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Vristerds-byrd.n utmanar sin bjrisse till konkurrent:
''NU ST(A VI IA MARKNAD
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l2 ov SJR-Vti:ter8s 20 onstiilldo: Fr6n viinsfer Arne Ericson, Molou Hektor, Kerclin Korolin, Hording Siiderlund, Morie Nilsron, Ingrid Eriksson,
Choriorie No.dstriim, Lors Gqsrby, Leno Nielsen, Evo Frons6n, Leno Korlsson och Jon Bergslriim. Soknos p6 bilden giirThomo-s Woldorf, Kristino
Erling, Evo Jonsson, somt fr6n ondro konloref Evo Nor6n, Annq Korlscon, Dennis Holgersson, Morio Andersson och Birgitfo Sondstriim.

I trdnga ocb aarma lokaler i afftirs'
centrilms utkant bittar man 15 tiu-
gondelar aa Sl Resebyrd i Vtisterds.-De 

iiariga delarna - alhsdfernmed-
arbetare - bdller till i. ett kontor i en
dnndn utkant azt centrum.

"Men sndrtblir det tindri.ng, sriger
byrdns cbef Arne Ericson med entu'
siasrn. t mhj flyuar oi till dubbeh sd
stora lokaler mitt i centrunt"

T\E srrrER nlstan i knit pi varann, folket
-L,f inne pi SJRs "huvudliontor" pi Sture-
eatan i \Aiteres. Fcinster finns bari i chefen
Arne Ericsons rum. de andra fir lita till
watt och ampere fcir att kunna se vad de
iobbar med. Vid ett bord sitter fyra perso-
ner, och det siger sig sjiilvt att nlr alla talar
i telefon, blir det mindre bra med hcirbar-
heten.

Men tringseln ir snart ett minne blott.
Om nigra riinader flyttar SJR till lokaler i
tvi plan pi Stora Gatan, mitt i "smeten" i
centrum.

"Pi bottenviningen ska vi sllja privatre-

sor", slger Arne Ericson och skrattar un-
der valrossmustaschen. "Pi dverviningen
blir det affirsresor. Det kommer att bli
bra."

Han ser verkligen fram mot flytten,
Arne Ericson. Det ir ju inte bara tringt i de
gamla lokalerna, det ir ocksi struligt att ha
6yrin uppdelad pi tvi kontor. Dei andra,
mindre, ligger pi Vasagatan. I tre ir har
Arne Ericson varit chef for byrin, men han
har varit hir mycket ldngre.

"Flyttade hit till Visteris f6r att kanske
stanna nigra ir", berittar han. "Men pi
den vigen ir det."

Stor marknad
SJR ?ir lillebror i resebyrifamiljen i Viister-
is, Storebror, det 1r Resespecialisterna, och
han 1r mycket stiirre. Ndstan 10 ginger si
stor, faktiskt, om man ser till omsdttning-
en. Men SJR har tlnkt att vdxa till sig fcir att
kunna fylla ut de stora nya lokalerna.

"H?ir i Vjstmanland finns ju en mycket
stor marknad fdr afflrsresor", siger Arne.
"Llnet domineras av stora industrier med
mycket utlandsaffdrer. Asea ir f6rstis biis-
sen. Gringes Metallverken i Vdsteris, Bul-
ten och Kanthal i Hallstahammar, Virsbo
Bruk lingre norrut, fiir att nlmna nigra an-
dra. Afflrsresorna Ir vir viktigaste mark-
nad, de har 60 procent av var verksamhet.

Arna Ericson hor vqrit chef fiir Viirterdckonlo-
ret i tre 6r.
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Leno Nielsen iir onsvorig fiir fiirsiillningen ov
privolresor.

Men Indi har vi bara 10 procent av hela
marknaden. Resespecialistirna har 90 pro-
cent."

Det har Arne Ericson och SJRs personal
tdnkt att Indra pi. Att bara sitta pi konto-
ret och hoppas^att Asea eller nigot annat
storfciretag kommer in och ber om deras
tjdnster 1r inte deras stil. De jobbar hirt
med kundbesdken fcir att knapra in pi Re-
sespecialisternas f6rspring.

"Vi sciker upp f6retagen och berdttar vad
vi kan ge dem fcir service", slger Harding
S6derberg, som siljer affirsresor. "Och in-
nu viktigare: vi lyssnar pi vilka cinskemil
de har. Det kan gilla ett direkttelefonnum-
mer till oss, eller hngre kredittider."

"Det ir iu si i den hlr branschen att man
miste kunna erbjuda nigot extra fcir att
kunna konkurrera. Vi diskuterar nu vad vi
kan bli bist pi, men visst handlar det om
att ge personlig service."

Harding S6derberg dr ny pit SJR, han
kom f6r drygt tre minader sedan frin Reso
i samband med sammanslagningen.

"Samgiendet med Reso var ett lyft f<ir
SJR", slger han. "Bland annat frir att SJR
fick datorerna med Fritidsresors alla bok-
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Trdngt och vormt, mGn i mol flyfior SJR-Viisrer6s till nyo luftigo lokoler.
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ningar, vilket ju innebdr en mycket snab-
bare och smidigare service till kunderna."

6kade 2o procent
Ansvarig fdr privatresorna ir Lena Niel-
sen. Hon har arbetat pi byrin i fyra ir, ef-
ter avslutat gymnasium. Hon sitter ute vid
disken och tar emot kunder denna vintriga
tisdagf<irmiddag. Det dr ingen rusning,
men kunderna droppar in med jdmna mel-
lanrum. De nya sommarkatalogerna har ju
kommit och minga bokningar gdrs. Tig-
biljetter siiljs ocksi mycket.

"Vi silde 275 "fritte", Fritidsresor alltsi,
i januari", berdttar Lena. "Resespecialister-

na silde 278, sl der ar vi jimnstora. Cy-
pern, Kreta och Grekland siljs mycket hir
i Visteris. Och USA har bciriat cika."

Lors Gossby hitilper en kund.
"Minga ungdomar vdljer lingresor. Vi

siiljer biljetter till linder som Australien
och Nya Zeeland. Och Transsibiriska, fcir-
stis, men dir dr det fullbokat dnda till okto-
ber. Just lingresorna Ir nigot jag tror vi
skulle kunna specialisera oss pi. Vi skulle
kunna pressa prlserna.

Det ir genom de nya lokalerna och ny-
satsningarna pi bide affiirs- och privatrese-
sidan som kontoret ska 6ka forsiljningen.
Och man ir pi god vig, i fjol cikade omsitt-
ningen med 20 procent.

"Det ska bli 25 orocent i ir - utdver det
som vi fir 6ver Trin Reso", siger Arne
Ericson segervisst.

THOMAS KANGER

su,

HALLADAR

Halld dir Olle Borg, som,uarit pd rese-
byrdorganisationen'Woo dsides frarn-
tidssyrnposium i Atlanta, Georgia.
Har amerikanarna ndgot att kira
ossi

t t TA, NAR orr cAllrR affdrsresandet lig-
I ger amerikanarna lingt framme i sam-

arb"etit mellan kund och 
-resebyri. 

Bland
annat var det intressant att studera vilka
vllutvecklade system byrierna har f6r
"kickbacks", dvs rabatter och iterbiring
till kunden.

Nu har iu de amerikanska resebyrierna
friare hdnder att utforma egna system efter-
som en stor del av affdrsresandet Ir inrikes.
Inga IATA-regler att ta hdnsyn till, alltsi."

Hur ser di framtiden ut fiir affirsre-
sandet?

"Med hjalp av datatekniken kommer en
massa rutiner att fcirenklas. Behovet av re-
sandet kommer att finnas kvar, servicekra-
ven kommer att 6ka och kvalitetsaspekten
kommer att bli allt viktigare. Kunden
kommer att kriva att fi vad han verkligen
vill ha, till rltt pris och levererat pi rdrr
satt.

Kontokortsfiiretag, flygbolag och sto-
ra travel management-system - alla vill
de siilja biljetter direkt till affiirsresenl-
ren. Blir det nigon marknad fiir de vanli-
ga resebyrierna?

"Ja, resebyrierna dr ju ofta integrerade i
nya system som byggs upp. Men visst blir
det tuffare, och vi miste aktivt delta i ut-
vecklingen. Stir vi stilla ir vi illa ute. Jag
brukar slga att framtiden ligger i vira egna
hender.

Pe SJR kommer vi att utbilda oss bittre,
ridgivningsfunktionen kommer att cjka
och det blir allt viktigare med bra leveran-
tcirskontakter, bide inrikes och internatio-
nellt.

Mycket av det enkla resandet kommer
kunden att kunna boka sillv via data, si
man kan slga att resebyriernas framtid lig-
ger i de mer komplicerade resorna."" 

Ar det trevligt pi si'na hir symposier?
"Ja, man triiffar alltid kunder och kolle-

ger, Iven om det ofta dr ett vildigt full-
splckat schema. Man hinner inte mycket
mer in att dta och pra;t^ - nigot n6jesliv
har man sillan tid med.

Det dr angeliget att fcilja med den inter-
nationella utvecklingen, och inte minst att
sjllv vara ute och resa di och di f<ir att veta
vad man hiller pi med"' 

cArrE N.RTEN
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Felet med "ettdn" ocl) "trtdAn":

HTE FORBRA UTB|TDNINO
fiir StRs stiljare
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86de veferonen Fredrich Dohlmon och eleven Chrisler Ekenstein lycker ott siilirv6on tir viirdefull

I dr ordnar SJRfem kurser aa aardera stiljettan och stiljtadan.-I stiljettan sko-
las alla nykomiingar i fr;retdget ocb i sAljtoAan underoisar fiirstiliarnd i df'
frirsresor.

x
#

fiir off iirsresentirer.

,, l^ E uN vAN en fisk och han har mat
\ffor dagen. Ldr honom att fiska och

han har mat f6r liver".
Utifrin den gamla kinesiska filosofin

skickar Fredrich Dahlman sina siljare pi
kurs. Vitsen med SJRs siiljutbildning, s2ilj-
ettan och sllitvian dr inte bara att hra folk
hur de ska siilia. Forsiliare Ir de redan.

Det handlar om siljkonst.
"Vi anvdnder aldrig ordet s?iljteknik. Ut-

bildningen ska dndra forsiljarnas instdll-
ning till kunden. Ingen fir tinka: Fy fan,
nu kommer det en kund till", siger Lars
Schdlander pi Scandinavian Retail Center
(SRC) som hiller i kurserna.

SJR har en l ing utbildningstradition. Re-
dan pi 1950-talet gick fcirre marknadsche-
fen Bengt Andersson sin f6rsta kurs. Den
nuvarande sdljettan och sdljtvian startade
1972. SJR brukar k6ra tre kurser av vardera
tvD om iret. I lr 6kar man till fem kurser.'i'Vi 

h"r massor med nykomlingar som
ska skolas, dels pi grund av en rekryte-
ringsvig, dels pi grund av 6vertagandet av
Reso-kontoren", berittar Hans Bickman,
ansvarig fcir privatresor i Norden.

De senaste tre iren har konsultfirman
SRC svarat f<ir siiljteknik och sdljkonst i
vir utbildning.

Konsulternas mil ir att hcija siliarnas
kensla fcir kvalitet. Det kan hinga pi smi
detalier om en kund ska komma tillbaka
till byrin. Hur snabbt svarar ni i telefonen
till exemoel?

"Fcirsdljarna miste bry sig om kunden
och ta reda pi vad han ellir hdn dr ute efter.
Det gir inte an att skicka en resendr som
vill ha lugn och ro till Las Palmas till exem-
pel. Minga 1r blyga for att friga ut kunder-
na. Det f6rsokei ii t'etta bor"t". fdrklarar
Lars Sch6lander.

Ett annat vanligt misstag ir att civerdriva
resans fcirdelar, eller att framhiva det liga
priset f<ir mycket.Lors Schiilonder liir SJRs liirsiiliore siillkonsl.

4

"Vi vill fi fcirslljarna mindre prisfixera-
de. De flesta av SJRs kunder Ir trygghetsre-
sendrer och bryr sig inte si mycket om
priset."

Haka pi kiipsignaler
Christer Ekenstein jobbar pi SJRs resebyri
pi Electrolux i Stockholm. Han gick siilj-
ettan i december fcirra iret. I ianuari var det
dags fcir sdljtvian som Christer hade extra
stor nytta av, eftersom han enbart sdljer af-
flrsresor.

"Utbildningen Ir oerh6rt virdefull.
Man fir lira sig att kanna igen kcipsignaler
och haka pi innan kunden ingrar sig", be-
rittar Christer.

Lars Schcilander ldr sina elever att servi-
cen ir extra viktig nlr de ska siilja afflrsre-
sor. Christer Ekenstein hiller med.

"En afflrsresenir ir faktiskt mer pris-
medveten dn en privat kund. Det lr vi[<tigt
att hdnga med i biljettsystemen och kunna
erbiuda alternativ. Man miste ha fantasi
o.h ,r"r" beredd pi att kunden dndrar sig
flera ginger. Det har vi fitt lira oss."

Christer Ekenstein efterlyser en fortsdtt-
ning pi siljtvian.

"Jag saknar en uppfciljning med byriche-
fer. I dag finns det en risk att id6erna som
klickts pi kursen blir hdngande i luften."

Lite fiir bra
En frirsiljare miste vara lite av psykolog.
Siljettan och slljtvian bestir till 40 procent
av produktkunskap och till 60 procent av
ren sllikonst. Hans Bickman betonar att

"Del iir m6ngo som sko skolqs genom ufbild-
ningen", beriitfor Hons Biickmon, onsvorig
fiir privolresor i Norden.

det ir skillnad pi att vara lvhcjrd fcir kun-
dens kdpsignaler och att direkt manipulera
folk.

"I stdllet fdr att lura pi folk en dilig bil
civertalar vi dem att satsa pi sin egen trev-
nad. Det 1r absolut inget fult i det."

Det finns bara en nackdel med SJRs sdlj-
utbildning. Den ir fcir bra.

"'Vlra fcirsiljare blir attraktiva pi arbets-
marknaden. Det ir bara vi som har en pla-
nerad utbildning fdr fcirsiljare. Tyvdrr
kcips minga <iver av konkurrenter", kon-
staterar Hans Bickman' 

J.HANNA KR.NTD
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Per 6bman dr en do SlRs ftirskaste cbefer:

BAT(OIUI RESEDTSKEN EFTER
O o o

IO AR SOIN SIORRESENAR

I mer dn tio drs tid oar Per 6bman
strindigt pd resande fot, som inki;pd-
re At Kooperatiaa fiirbundet och sdl-
jare dt Nordchohlad.

Nu rdknas han till rnrinnen i den
gyllene rnedeldldern,3g dr noga rrik-
ndt. Hustrr.t, tod smd barn, och bus
utanfiir Hrirniisand gi;r ltonom
mindre bentigen dtt resd.

(r A pER ouuRN har slutat resa - sedan ett
)h"lrrer tillbaka sdlier han resor som chef
fdr ST Resebyri i Hdrncisand.

pei 6hman ir lugn, viljer sina ord med
noggrannhet utan att f6r den skull verka
saktmodig. Lite av Bengt'$Testerberg, om
liknelsen tillits. Dock utan dennes min-
neskapacitet.

"Jag har vll ingen humanistisk skolning
att tala om, men fdr ett tag sedan f6rscikte
jagllra in "Nicken" av Stagnelius, det ir
det svenska diktverk som ir mest harmo-
niskt, pistis det. Men det gick inte", slger
Per och skrattar.

1.100 hotellnetter
F6dd pi s6der i Stockholm. Uppvuxen i de
norra f6rorterna och i Dalarna. Efter stu-
dentexamen asoirant hos KF som betalade

hans utbildning pi Hermods.
"Diplomerad f6retagsekonom, tror jag

visst att det heter. Motsvarar en halv fil
kand."

Inkcipare av glas pi KF och slljare it
Nordchokad i mellan-Norrland. St?indigt
pi vlg nigonstans. Per Oh-an led inte iv
nigon "hotelld6d" - men dnskade nigot
nytt.'"Karin, 

min fru, riknade ut att jag pi nio

ir haft 1.100 hotellnitter. Jag ldrde mig gan-
ska bra att ha mitt eget liv, trots hotell-livet
- besokte bibliotek, gick pi bio och sint."

"Men nu har jag inte bott pi hotell pi ett
halvir. Det siuder lite i blodet... Inte si
konstigt nir man som jag rest i jobbet i si
minga ir."

Stora arbetsgivare som KF och SJR,
skrims inte Per Ohman av. Den stora orga-
nisationen representerar fcir honom resur-
ser och pilitlighet. Det stora fdretagets
svaghet dr samtidigt dess styrka: Troghe-
ten.

"Jag trivs i det stora fciretaget, dlr man
mer ser till helheten."

Affdrsresor viktigast
SJRs stcirsta marknad dr afflrsresorna. Det
Ir ocksi en marknad som Per Ohman ska
satsa pi, utnyttja sin slljerfarenhet och ak-
tivt gi ut och erbjuda fdretag och institu-
tioner SJRs tjinster.

"Det ir affirsresorna vi ska klara oss oi.
Pi en tuff marknad dr det oi affdrsresoina
vi kan rika vir andel."

Sjdlv tillh<ir han den kategori som reser
minst privat och f<iljaktligen sdllan ses
bladdra i resebroschyrerna pi K6pmanga-
tan - medelilders, gift (Karin som dr
banktjinsteman) och barn (Asa, 4 ir samt
Eva, 3 ir). Pi sommaren brukar han dock
ta familjen med sig pi nigra dagsturer med
den drygt sex meter linga segelbiten. Det
Ir tillriickligt fcir att rillfredsstllla reslus-
ten.

"Biten heter ocksi "Assez", vilket bety-
der tillrickligt pi franska."

Mer ir egentligen inte att sdga: Han dls-
kar Norrland och trivs med att slippa resa
sjllv. Men nigon ging kanske han fcjrverk-
ligar sin drcimresa, milet heter Nya Zee-
land.  GuNNARSuNDETT

w3

Per 6hmon lrivs som chef fiir SJ Resebyr6 i Hiirniisond. Inte minsl loct< vore ofi hon sliilv slipper
re30,

Roberf "Robbon" Hollin skriver ul ndgro bilierter under iiverinceende qv Per 6hmon.
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"Vdldsammaste 

ftrrindringen ai kan pdminnA oss":
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I elvo 6r fick Resoskylten siilo kvor p6 byr6n i Siiderhomn innon den

sebyriorganisation. Det enda iag mdrkt ir
att vi har en ny skylt som det stir SJR pi",
kommenterar byrins chef Gun Olsson fcir-
dndringen.

"Just nu har vi det ritt stcikigt har. Det
blir lite vimsigt i bcirjan ndr alla ska lira sig
nya blanketter och ett nytt system samti
digt. Men sidant fir man leva med och ta

*
$

" . .  
" " "

W
lyfles ner

Den fi)rsta januari dkte Resos skyh
ned frdn kontoret i Siiderhamn.Upp
kom SIR-skyben istcillet. Oaerta-
gdndet aa Reso-kontoren bar betytt
mycket jobb - bdde fiir de 90 nyan-
strillda fiirstiljarna ocb fi)r nyd dr-
betsgiaaren, StR.

T\Er An nontcr pi f<ire detta Reso-byrin
L/i S<;derha-n. S.d"n SJR tog avei by-
rin har personalen haft fullt upp med att
stilla om sig till de nya rutinerna. Samtidigt
Ir kunderna minst lika minga som vanligt
infrir hcistslsongen.

"Jag har inte haft tid att kdnna efter hur
det kdnns att plcircligt tillhcjra en annan re-
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som en trlning. Det gdller ju bara en civer-
gingsperiod."

Det dr lite stcjkigt civerhuvudtaget pi SJR
just nu. Aldrig tidigare har friretaget dkat
sin etablering si mycket pi si kort tid. Den
totala personalstyrkan har utcikats med 90
personer under hcisten 1985 i och med
bvertagandet av de 13 Reso-kontoren.

Triig start?
"Normalt 

cikar vi etableringen med ett
konror per ir .  Det har er den vl ldsammasre
forandring vi kan piminna oss. Det finns
en risk att den nya personalen upplever
starten som lite trog i utbildningshdnseen-
de och information frln huvudkontoret",
slger Hasse Norenius.

"Vi hinner helt enkelt inte med sidant
nu. Bara administreringen och lcinehante-
ringen av 9Q nya mlnniskor kosrar resur-
ser. Att civertagandet av Reso-kontoren
trots allt har gitt si smidigt beror pl indivi-
duella initiativ dels frin vir personal, folk
som sti l l t  upp som faddrar-t i l l  exempel,
dels frin Reso-personalen som funnit sig
t i l l  rdtta si snabbt."

Resos kontor i Sciderhamn cippnade den
fcirsta januari 7975. Exakt elva ir senare
gick kontoret <jver i SJRs lgo. SJR Ir tre
ginger si stort som Reso var och Gun Ols-
son var lite orolig, innan civertagandet fcir
att den nya arbetsgivaren skulle vara cen-
tralstyrd med tungrodd administrarion.
Farhigorna har inte besannats.

"SJR kdnns inte alls som etr jlttefciretag.

Jag har bara stcjtt pi trevligt och vinligt
folk i Stockholm. Det ir litt att fi kontakt
med vira chefer. Det beh6ver faktiskt inte
vara hirda tuffingar for att leda ett stort fcj-
retag."

"En fristiende resebyri miste ha viss be-
stlmmanderltt", betonar Gun Olsson.

"Vi 
ser lu hur konlunkturen i S6der-

hamn Ir. Om inte Stockholms riktlinier

.. ,byr6n byter ulseende..,

stimmer med vir verklighet h1r miste vi
kunna diskutera instrukt'ionerna. Der ver-
kar SJRs ledning f<irsti."

Kunderna stannar
Fcir att vara ett Reso-kontor hade Scider-
hamns byri en ovanligt stor andel affdrsre-
senirer. Cirka 60 procent av byrins om-
sdttning kommer frln fciretag. Gun Olsson
dr siker p&attfi behllla de kunderna."Vi hir inte fltt nigra negativa reaktio-
ner pl <ivertagandet. Ndr vi meddelade de
stora kunderna om omhggningen var de
bara intresserade av om samma personal
skulle jobba kvar. Ddrmed var de nojda."

Nigra nya kunder har dykt upp sedan

i{

SJR tog <iver.
"Det har kommit nigon affdrsresenir

som tycker att det ir bekvimt art boka tig
via oss istlllet fdr frin jernvegen. Sen har vi
Ju vlssa prlvatresor nu som lnte tanns med I
Resos utbud, Royal Tours till exempel."

Byrin i Soderhamn har en god lcinsam-
het och de anstillda var aldrig oroliga nir
Resos planer pi att avyttra kontoret blev
kanda.

"Vi 
hade andra sericisa kcipare som lig ef-

ter oss. Det var aldrig tal om nedliggning",
berdttar Gun Olsson.

Utbildning si sminingom
I Sciderhamn har STR rasit <iver Resos loka-
ler och d<ipt om kontoi.t. Men i de flesta
fall har Risos personal och verksamhet
fcirts rjver rill SJits byri pi orten."Pl det sltter f ir vi en nv kundvolvm i
redan existerande lokaler. Det hctier'lcin-
samheten i de kontoren, genom att kostna-
den per kund blir ligre", fcirklarar Olle
Borg.

Si smlningom ska den nya personalen
utbildas ru SIR.

"Vi ska undervisa Dersonalen och hra
dem vilka id6er vi hai, vilka krav och vil-
ken milslttning. Vi har vir kultur, som
skiljer sig frin Resos. Reso jobbar mest
med privatresor, medan vi i huvudsak dg-
nar oss it afflrsresor, t i l l  exempel." sdger
Olle Borg.

SJR har infdrt datoriserade rutiner i stcir-
re utstrlckning In Reso. Flera av de civer-
tagna kontoren har {itt nya terminaler
med ett stdrre boknings- och biljerrsystem
ln de hade tidigare.

"SJR har likiom fler administrativa be-
stlmmelser dn Reso. Vi mlste orova de nva
rutinerna ett tag till innan vi kan svara pi
om SJRs stringare riktlinjer ir bittre eller
s1mre", siger Gun Olsson och betonar att
personalen si hdr lingt dr positiva till civer-
tagandet.

"Vi trivdes bra med Reso, men vi har inte
gjort nigot diligt byte."

JOHANNA KRONTID

w w
0f
0f

Afltrsrcs
Prir"lrres

Ett  enkelr  hondgrepp..  .

... och Siiderhomn hqr fdtt sitt fiirstq SJR-kontor.
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Torsten lohanson cir en Ao S/Rs "kingsta" profiler:
,,Dfr FINNSALLflDBEHQV

Af EN PROFFSIO RESEBYRAI."

Efter 38 6r i resebronschen g6r Torllen Johqncon i delpension.

Fd i odrt aoldnga land kan resebY-
rdbranschen bdttre dn Torsten
Jobanson.- 

Det tir 38 dr seddn ban stegade in
till SJ Resebyrd i Bord.s fiir att biiria
sitt iobb.

Sbn dess ltar ban edrit friretdget
troget ocb i dagbasar ban fi)r honto'
rei i Giitebori med 60 anstrillda ocb
en omsAttning pd 200 tnilioner kro'
nor. Bords-byrdn bade dd fiir 38 dr
sedan en ArsomsAttning Pd 640.000
kr ocb 14 anstdllda.

M MAN sOM Torsten Johanson har ar-
betat 38 ir i samma bransch, di kan

man den naturligtvis pi sina fem fingrar.
Lika naturligt eriet ati karriiren borjir li
da mot sitt-slut. Den fcirsta april lr det
tinkt att Torsten Johanson ska gi i delpen-
sion, men di har han ytterligare ett par ir
kvar pi sitt kontrakt.

Trots all erfarenhet anser Torsten Johan-
son inte vara siq fullard.

- N.i, det blir man aldrig i det hir yrket

och det ir en del av tiusningen. Det kom-
mer stendigt fram nya resmil och de gamla
fdrendras. 

"Det 
iir viktigt att hilla sig ajour

med alla nyheter fdr att kunna vara med
och konkuirera.

Vad har di varit det blsta med att arbe-
ta inom resebyribranschen?

"Kontakten med si minga positiva min-
niskor. Resandet i sig dr positivt och nigot
folk ser fram emot med stora ftirvintning-
ar. Sedan har arbetet aldrig varit monotont
och det ir en stor tillging."

Minustecken? Finns det sidana?
"Nja, det Ir som med lumpen; man kom-

mer bara ihig det roliga. Generellt sett har
det annars varit jobbigt att arbeta med si
smi marginaler. Ldnsamheten ir ju inte
den bistioch mycket arbete llggs ner fdr
att hilla kostnaderna nere."

Torsten Johanson har tack vare sitt arbe-
te fitt fdrminen att besdka i stort sett alla
vlrldsdelar. Det ir bara Australien som har
klarat sig undan ett bes6k. Kanske det gir
*t ridaEot oi nlr han fir lite mer tid tiver
som penslonar.

Ati det blev iust resebyribranschen fdr
Torsten Johanson fir tiliskrivas slumpen.
Han lr fitdd i Uddevalla men vixte upp i

Tranis. Torstens far arbetade fdr Telever-
ket och det innebar en del flyttande i Vjst-
sverige. 1940 kom familjen till Boris och
mitt 

"under 
brinnande krig s6kte Torsten

arbete hos SJ. Aret var 7944.

"Fulliird blir mqn oldrig i
der hiir yrkef, det iir en del

ov l iusningen."

"Tae visste vdl inte vad iag ville syssla
-.i, 

"-.n 
fick arbetet pe SJ: fiil en btirjan

arbetade jag som vixlare innan jag kom in
pi biliettexpeditionen.^ 

Kommer-faktiskt ihig min fcirsta kund.
Det var en dam som skulle ha en biliett mel-
lan Boris och Fritsla. Min andra kund var
en herre som behcivde en biljett till Norge
f6r att ika med Hurtigrutten. Han frigade
mis om iag visste hur stora bitarna var och
fcir"att rli"ppa ftisa mina arbetskamrater
drog jag tiil med itt de var lika stora som
Gotlandsbitarna.

Jag hade aldrig sett vare sig Gotlandsbl-
tarna eller fanygen fdr Hurtigrutten. Nu
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visade det sig att beskrivningen stamde gan-
ska bra, men efter den handelsen bestdmde
jag mig f6r att aldrig ljuga mer."

"Resondet iir n6got posi-
rivr. Ndgol som folk ser

from emot med storo
fiirviintnin gor.' '

1948 blev TorstenJohanson uppringd av
SJ Resebyri och blev erbjuden jobb. Han
stannade i Boris fram till 1959, de han tog
familjen till Falun och tog hand om reseby-
riverksamheten ddr under fyra ir. Nlsta
anhalt blev Orebro och en hngre sejour in-
nan Gdteborg lockade 1981.

Svenskarna iir i dag ett resande folk.
Minga har rid att ika utomlands en ging
om iret och affdrsresor har dkat i Innu
hcigre utstrlckning.

Niir iag trdff.ar Torsten Johanson mis-
te diirfiir frlgan komma upp: vilka iir
skillnaderna mellan 40- och SO-talets
resebyriverksamhet och dagens?

"Tigbiljetter var betydligt kringligare
pi den tiden medan det var ovanligare och
littare med flyget. I dag ir det precis tvlrt-
om. En resa mellan Boris och Rom krdvde
di tio biljetter och man var tvungen att rlk-
na ut kostnaderna fcir varle lands biljetter i
deras valuta. I dag klarar vi samma strdcka
med en biliett och allt Ir utrlknat i svenska
kronor."

Hur ser di framtiden ut f6r branschen?
"Finns ingen anledning att misstr6sta.

Minga menar att datan kommer att ta <jver

"Det tir som med lump€r -
mon minns boro det

rol igo. . . "

och att kunderna kan bestdlla billetter frin
hemdatorn. Men jag tror att det alltid kom-

En endo gdng under rin lEngo korriiir hor Torslen Johonson liugil fiir en kund.
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mer att finnas behov av en proffsig rese-
byri. I fcirsta hand fcir att det finns si minga
tider och indringar att passa.

Visserligen <ikar konkurrensen hela ti-
den. Inte minst frin flygbolagen som fcirsci-
ker komma in och sllia direkt. Fdr rese-
byribranschen giller det att hdnga med i
den tekniska utvecklingen och ha en bra ut-
bildad personal f<ir att kunna erbiuda kun-
derna hela lcisningar."

Serviceandan? Har den fiirindrats un-
der de hir iren?

"Rent generellt tror jag att den var hcigre
niir jag b<irjade. Det hindrar dock inte att vi
inom fciretaget har minga duktiga ungdo-
mar med den rltta servicekdnslan.

A och O miste vara att inget ?ir omdjligt
fdr att hjdlpa kunden, men di fir det ocksi
kosta en slant."

Har resebyrin fitt kiimpa i motvind
fiir att den kopplas ihop med SJ?

"G6r vi en tabbe si fir vi en hel del stryk.
Men jag tycker det ir bra att vi behillit
namnet. Fdr minga kunder kan det ocksi
vara en trygghet att anlita eff fdrerag dar

Torsten Johonson hor besiikt ollo viirldsdelor - utom Auslrolien.

det inte ir nigon risk for exempelvis kon-
kurs. Dessutom har det gett mig minga ti l l-
fillen att marknadsfcira SI Resebvri."

"A och O m6ste voro olf
inget iir omiiiligt ftir ott

hitilpo kunden, men d& f6r
det ocksd kosto en slonl. "

Torsten Johanson har som sagt fltt resa
mycket i tjlnsten och landet framf6r andra
dr England. Varje ir brukar det bli en tripp
till England med nigra kollegor fcir att bl a
titta pi favoritsporten fotboll.

Att bescika Storan i Gciteborg hcir ocksi
till favoritsysselsittningarna liksom att ika
ner till sommarstallet i Trislcivslige. Ska vi
gissa att sommarhuset i Halland blir flitiga-
re bescikt nu nir oensionen bciriar nlrma
sig fcir Torsten Johanson - veteran i rese-
byribranschen.

Nomn: Torsten Johonson.
Yrke: Resebyrdchef.
Fomili: Hustru Korin och bornen Anders
(bonkmon) och Anito (siukv6rden).
Bostod: Loqenhet i centrolo Goteborq.
Hobby: Misik, som.morhuset, {otboll {816-
vitf), promenoder och resor.
Dricker: Ytterst mdttligt.
R6ker: Nei, nei. nei!



Re s e sp e ci aliste rn a to g tft 
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^-initi atia :

NTE BARA FORDELAR
MEDTIMDEBIIERINO

aa de stora ffirskwnderna

'  3rr4'4""*:-,ryyYryY.

onviindo timdebitering p6 de ollro sfiirsto kunderno",

T) ESESPECIALISTERNAS nya satsnlng Pa aI-

l\fersresenarer oroar inte SJR.
"Vi har inte tappat nigra kunder hittills.

Jag tror inte att kvalificerade inkopare i nd-
ringslivet gir pi Resespecialisternas re-
kla"m", siifer Fredrich 

'Dahlman. 
SJRs

fcirsilj ningschef for affdrsresor.
Resespeiialisterna lndrade sitt betal-

ningssyitem fdr afflrskunder i hdstas. Istil-
let fbr att f<irscirja sig pi provisionen frin
leverantcirerna debiterar Resespecialister-
na nu kunden per  t imme.

Aven SJR har nosat pi det hlr betalnings-
systemet. SJR infc;rde t imdebitering pi
prov med nigra av de stcirsta affdrskunder-
na fcirra viniern. bland annat med Saab-
Scania.

"Vivar faktiskt fcirst ibranschen med det
hdr systemet. Pi sikt ska vi avskaffa provi-
sionssystemet och ersltta det med timdebi-
tering. Men fcjrst miste vi prova det or-
dentligt med nigra stora viktiga kunder, si
art vi vet vad vi ger oss in pi", f6rklarar
Fredrich Dahlman.

"Fcirmodligen kommer vt tnte att anvdn-
da timdebitering pi alla affirskunder, utan
bara pi de stdrsta."

Minskar beroendet
Tanken bakom det nya betalningssystemet
1r att fcirstdrka banden med kunden och
minska beroendet av leverantciren. Rese-
fcirslljarnas intdkter ska komma frin kun-
derna och inte frin SAS eller SJ.

"Genom det hlr systemet kan vi garante-
ra att vi ger kunden den bdsta l6sningen, ef-
tersom de inte vill betala fcir ett diligt jobb.

Ett klassiskt trick vore att debitera kunden
och sedan ge tillbaka endast en del av provi
sionen i rabatt", sdger Fredrich Dahlman.

"Personligen tror jag att Resespecialis-
terna drabbar kunden med hogre totala re-
sekostnader. Tar de fcir mycket betalt av
kunden, riskerar de att kunden vdljer att
anstilla nigon fcir att gora resebyrins
iobb."

Mitproblem
Det finns nackdelar med timdebiteringen.
Bland annat uppstir problem nlr forsdljar-
na ska mdta tiden.

"Dels Ir f6rslljarna fcir hyggliga niir de
ska debitera tiden och fdrkortar den. Dels
finns det en risk fcir att kunden fcirkortar
samtalet ndr denne vet att det kostar peng-
ar. Det kan betyda att frirsdljarna inte hin-
ner redogdra fcir alla alternativ. Dessutom
blir fcirsdljarna stressade av att titta pi kloc-
kan hela tiden."

En sak dr klar; timkostnadssystemet
kommer aldrig att infcjras pi privatresor.

"Nej, det hoppas jag verkligen. Det kan
vara svirt att motivera fcir en orivat-kund
varf<ir man sldnger fram en nota pi 150
kronor fcjr ett frirsdljningssamtal", siger
Fredrich Dahlman.

Hielp oss boka
afrlrcresan,

varmdochdela
pivinst€n.
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"Vi kommer fiirmodligen
si iger Fredr ich Dohlmon.

Fiir ett dr sedan biirjade SJR debitera en del stora affdrskunder timaraod-e pd
fiirsiik. Nu bar Resispecialisternd - med en bel del marknadsfiiringsbuller -
'bakat 

pd det initiatiaet ocb inliirt timdebitering for alla sina affrirsresekun-
der.

Men det (ir ett system som inte bara innebdller fiirdelar...

..Nqinftirviatefberingpe
affircfiEson

* r , , , " n " , , _ , , u . * , * -

"JiHffifi;,1;**

=rLSWbl

boro oll

NutianT1

' ,1'1' j::"{.-

Resespeciolisterno gick ul h6rt i morknodsfiiringen ov sin nyo fimdebitering.
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ANSLAOSIA|LAN
Om du bar ndgot som du oill ska '\dttas upp" pd dnslagstaalan, sld en signal
till Cecilia, telefon 08-10 30 30 eller shrizs ett par rader till Publicistgruppen,
Cecilia Eriksson, Drottninggatan 80, 111 36 Stockholm.

Vi hoppas att detF-ska bli ett bra kommu-

;'il;l".il;el och.att "i F"' fiJgi:l:l
l:ffi :H;"i l"r'i-"lonsutbYte mel-
lan kontoren' MATS BOREN. NORRKOPING

Ett inllgg angiende SJRs hotellavtal.
Det borde gtiras nigot it det. I det
stora hela ir ju avtalet perfekt. Vi styr
kunderna till vissa hotell fiir att pi si
sitt fi specialpriser och allotment,
allt fiir att knyta kunden hirdare till
oss.

Det finns dock en ling lista pi fel-
aktigheter och brister i avtalet och
dess skiitsel.

Om vi nu har en hirdsatsning pi
hotellsidan med nya avtal etc miste
nigot hinda med voucherredovis-
ningen. Att en kupong som inte ut-
nyttjats till sitt fulla pris bara
fiirsvinner till HK utan nigon som
helst information till beriird resebyri
ir en direkt misstroendeftirklaring
mot systemet.

Vi pi resebyrierna som bokar ett
hotellrum till en kund och ger ho-
nom en kupong pi rumspriset fir all-
tid reda pi om kupongen inte rickte
vid betalning av hotellrummet. Dir-
emot, nir rummet inte var si dyrt
som vi trodde och kunden betalar fiir
mycket, di fir vi ingen piminnelse
om att vi skall betala tillbaka pengar,
som kunden givetvis tror att vi fir.

Vi borde alltsi fir reda pi bide fiir
stora, respektive fiir smi inbetalning-
ar av HK fiir att vi ska kunna ha en
chans att ha viss kontroll 6ver vira
kunder och det vi debiterats.

Till sist, varfiir inte starta SJR Ho-
tellservice. En central som har hand
om bokningar, voucherredovising
och som kan skiita all information
hotell - central - SJR bestiillare.

ANNE-MARIE OCH HENNES
KOLLEGER I KATRINEHOLM:
Vi tycker att det skulle vara en fiirdel
att ha fler ambulerande tjinstemin,
distriktsvis, som kan "hoppa in" vid
siukdom, tjlnsteresor etc. De skulle
genom sin uppdelning pide olika dis-
trikten kunna vara insatta i grunder-
na fiir "sina" kontor. En service fiir
vira kunder: att alltid ha kompetent
personal som kan ge rid och informa-
tion.

;*,ffi:lu,.fiffi
$fi$ffi#ruH}iffi
ffiil"''l',,;:it*:ffit

#lii3iliHi?F^,

{ir#$df*ilffitr f:rxfi,1ij:h,;::;1ffi
ANDERSTAGESSON.
6strRsuNo:
Norrland skulle behiiva ett iikat sam-
arbete inom regionen. Vi ?ir pi ging
med att ta upp kontaker med de iivri-
ga kontoren fijr att biirja samarbeta.
Det skulle innefatta samannonsering
ftir t ex weekend-paket till Stock-
holm, London etc. Vir nackdel hiir i
Norrland iir avstinden. Vi behiiver
visa vir marknad att avstinden inte
spelar nigon roll, att vi kan minska
avstinden. Vi behiiver ocksi minska
avstinden internt mellan kontoren.
Gemenskap, ett viktigt slagord! Vi
hade tiinkt oss week-end-miiten dis-
triktsvis med produktionsinforma-
tion, information om marknaden,
fiirsiiljningsresultat, underhillning
etc. Finns det nigra aktiviteter av
detta slag pi andra hill i landet?

Vi har dessutom ett starkt iinske-
mil att HK sinder ut aktivitetspla-
nen redan i nov/dec si att vi pi kon-
toren kan checka av de centrala kam-
panjerna innan vi utarbetar vira eg-
na lokala aktiviteter. En kollision 2ir
ju oniidig.

Dessutom skulle HK behiiva resa
runt lite oftare till de olika kontoren.
Det ska vil inte behiiva ta tvi ir in-
nan man ser nigon frin HK!

sJ R, Bo RLA* "F: l]ll"f,*)t8i t
tit;ru;m:''ftlnxli;; ;' i*u.''
bii#il'",;iii-i.tHt N'* York' Ring
ilft;;JGr o'ne f6r mer informa'
"Ti n", .,. .P..:i "llTls"iff iB ;'"i
der 1986 och till karn

ii. i.i*.i'o' Tala -,'i.3i]fi.r" .i'
Elleivarfiir inte. en t

#di",'N-.* Yottt, Hbnolulu' Ha-

*tlio" 
av vad vi kan erbiuda frin

noi[inge. V"d har ni? ffi*F,a:"Y:,:r:
,ffifiiff$'itr##ji,f
ffi#ffi
neaadioiin.

"t
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Adjd till Atlas sotn A-partner:

MERASAI]SNTNOPA''FRITTE/5." PAKET

.-

ffi
Vid drsskiftet sade Sl R adj ii till Atlas
som sdm.drbetspdrtner ocb odlkom-
nade isttillet ett firdjapdt sdmdrbete
med Fritidsresor. Bytet innebrir att
SJR iskerar att fiirlora fiirstiljning
aa Atlasresor.Menocksd att StRkan
dra nytta ao nyd resurser ait sAfndr-
b etet tne d Fritidsre s o r.

T TPPsAcNINGEN AV A-samarbetet mellan
L,/ Atlas och STR skedde i samfcirstind.

Atlas har sedan en tid gitt in fcir att sjllva ta
civer fcirslljningen av sina resor. Diirfdr
drog minga SJR-fdrs?iljare en littnadens
suck nir Atlas f6rsvann som A-partner.

"Nu glller klara direktiv. Besiutet att av-
veckla Atlas som A-partner har tagits emot
v?ildigt positivt av vira byrier", slger Jo-
han Ekengren, ansvarig fdr paketresor ut-
om Norden.

"Atlas har ju agerat mot avtalets milsdtt-
ning den senaste tiden och ofta gitt fcirbi re-
sebyrin i kontakten med kunden. Det har
irriterat byrierna."

Atlas har som milslttning att dka sin
egen fdrsiiljning via de egna resebyrierna
till mellan 70 och75 Drocent pi tre ir. Den
milslttningen gick 

-inte 
atf fdrena med

samarbetsawalet.
"Vi var helt dverens med Atlas om upp-

signingen. De f<irstod vir sits", slgerJohan
Ekengren och betonar det fortsatta goda
samarbetet med Atlas.

"Vi har ett vanligt siiljavtal med Atlas nu.
De finns naturligtvis med i virt sortiment i
framtiden ocksi. men vi erbiuder dem inte

ER
i fdrsta hand lingre om inte kunden speci-
ellt frigar efter dem."

Inte rid att mis-ta Atlas
Atlas ir, tillsammans med Fritidsresor,
SJRs st6rsta leverantdr av privatresor. Om
Atlas lyckas i sin milslttning att 6verta 75

Johon Ekengren iir inte orolig 6ver fiirlucten
ov Allos som A-porlner.

procent av fdrsiljningen sjilva riskerar SJR
ett ekonomiskt avbrlck. Johan Ekengren
1r dock inte speciellt orolig.

"Om Atlas s?iljer 75 procent av sin om-
slttning sjilva och vi kan ta stdrre delen av
de iterstiende 25 procenten ir det indi
mer in vi hade nei Atlas var vir A-pan-
ner."

"Men vi har absolut inte rid att mista At-
las som leverantdr. Den produkten Ir bra
och det finns en klar efterfrigan efter deras

resor. Dessutom har de en h6g iterrese-
frekvens. Hur hdg vet bara de sjllva, men
de ligger klar tvia efter Fritidsresor", f6r-
klararJohan Ekengren.

Det fdrdjupade samarbetsavtalet med
Fritidsresor ger SJR en ny ekonomisk f6r-
del, si det finns ingen anledning till oro in-
fdr framtiden.

"Vi hoppas fylla igen den f6rlust som At-
las egen fdrsdljning eventuellt kan skapa
med Fritidsresor och Royal. Fritidsresor
har utcikat sitt program rejalt och vi satsar
speciellt pi dem nu", berdttarJohan Eken-
gren.

Den 8 och 9 ianuari hade STR ett semina-
rium i Stockholm tillsamnians med Fri-
tidsresor diir riktlinierna fcjr det nya
samarbetet drogs upp.'

"DIr pratade vi vlldigt lite om produk-
ten och mer om fdrbittringar av samarbe-
tet. Vi diskuterade allt frin detalier som
skyltmaterialet i butikerna, (som levereras
fdr diligQ till virt nya intima samarbete i
datorisering."

"Vi fir anvlnda Fritidsresors datakapaci-
tet fullt ut, vilket ger oss en ny vlrdefull re-
surs i virt arbete. De tilliter oss till och
med att anvlnda deras svstem for vira at-
fdrsresor, dlr Fritidsresor inte ar inblanda-
de."

dvenagandet av Reso-kontoren hjllper
ocksi SJR att tippa igen hilet efter Atlas.

"Reso 1r ju dellgare i Fritidsresor och de
kontor vi har tagit dver har en stor f6rsiilj-
ning av deras resor. I och med <ivertagandet
6kar vi Fritidsresor si att de blir dubbelt si
stora som Atlas", slgerJohan Ekengren.

Mognus Briggert (redoktOr), Ulf Engelhordt {loyout), Cecil io Eriksson, Clos Johonsson, Conny Loof {onsvorig uigivore)
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