmmande fcir att man miste cika ut
personalen ytterligare.- 

Blir det friga ;m nyanstillnins srjr man
som tidigare ginger. De scikande"rian rror
ska passa in i  genget biuds in dl l  en tr i f f
med-hela perso-nalin fcir att peila om Der-
sonkemin stimmer och serviceandan dr'den
rdtta.

"Det ir viktigt att man rrivs med varand-
ra pi en arbetsp-lats", konstaterar Gun Ols-
son och pekar pi att det till exempel inte ir
nigon statusskillnad mellan afiirs- och
privatsidan, utan arr alla hiilps it med resul-

Hiir iir det ingo suro miner, trots oft regnet iiser ned
och fermomefern visor pd lolv oroder olus mitt i
sommoren. Siili det med'eft leentre, kqn'mon siioo
om flickorno pd SJ Resebyrd i Siiderhqmn.

tatet, pi SJ Resebyri i Sciderhamn.
Kunderna kommer frin hela Hilsine-

land. Pi afflrssidan lisqer tynsdpunkten Ji
de scidra delarna au 

-l"ndskioit. 
Dir ir

STORA strirst, friljt av NCB Vallvik, Berg-
vik Kemi och Soderhamns Verkstider i S5-
derhamn med omneid. Bruks Mekaniska i
Arbri, FMG i Alfta och Sandvik/Vindsor i
Edsbyn dr andr a stora affdrskunder.

Efters.om bordtennislandslagets ledare
Glenn Osth bor i Soderhamn bTir det dess-
utom en del bokningar it pingislandslaget
fcir flickorna pi SJ Reiebyri dai.

UTF SCHONING

PRN/�TFORSALJNINOEN
Priaatresef iirsiiljningen iir mycket
gliidjande. Det siiljs som aldig fiirr.
Cbartern gdr rnycket bra oclt ldng-
resorna bra, Bussresdndet iikar ex-
plosionsartat.

Halatidsresultatf ii,o o  o o

l-fnadsgruppen pi huvudkontoret pre-
senterar. Det privata resandet okar och SJ
Resebyri ercivrar helt klarr nya och viktiga
marknadsandelar.

DET AR GLADJANDE siffror som mark-

sortimentet med gott rykte. Har har vi okat
med 32 procenr. Auen iSg.esorna frin Glo-
betrotrei har okat - noteiing"n lyder upp l2
Procent.

Utropstecken
Bland alla utropste6ken finns det iven nig-
ra omriden dii vi ytterligare kan fcirbiittia
resultatet. Fritidsrisor ligger fortfarande
lite ligt, iven om det skett en berydande
upphimtning sedan irets forsta irvartal."Fritte" staller upp,, enligt Bengt och det
sKa vt naturtlqtvls ocksa gora.

Trivselresoi gir vare iie bm eller dilist.
Kommer att kopplas samiran med Atlasr"e-
sor och kallas Grand Tours. vilket innebir
vissa frigetecken infcir framtida satsningar.
Plus \World ir en ny och exklusiv produkt
ddr runt 100 passag'erare bokats. SJR-ande-
len ir inte kirid foidaeen.

Forsi|ningen av Plusresor har minskat.
KonkurrensJn frin bland annar etr allt mer
ayreglerat flyg ir hird. Srrategin infcir fram-
tloen utreds.

"Nigra som verkligen upplever ett bok-

ningstryck utan like ir SJR Tours", berittar
Bengt Victorin ocksi.

En ny telefonvdxel hiller pi att installe-
ras, vilket kan gcira framkomligheten dilie
under ett overglnesskede. Tipsl anvind tel
lefaxen om di h"ar problem att ni SJR
Tours.

Fler glidjande noteringar. Europabuss
upp_ 45 procenr. Europa Touring har cikat
med 1l procent. Scandorama plus 27 pro-
cent. Enligt Bengt ir bonusmilet fcir Scan-
dorama 17 mil ioner och dit  nir vi .

Bussresandet har - som sagt - gitt en ny
virtill m<ites under 1989. Re-kordlt slis vdl
av Olvemarks som vi rikat fdrsiiljningen av
medimponerande 227 procent. SJR hir lyc-
kats besl i Smilands-regionen.

^ Ser vi till den egni produktionen gir
Storstadsresor bra (upp 70 procent). Sir-
skilt, gliidjande lr fciislliningen av CPH-
DroouKten.

"Gor inga egna qrupparrangemang", pi-
pekar Bengt. nKontatta 

Spec"ialreso"r sbm
oftast har det bista leverantorsprist*,i 

rro*

Under fdrsta halviret silde vi pi SJR ex-
empelvis inte mindre in 1O 000 Alwjys-re-
sor. Detta motsvarar 34 procent av din to-
tala Always-f<irsilinineen via resebvrier.
Aven Royil Tours har g"itt mycket bra."Resebyrierna har n"u fittteloningen fdr
den goda Royal-forsiljningen undeifrirsta
kvartalet", siiger Bengi Vic"torin. "Det blev
285 000 kronor som kommer att fcirdelas oi
grund__val av resebyrins forsiljnin gsandel't

Gullivers ir en annan bra produkt i bas-

INBLICK, SEPTEMBER I989



SJR Anviindorservice iir rill fiir dig! Skulle def ktiro ihop sig med dqtor eller terminol iir det boro oll ringo.
Frdn vtinsfer: Losse, Sophio och Stelon. 

^ .. , .

Anuanclarserarce
o o

TOSER DINAPROBETN
Datorer iir till f 6r att giira liaet enk-
hre, Men ibland kan man kanske
undra. orn de inte siints till jorden
aa nAgon biigre intelligens fdr att
testd. oss ocb odrt tdlamod. SIR sat-
sdr nu pA dtt giira liaet enklare ftir
alk datoranu;indare.

l \TUMERA HAR SJ Resebyri sin egen pro-
I \  blemlosaravdelnine fcir datatekniska
problem. Dlr tar man h"and om alla mojliga
och omojl iga problem och fr igor som rt ir
STR:s datasvstem.- 

SJR Anvendarservice kallas den nya en-
heten och bestir idag av tre personer. Vi
har ett viildigt avancerat och bitvis
komplext datasystem dlr minga problem
kan uppsti.

Frin en terminal inom SJ Resebyri kan
man ni minga olika funktioner och dator-
system. Ett av dessa ir SMART, som an-
vinds f6r biljettbokning.

Det finns en sirskild avdelning som har
hand om art hielpa SMART-anvlndare t i l l
ritta som kallas SMART Help-Desk. Nu ir
problemet det att  folk r inger' t i l l  dem ocksi
med fel som inte alls ror SMART-funktio-
nerna.

For att rida bot pi detta har en egen av-
delning inrittats som skall hjilpa de cirka
1.100 anvindarna av vira egna system.
Verksamheten sparkades iging i januari i ir
och kommer ^tt vara fullt bemannad i sep-
tember.
Behovet av en anvindarservice aktualisera-

des ocksi av de inkop av ny utrustning (da-
torer och skrivare mm) som gjordes inom
ramen for CC-projektet under viren. Det
ir minga nya funktioner som tillkommit el-
ler indrats och minga nya program som
skall  fungera i  den gamla organisationen.

Fel som uDDster ir kostsamma och inne-
bir att mask]ner och oersonal "stir stilla".
Kringlar saker till sig kan man ringa till SJR
Anvindarservice och fe hjelp direkt pi tele-
fon.

"Vir frimsta uppgift ir att strukturera
vad som egentligen ir problemet," berdttar
Stefan Nyberg som arbetat pi anvindarser-
vice allt sedan starten i januari i ir.

"Nir vi har klart fcir oss vad som strular
kan vi antingen ge direkta rid till an-
vindaren eller si slussar vi vidare till ritt in-
stans."

"Forst och frimst handlar det om att be-
stemma om det ir de egna systemen det ir
fel pi eller om det ir SMART som kringlar.
Om det ir virt system ska SJR Anvdndar-
service ta reda pi om det ir ett hirdvarufel,
miukvarufel eller om det ir handhavandefel
och itgirda det."

Stefan berittar att det kan vara nog si
kr ingl igt att  konstatera vad som inte funge-
rar nlr en anvdndare ringer och siger:

"Det skrivs inte ut nigra biljetter!".
Felet kan ligga i sjiilva skrivaren, termina-

len, SMART eller att anvindaren helt en-
kelt gett fel kommandon.

'Ti ir medvetna om att det kan vara svirt
frir anvindare att siga vad som ir fel och
bestimma vart de skall ringa. Som grundre-
gel kan man dock siga att de alltid skall

ringa hit vid tveksamhet. Efter ett par fri-
gor vet vi ganska vil om felet finns i vira sy-
stem eller hos SMART," siger han.

Tre telefonlinjer
Telefonerna kan si varma hos Anvindar-
service och det ir iu precis det som de ir till
f<ir. Mellan 30-50 Jamtal per dag brukar
man kunna rikna in. Hittills har det bara
funnits en ingiende linje, men nu fir man
tre nummer att ta emot samtal oi. Numren
ar 08-762 4565, 08-762 4566 och A8-762
5444.

"Vi vill kunna ta emot och hiilpa alla som
ringer hit ," siger Ste{an.

Dock efterlyser han lite felsokande pi
plats innan -rn lyfter luren och ringer. Det
har exempelvis hint att anvindare inte fitt
iging sin-terminal pi morgonen. Vederbo-
rande ringer till Anvindarservice som forst
fr igar om nitsladden sit ter i :

'Det ir klart den sitter i," slqer luren.
Nir man i  al la fal l  insisterai pi att  detta
skal l  kol las visar det sig kanske att sladden
halkat ur vdggurtaget. Stefan menar att si-
dana element:ira fel kan lcisas utan att An-
vlndarsevice behover peka pi dem.

Tiderna man passar telefonerna ir kon-
torstid. Di ir dit meningen att det alltid
skal l  f innas tvi  personer som kan ge svar pi
rragor.

Drygt dagsverke
SIR Anvindarseivice svsslar inte bara med
ait hjilpa anvindare tillretta. De skall ocksi
utbilda dem pi persondatorer och de olika
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Ryska tips
LTvn YUSUPov-PALATSET i Lenin-
I Ierad for en si l lan skidad f irma-
fest! lalatset ir  byqqt pi l8OO-talet
och har en magnif ik-bal ial med blad-
guld och f<irgyllda stora speglar. Be-
t i iningen har t idsenl iga kl lder.

Artister frin Malv-tearern och
dansare frin Kirovs balett uootrider.
Pi ekgolvet i biblioteket dattia. zige-
nare. Bestill minst sex veckor i for-
vag.

Stanna inte kvar i Moskva under
veckoslutet. Gcir en individuell ut-
flykt till Suzdal och Vladimir. Med
egen Intourist-bi l  och guide bl ir  pri-
set 1.600 kr (per bi l) .  Der gir iven att
ansluta sig t i l l  en srupp"och f i  ut-
f lykten bi l l igare. Dissa bida fornry-
ska stider di verkliea skattkammare
vad giller rysk bygg"nadskonst.

Dansa natten ling i Moskva.
Sojuz, en futuristisk skrapa i utkan-
ten av Moskva, kan rekommenderas.
Bestill bord i frirvig. Discot vid Ta-
ganka-teatern pi Ul-itsa Tjalova inne
i-staden ir ocki i  bra. Pi ela negeln,
Ulitsa Tjechova 23,blandas Donna
Summer med tangotoner. Strjrst ir
Arbat pi Ka-
Iinin Pros-
pekt och dir
dansas det
till storband.

Mer infor-
mation om
Sovjet i all
dess skepna-
der (turlsm,
affarer, jakt
och fiske
mm...) f i r  du

Tt<oool^av medmord
N" :i; 

t*:;- 1o sa,mord gltor,,?':f ;l
il.b.-D*, f:id^fl ll,'h",., M.,,.
i:ftu-:lg|.l$'*-he'�er 

Mur-

'.:,i*#,;+';[iq,"ffi

ff$g'ffi
-i.l"ii.t och spir och spela'u' *"

:;:il";; Lot'ligett.'t'"s esna rum'

ffilT Ji iii'!'";tu .1:*'1i:3r'Hf il'"iil'ffi"*@

ANSTAOSIA|LAN
Qm d1.r.!tay ndgot som du aill ska "siittas upp,' pA anslagstavkn, sld en
signal till Per, telefon 0B-31 4i 00 eller skii itt iar radel till publicistg-
ruppen, Per Eiksson, Drottninggatan 108, 113 6i0 Stockbolm.

vr y "k' f ,li:ii$f, 
itp' 

*;
ff :rt:#l;nli:";#[,lti:-;

\v Hiiilp! v
Bostad sokes i Stockholms-omridet
av sk<itsam tiei, 22 ir, med fast an-
stillning pi resebyri. Sciker i forsta
hand eri .ttr -.d kokvri. Ei frim-
mande frir att eventuellt dela ligen-
het med liimplig person. Kontikta
Anna snarast. Telefon pi arbetet: 08-
723 0222.

li***|i**:'**t*

$i',:gr,,t:.l,f"itifi u,#

*m''gffi
**l$**:*ffi
:#r;r:d i:!'n:T,:i # :f rff :rl^.f_l,1ill.d.9n."*"; ;;#;,:' Konrr ur-

i:+lim'#*;'*,ffi:[i;
,.n, e., .k * ;;j'JjT j,j,.*,?l$f,r::_

,',"5}#l i:l; i,ii" J [. ::, :{ *.*o,."
tg.: o!.h ni ir inne.

ffiha ri:rri.i*i r I l, ilit:

systemen. De skall skriva dokumentarion
pi nya program och funktioner och de skall
ta emot och bearbeta forslag pi forbit tr ine-
ar. Som om inte detta vore iog skal l  de ocf,-
si  se t i l l  att  de datasystem som f inns inom
SJR anvinds och anvinds pi ett rationellt
sitt.

"Det dr en diger arbetsuppgift  och fyra
personer ar kanike i minsta^liget, det fir
framtiden utvisa", siger Stefan. llan menar
att man borde vara niera till fcir art kunna
hilla full bemanning he'ia tiden.

"Vi vill kunna vara minst tvi personer
som kan svara i telefon under kontorstid",
siger han. "Der kan bl i  l i te tunr med folk
nir vi kanske miste hilla kurser ute i Tum-
ba, besoka en resebyri och nigon kanske ir
siuk eller har semesier-"

Trots arbetsbelastningen ir det inset fel
pi optimismen och ar6etsvi l ian. NXr det
ringer blir det kapplopning till telefonen for
att 

-hjalpa 
innu en datora.rienda.e in pi den

ritta vigen.
TENNART HAKANSSON

Vi som hjAlper dig

Lars lohansson
Med meriter som 6land annat t io ir  som af-
f'irsansvarig i Lulei och resebyrichef pi
Electrolux ir Lars vereranen i ginget. Hln
sit ter pi enorma kunskaper om hur en rese-
byri  drivs, fcirutom ,tt  han lr bra pi bud-
getarbete och andra ekonomiska frigor.

Det lr  naturl iqt att  Lars 1r funki ionsan-
svarig for SJR Arivindarservice.

Stefan Nyberg
Detta dr givlegrabben sdm kan-fbrkl ara vad
som helst for vem som helst och skam vore
vil annat med de tretton irs erfarenhet av
radio & TV-branschen som han har. Stefan
ir en handlingens man som inre ir ridd fcir
att  kavla upp skjort lrmarna och dyka ner
bland sladdar och kretskort med lodkolven
i hogsta hugg.

Hans dataerfarenhet kommer frin en tid
som kursledare i data pi ABF. Som si

minga andra i branchen ir han till stcirsta
del sjilvliird.

Sophia Danielsson
Som ansti l ldden forsta augusti  har Sophia
gjort ett Herkulesarbete me-d att sltta sie in
ide system och rut iner SJ Resebyri har."Ti-
digare har hon jobbat piandra i  konkurre-
rande - resebyrier, si  hon har perspektiv pi
verKsamneten-

Datorer borjade hon pi allvar med frirst
nir hon jobbade pi Rcidi Korser.

Forutom dessa rre skall ytterligare en
person anstdllas under hcisten.

SJR Anviindarservice
Ring till oss om du har problem med SJR:s
datasystem !
Nummer: 08-762 4565, 08-762 4566 och
08-762 5444.
Lasse, Stefan och Sophia.
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Amerika iir ett oiktigt resnxdl. Un-
der v,iren ctrrangerddes en onxfdt-
tande USA-utbildningf iir SIR-are i
Stockbolm. Sammankgt 200 siiljare
dkte till Cbicago.

T TNDER vARrN och frirsommaren ordna-
\J de SJR-STO och American Airlines ett
utbildningsprogram om USA bestiende av
tvi delar.

Den forsta delen gick av stapeln i SJ:s
stora horsal. Under tvi helgseminarier pre-
senterades massor av fakta om det stora lan-
det. AAs chef i Sverige, Eddie Flinck talade
om avregleringen i USA och Europa, flyg-
sikerhet m m. Gamla ishockevoroffset An-
ders Hedberg talade om minniskorna,
stimningarna och landet som amerikanen
ser det. Vidare bjods det en hel del produkt-
kunskao av bl a Hertz. Best 

'Western 
och

Sheraton.
De som hade deltagit i den forsta deien

blev kvalificerade till nista del som var fcir-
lagd till Chicago.

Meningen med utbildningen ..var att
snabbt cika kunskaoen om USA. Aven om
vi ikte dit i grupp si var tanken att si myck-
et som mcijligt skulle foretas pi egen hand
for att oka forstielsen for vlra kunders re-
sande.

Alla resor hade nistan samma innehill
men programmet kunde vara omstuvat fran
helg till helg.

Den forsta resan si,g ut si hir:
Avresa 5 maj: 9.00"samlilrg Arlanda for

avprickning och in-checkning med siker-
hetskontroll. 10.50 Take off med AAB1
non stop Chicago. AA var/ar en trevlig be-
kantskap. Till skillnad frin SK, PA m fl gor
AA ingen skillnad mellan affirs- och turist-
klass vad betraffar horiurar, tidningar och
dryck - al l t  fr i t t .

Vdl framme i Chicago fick de, som nigon
ging har landat i New York, vara med om
ett smirre under. Ingen k6. Trevliga pass-
hontrollanter. Hela AA-maskinen var ige-
nom oi mindre in lO minuter. 5 minuterie-
nare var bagaget upphimtat och vi var pi
vig mot city. En dei tog taxi eller buss, men
de flesta tog teget f<ir en dollar.

En dollar
Virt hotell var Best lWestern Inn of Chica-
go, ett mycket prisvirt hotell i mellanklass
med bista tdnkbara l ige i  ci ty.

07.00 nlsta morgon hade vi en liten ge-
nomging av dagens program. Stimningen
var lite liq, for utanfrjr fonstret rasade den
virsta sncistorm. Enliet lokal TV var det
fcirsta gingen pi nistari  IOO ir som det sno-
ade i  mai. Vi lken tur att  vi  f ick vara medl

Dagens frirsta uppgift var att med karta i
handen titta pi staden och dess hciga hus for
att lite senare ta sie med kommunala medel
till Museum of Sciince and Industry. Detta
museum ir ett miste. Hir kan man gi in i

rymdfirjor, se bilens historia, gi omkring i
ett jittehjirta, ner i gruvor, in i utbitar.
Man skulle behciva ett par dagar for att se
allt.

200 StR-are reste

TNERANIOOOMIT
o o

lAl Copones fotspdr. Mots och Merlon fiirsiiker se coolo ul.

Efter mus6et var der dags att lira sig hitta
bland affirerna. Detta till gladje fcir grup-
pen, men iven for att kunna tala om for
kunder var de billigaste jeansen till ungarna
Irnns r clty.

17.00 Litet party pi reseledarens rum. (45
personer gir in i  ett  enkelrum om al la st ir) .-  

18.00 Min i  randigt kidnappade oss i  his-
sen ner frin just nimnda rum och tog oss pi
en gangster-rundtur till historiskt viktiga
platser t ex Al Capones hotell, blomsteraf-
fdren, ja, ni vet. Bussen rog oss t i l l  en ruff ig
byggnad dir vi  beordradeiatt knacka pi ei
dcirr. Bevipnad vakt dttade ut och viste:
hoo sent yi. Vi replikerade lydigt JOE och
blev dlreiter insl ippta pi Joes birage dir
personalen langade ut mat och sjong om
vartannat.

08.00 At vi frukost och hoppade sedan pi
en buss som tog oss till kyrkan for hogmis-
sa. Nir vi klev av bussen insie vi att vi var
mycket vi ta. Forsamlinssborni sneglade pi
osi och trodde nog vi iar j inkare. V; hrie
bl ivi t  inbludna av kyrkan men p g a miss-
fcirstind blev vi visade till fcirsamlinqshem-
met dir vi  f ick t i t ta oi storbi lds-TV. Stro-
pbt, man missar mycliet av kinslan i singen
men vi kunde se pastorn mycket bra. Vil-
ken talare! Vira politiker av alla de firger
framstod som nvL<iriare vid sidan av denne
man. De som ikte de fciljande resorna kom
in i kyrkorna och fick dii uppleva underbar
sing, ibiand pi grinsen till extas.

Rasande fart
Efter hosmessan bar det i rasande fart av till
O'Hare llygplatse.r dir vi efter incheck-
ningen kunde kontrollera om Eddie Flinck
talai sanning om dess fortrdff l ighet.

Nir vi skulle ei ombord fick vi veta att
planet hade .tt tJk.riskt fel. Efter 40 minu-
ier hade AA-folket plockat fram en ny kir-
ra ur gommorna som flog in storre delen av
rorsenrngen.

Vdl framme pi Arlanda var det en sam-
ling trcitta men nojda resenirer som ikte
"hem" till sina kontor.

CHICAGO-KOMMITTEN
Skyskropor p6. Chicogos.Michigon Avenue. Derfo iir
I sdnnrng en hogvoxl sldd.
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