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1 TAlrouurr.r tillbaka efter sommaren.
V Jag hoppas att du har haft en riktigt

sk6n iemeiter och fitt niuta av mycket
frisk luft och vackert vider.

Personligen sitter jag ston virde pi som-
maren dlrf6r att det ger extra tid till efter-
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Erik Nilsson vill betono individens berydelse
inom SJR.

ranke. Bide nir det g?illbr virt arbete och
annat.

Man kommer fram till l6sningar pi prob-
lem som man gitt och funderat 6ver. Man
fir nya id6er, iom man lingtar efter att fi
omsltta i praktiken si fon det bcirjar bli
h6st.

Gliim inte att tinka till
fiire den 13 oktober!

Den 13 oktober kommer att vara "STO-

RA DAGEN D" fcir alla inom SJR. Senast
denna dag kommer samtliga inom hela
kedian att-bciria med det kvllitets-fcirbett-
ringsarbete som vi diskuterat i S<jderk6-
pini. Det kommer att skickas ut en bro-
schyr med id6er, tankar och id6lappar. Det
Ir meningen att alla ska tlnka till och skic-
ka in id6lipparna med isikter och id6er si
att vi fir en sror id6bank att bcirja jobba
med.

"Om du har en id6 och jag har en id6 och
vi arbetar ihop si fir vi tvi id6er var."

Vi som 1r verksamma inom resebran-
schen upplever nog slrskilt starkt att vi le-
ver i en^snabbt fc;rXnderlig vlrld. En vdrld
som stiller nya krav pi oss i arbetslivet.

Oemotstindlig kraft
Vi pi SJR vill mer dn nigonsin lven betona
hur viktig individen ir i sin roll inom SJR.
En individ har stor qenomslagskraft. Den-
na kraft blir, som vi"vet, oemo-tstindlig om
vi alla inom SJR arbetar tillsammans och
mot samma mil, fdr kundens bista!

Hir pi SJ Resebyri har vi dessutom an-
svaret att sli vakt om vir ledande position
pi marknaden.- 

Ja, helst miste vi naturligtvis stirka virt
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frirspring. Vira konkurrenter giir ju allt
f6r att komma ikapp oss.

Nlr du llser detta har affdrsresesemina-
rierna i Siiderk<iping avslutats.

Vi Ir redan pi god vig att bli bittre.
Jag 6nskar dig en bra arbetssisong!

ERIK NIISSON
MARKNADSCHEF

"Vi iir redon pd god viig
ofi bli biitlre. "

insflDENsomoER

tIT\ET nan hlnt en del pi privatrese-
I-lsidan under den senaste tiden. Vi

har inte lika stort utbud av reseleverantci-
rer lingre", slger Johan Ekengren, chef fdr
Privatresor.

Atlas har beslutat att liksom Vingresor
sjllva sti for all fcirs?iljning av sina resor via
egna fdrsiljningskontor och man tror pi
detta sltt att man ska kunna silia sina resor
billigare. Detta har inneburit att man frin
SJRi sida har agerat tufft mot Atlas och
kraftigt skurit ner fdrsiljningen av Atlas re-

"Del hor h6nt en del p6 privotrelasidon",
beriitfor Johqn Ekengren.

sor. Nu satsar man istlllet mer pi Fritidsre-
sor och Royal Tours.

"Det ir klart att man helst vill undvika
att silja Atlas nu, dessutomfir vi inte silja
deras resor efter den 7januari1987".

SpainTours - ny lgare
En annan fcirendring pi privatresesidan ir
att SpainTours har bytt igare. Deligaren
Spantax har gitt ur och ersatts av ett antal
privatpersoner i Sverige som gett Spain-
Tours namnet Solresor/SpainTours.

Milgruppen har man satt ut till att vara
r"r"nei..l 

^Melardalen 
och Norrlandskust-

en. Dessa ska "servas" med sex Resespecia-
listkontor och fyra privata resebyrier ut-
med Norrlandskusten. Mllardalen kom-
mer att "servas" med O20-nummer. "Vi fir
siilja SpainTours resor till och med som-
marprogrammet 1986, sedan dr det slut
meddetl Fritidsresor har sagt att de kom-
mer att agera mot de Resespecialistkontor
som har ingitt avtal med Solresor/Spain-
Tours. Vad detta innebdr vet jag innu inte.

Det lr mycket tufft att som privatperson ge
sig in i den hir branschen", menar Johan
Ekengren.

Reiultatet av de bida bortfallen blir att
man inom SJR miste satsa mer pi kunskaps-
<ikningen av Fritidsresor och RoyalTours
rom ni kommer att bli de resef6retag man
ligger sina resurser pi. "Resebyricheferna

fir aldrig tveka till att skicka sina siljare pi
seminarium och studieresor fdr att 6ka
kunskaperna och fiirdigheterna. Utnyttja
alla chanser att utbilda tJ*rrfflrfftt5".r"

t t TAG vu,l bcirja med att tacka f<ir der fi-

..J na fdnroende och,den fina samarbets-
stlffining som vi skapade pi affdrsresesemi-
nariet i Sdderkciping. Jag ir imponerad av
det stora inlresse, fina tankar och id6er som
presenterades under veckorna i S6derk6-
ping. Hoppas att alla kinner att detta kom-
hei att [i[ga till grund nu infcir "arbets-

hcisten". Vi betonade handling och det ir
med stor gledje jag hdr att ett antal reseby-
rier redan ?ir i full ging med fcirendrings-
arbetet direkt efter hemkomsten frin Sci-
derkoping."

Id6er och isikter
"Jag skulle vilja ha isikter om "\flalking

Rally" och om vi vill ha detta som en ir-
lig hjalp till problemlcisningar.

Hdr av er om detta, anvind girna An-
slagstavlan i Inblick!

Id6er som rcir vira utbildningar vill jag
girna att ni skickar till mig fcir beaktande.

Vi kommer att tillsitta en projektgrupp
med anstlllda frin resebyrier och HK-folk
som ska se till att gdra vira utbildningar
si effektiva och vdl anpassade som mdjligt.
Tlnk pi att det er ett bra tillfalle att tala

om vad du tycker och tinker och vad du
har pi f<irslig."

"Jag skulle vilja avsluta med ett citat av
Oscar \(ilde. 'Alla ligger i rinnstenen men
somliga blickar mot stjirnorna.' Vi ska till-
sammans hitta framgingsrika mcijligheter
vilket betyder att vi blir ytterligare flera'snipp' bittre dn vira konkurre"nter."

FREDRICH DAHIIAAN
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PDS, Proble*' Drtrrtion Stud.y, en ny undersiikningsmetod fiir att liisa kun-
dens stiirsta problern. Det tir en omfattande frdgeforrnukir sotn SlRs affdrsre-
sekunder har fdtt saara pd.

T) ESEBYRABRANSCHEN fcir lndras snabbt.
AKanske fortare In nigon annan
bransch. Vlr civerlevnad och vlrt vdlmien-
de hlnger pi att kunna identifiera och l<isa
problem. Det giller att vara lyh<;rd f<;r
kundernas krav och cinskemil.

Fast det ir inte alltid si htt. Man vet inte
alltid exakt vad kunderna upplever som
problem. Trevar man i blindo, lr det omcii-
iigt att itgdrda nigot. Under viren genom-
f6rde dirfdr SJR en s k PDS-undersrikning
(Problem Detection Study). Ett frigefor-

muldr gick ut till 1 000 utvalda affdrsrese-
kunder. I enkiten fick de ta stillning till en
mlngd frigor. Allt fcir att kunna lokalisera
vad de kriver av oss, uppfattar som besvlr-
ligt och sl vidare.

Stor undersiikning
Metoden bakom denna underscikning Ir
amerikansk och har visat sig tillf<irlitlig. I
Norge gjorde Rank Xerox en lika brett
upplagd underscikning inom sitt verksam-
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hetsomride. Underscikningen var en av de
faktorer som hjilpte dem att pi ett ir vinda
ett fcirlustresultat till en vinst pi 38 miljo-
ner.

"PDS-underscikningen som sidan gdr in-
te underverk", poingterar Fredrich Dahl-
man, underscikningens initiativtagare och
fcirsdljningsansvarig pi SJR Affirsresor.
"Det Ir f6retagets och personalens fcirmi-
ga att ta tillvara resultatet som lr viktig".

Det lr alltsi uppfciljningen av underscik-
ningsresultaten som ir nyckeln till fram-
ging. Finns viljan att angripa de problem-
omriden som kunderna hillpt till att
identif iera dr steget t i l l  succ6 iaget. Om
pappren stoppas ner i byrilidan med kon-
staterandet att "det dlr visste vi redan" el-
ler "det dlr gir inte att gcira nigot it" kan
syftet aldrig nis.

Uppfiiliningen viktig
Information om underscikningsresultaten
har redan limnats. I minadsskiftet augusti
-september arrangerades sammanlagt tre
interna seminarier f6r 300 resebvrichefer.
siliare m m. Vad som nu Sterstlr lr att lt-
glrda det som underscikningen pekat pi.

"Det hlr Ir ett enastiende tillfdlle att oi-
verka fciretagets framtida arbetssitt och
konkurrensllge" menar Fredrich Dahl-
man. "Den chansen ska vi absolut inte fctr-
si t ta!"

Resultatet av PDS-en ir dokumenterat i
en diger lunta. Kundernas svar har brutits
ner pi byrinivi. Ddrmed lr det mcijligt att
se vad kunderna pi de olika byrlerna upp-
lever som de stcirsta problemen. Resultatet
ir med andra ord ett utmlrkt instrument
fcir att "ta tag" i sin verksamhet.

Den ska ligga som underlag for finslip-
ningar och putsningar dar det behcivs. Fdr
att dra en oarallell med idrotten si innebdr
det inte ait det ska springas fortare. Dir-
emot ska vi springa "smartare". Ofta kan
detta ske med bide enkla och billiga medel.

Spring smartare
Fcir att arbetet med PDS-resultatet ska bli
fruktbart si kommer resebyrierna att arbe-
ta med s k kvalitetscirklar. De flr befogen-
het att lokalt lcisa alla problem inom ramen
for den egna budgeten. En rapportcir utses
fcir att hilla kontakt med huvudkontoret.
Intre fcjr att rjvervaka och kontrollera, utan
fcir att stimulera spridningen av nya id6er
mellan byrierna.

"Lciser vi branschproblemen blttre dn
vira konkurrenter sl kommer vir konkur-
renskraft att f<irblttras avsevlrt", menar
Fredrich Dahlman vidare.

Sj l lva underscikningen har kostat unge-
flr en kvarts miljon ati genomfcira. Men?e
riktigt stora kostnaderna ligger i uppfOlj-
ningen. Det ir indl ett ligt pris frir att
strcimlinieforma verksamheten. Det ir en
investering i framtiden.

"Jag hoppas att vi ska kunna komma igen
med en ny PDS om nigra ir och mita fcjr-
bdttringar", siger Fredrich Dahlman.

"Milet sltter iglng beteendet. Uthillig-
heten skapar succ6n."

"Jag irbvertygad om att vi tillsammans
snart fir en reaktion frin ncijdare kunder
och ett trivsammare arbetsklimat. Det gil-
ler att ta tag i detta si ldnge vi har mcijlig-
het", avslutar Fredrich Ornt-Xt. 
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Skellefted:

TURBUIENS
I RESEVIIRTDEN

Niiston helo logefp6 SJ Retebyr6iSkellefte6- logerrom horflytlotin i nyofrii:cho lokoleroch lniivdor sig bro i den h6rdo konkurrensen. Fr v Lorr
Johonlson, Anitte Wesferbarg, Kiall Widmon, Chrirter Lorsson, Giirto Enmork' Ulf Dohlberg, Aso Dohlgren och Gunillo Bromon.

Det btinder en del i resebyrdorirlden
i Skellefted. De anstrillda pd Rese-
specialisternd sd upp sig, StR tog
Cbansen, skapade en dnnons fiir att
kapa dt sig nya marknadsandelar.
Nu bar Resespecialisternns dnstdll-
da, efter brittringar inom fiiretaget
bestrimt sig fi)r dtt stdnna kear. Det
kan man kalla turbulens och en fiir-
rinderlig branscb.

han vet vad han ska slga till journalister
och kunder.

"Nej, jag har aldrig ingrat mig. Det har
gitt bra. Vem som helst skulle klara av mitt

jobb med den personal som finns hlr pi re-
sebyrin", hlvdar han. "Den lr fantastisk."

Sedan SJ Resebyri 1982 etablerade sig i
Skelleftei-har uwecklingen vanr posluv.

f\ETsvANGER inom resebyribranschen i
l-lskelleftei. SJ Resebyri satsar offen-
sivt, personalen pi Resespecialisterna har
sagt upp sig, Vingresor har cippnat ny byri.

I nya frischa lokaler pi Kanalgatan sitter
en frire detta journalist och planerar nya
drae. Ulf Dahlbere, resebyrichef och
maiknadsfcirare vid 5j Resebyri.

"Turbulensen och oron i branschen ir
inte till nigon nackdel fcir oss pi SJ Rese-
byri", siger Ulf Dahlberg.

Efter 17 ir som journalist tog Ulf Dahl-
berg steget <iver till resebyribranschen. Ef-
t.. 

"d.yfr 
tvi ir som chei ar han slipad -

I
L:.1

W

Fijr Ulf Dohlberg, chef f6r SJ Rerebyrd i Skellefie8, iir service och kvolitet honniirrord.

INBtICK, SEPTEMBER ] 986



Resebyrin startade med fem anstlllda, idag
lr man tio. Pi nigra ir har omslttningen
fA ' . f "hhlot .  { .3n )o r i l l  4 t . )  - i l i^ .o.  L.^.^ '

och Ulf Dahlberg Ir inte frlmmande fcir
nyanstillningar llngre fram.

SJ Resebyri har inlett samarbete med Ar-
vidsjaur turism och tagit ett nytt fakture-
ringssystem i bruk. Efter en mindre omor-
ganisation kan fler anstillda pi heltid ?igna
sig 5t fcirsiljning.

Smi marginaler
"Det ir bara det att vi iobbar med ohyes-
ligt smi marginaler. Fcir att det ska ga iliop
ska varje anstilld jobba in fyra miljoner",
fortsitter Ulf Dahlberg. Han tycker att
folk i branschen har diligt betalt och tar di-
ligt betalt. Det Ir hans erfarenhet av reseby-
riverksamheten.

"Det ir kvalificerade tilnster vi utf6r. Vi
sliter och iobbar, men vi fir lite ut av det",
menar han.

"Det slller att silia mvcket och snabbt^

ALLA AN
SAGDR

TSTALLDA
UPP SIG

Fi Ir't ).6,

.  U n : i l r  j l h i  h r n d (  d . r  \ a r . r  \ . \ p . c i r t n r . r n a  i r d i . n . r p n
!r R($p.(i2lirr.rnr i sk(l lci r.s.hrra n.dnr.kr lokrtprofit.

^trn Rcaerp(cialnrcrnadorrn.
drr ar h(la D.r!,nllnfrrnr rt tord(rl

I ocr!,ncr \ lorr lohlrunrorer '
\ n l s i l  ' i l r  s ' o d M d  r . { ' ,  n r k r  i . ,

r r  a . , . , o . c i a r n r . ; . \  v D  L . n
",n f"".i*""

| {!rL{ \r '  \rhrri.. f6 4.. s,&r ?

hd4 6 20 aqu$i l9
Det ir modellen fijr att pengarna ska
strdmma in i provisionssystemet. Pi sikt
miste vi hitta andra system. Vi miste b<irja
ta betalt efter den tid vi jobbar", slger Ulf
Dahlberg. Det gdr andra.

Satsar pi kvalitet
Service och kvalitet ir honndrsord f6r Ulf
och personalen. Det gdr byrin inte avkall
pi. Pi affirssidan har byrin minga av Skel-
lefteis st6rsta f6retag som kunder. Boliden
Metall AB, Kommun-Data AB, Skelleftei
Lasarett, Safac...

"Vi vinner sjlilva pi att bjuda pi god ser-
vice och kvalitet. Det gir inte att sliss med
priser i den hir branschen", berdttar UIf
Dahlberg. Tyngdpunkten av byrins verk-
samhet ligger pi affdrsresor. Cirka 30 pro-
cent ligger pi privatresor.
"Det Ir dock viktigt att ha privatresorna.
En fullv?irdig byri"miste kunna bjuda pi
f,,ff,, i , l i- J-., i;..,, L^--.-,--;. r irr

Allao 17 sode upp$ddddddddddddddd�g tirr att itpp,tr.,a-_eget!

Samtliga stannar efter
garantier orn biittrin$

t e.*bt&i&n A!^. tote,{o^ kt @dil Nlruntd.n 4h tu olnia e,EA.& R.t.tFcbI'

Den 29 ju l i  i  A rb€dt
ladc NV att samtlira l?
anstellda pA Besesp€-
cialisterna i sk€ll€ftel
saSt upp si8 fdrrtt OpF

M€n nu h&ralls bgit
tillbak{ sina avskeds-
ans0kninsarl

Var d€t bars clt tomt
hot, resebyrlchef Ru-

N€j: Vi had€ for .v-
sikt aat stafla eget och
d€t var veiHig€n .€-
dost, men €fter f6r-
hand l ingar losv i t i l l ba-
ka avskcdsansdknins-

Baksrund.n till a! alla an
sblld!e uppsiE v.rzddennya

nalensk!il€ fa k6pai. stil6re.
63er cenkarisilns.n riu
srockhorh v& ocrd bsva'an.

- Nu h.r vi tln u(*t€hr

lomn€r at l6e sg pA sikr. vi an i funtrjon. Nu hopps r ar
ralna.mda(Resecia[sbr, d€r ska bli 5enre.
n. lka tonma oA f6dar n€n. il
tst ' Run.r;haMn- o Utom kalkylen

o Punkt€ma . Run.rohansbnvilc-kdF

kiucr NamLren dei r.kLn
dil Res.sF'.1;krna,sk.i l€i

- ca*ult. icvakvduots.fl h.ls
. T' T:i'li'j 1l' 

'*l 
iljqll tsMndL,y,kan sa upp is

v,Btuid€lnihs ;i l€r konv.tuvr 
-,hr hde vi rk kdrr'ad

stuldebr.v KontuFmc ailnk
ad'saehd I la 'nohkon..' rcebjrrs.i rbnmh dhs*dl.

""" r;--". rL h-.*
ha alh'n! rrukurerar ddcr e tru i ldh Jt€d ha Gn mil

Lk. o,.;x,. vd A*k,nd "k. Fnranui€r men d€r bn SAS

der nnn& ek foBlas. konc.men b nasJ lr v' dil

Cenkaknnscn." €nor had€,$k thrut r dd

h b*;, dr b[ o,* ,Kilb der *An an JapF

dkenkalsennr Til l  €remFl rcen om an anva q't

pA ansv.&dah. D*nor blr InneBtinhctanNder$h
dcringen utlotalknngsv funt. omdetvoiek.vlin,n€ndethar
ilon€r. ri l l  €x.nEl €konodde ar mer rell isrGtt.

[l#*:f i'tt'iiffi H'i.*f*i*:*trrl.T:$
dcldngeh finenu. - r smmnhanaer vil l  lat

s.o.rbBvhBh.t.r: ftrg sgz at d€t er orblid bur
- vi ha.han prchleh ishar. folk suilr upp 16r os 4n varil

&r.r md d€n enkala €*ono. si!v., avdubr Rune JaheB.
mdel.n dh d€t i& sludt sis. en
hrseilerde* int.i F.sn u! THOMAS HEDLUND

Dahlberg.

Turbulens
I resebyriverksamheten i Skelleftei lr der
bra turbulens, som Ulf Dahlberg uttrycker
sig. Resespecialisterna, tuffaste lionkurren-
ten. har skakats av en intern strid. Alla 17
anstdllda sa upp sig och tdnkte starta eget i
egen regi i h6st. Resespecialisterna skulle
drivas vidare med fdrre anstillda. Bland an-
nat tyckte personalen pi Resespecialister-
na att centraliseringen till Stockholm var
besvlrande. Efter"viss "konversation"

kom dock de anstillda och ledningen dver-
ens. AIIa 17 tog tillbaka sina avskedsans6k-
ningar efter garantier om bittring. Sina er-
farenheter har inte Ulf Dahlberg. 'Jag

upplever jobbet som vdldigt fritt. Det finns
ingen byrikrati eller statlig tr6ghet".

Braaffdr
"Turbulensen och oron i branschen ir inte
till nigon nackdel f6r oss. Vi har en stabil
kedja och organisation bakom oss. Det dr
en klar fdrdel. Om SJ Resebyri lyckas i den
knivskaroa konkurrensen fir framtiden
utvisa." tJlf Dahlberg verkar inte bekym-
rad och lovar en sak: "Vi blir en bra affdr
fOr SJ Resebyri och kunder finns det gott
om'"  

utF cEDERHtt t
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St Resebyrds nya ffirsid4:

ilrrciiNGUGHEr,
AITERNAilV,OTnTANKE

-s 
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I Siiderki)pi.ng, denna fina lilla stad,
har SIR haft sitt stora afftirsreseserni-
nariim so;n bdr fAtt si6rt geltiir ocb
dtir alla inom StR zsisat stort intresse.
278 StRare bar besiikt Siiderkdping
ilnder de tre oeckornd son setnint-
riet pdgdtt.

;.;:,fHSl
1Jr '"1 :.

#rij'r

\.'.n', +

var den Sveriges rikaste stad och 128 I krcjn-
tes Magnus Ladulis maka Helvig pi stadens
torg. G6ta Kanal rinner sakta genom sta-
den och alla kanalbitar Dasserar i sakta
mak.

S6derkcipings-Brunn var en hilso- och
kuransralt frin 1774 vll 1975 di man sluta-
de med verksamheten.

Det genomgiende syftet med seminariet
i Sciderk6ping var att ha en genomging av
PDS-underscjkningen och komma till in-
sikt i vad man gcir och inte 96r eller borde
gcira. Dessutom ger iu alltid de.nna typ av
sammankomster med grupparbete en so-
cial samvaro. Mycket populirt har s k
"\falkine Rallys" varit. Det inneblr att
-rn u.rdi, krrallen och nattens timmar i
"ur och skur" utrustad med karta ger sig ut

ooeRroprNc lr en liten stad som fak-
riskt har en diger historia. Pi 1500-talet

pi Sdderkd,pings gator. Tvi och tvi ska
man "vilja ritt" gatukorsningar pi sin vig
genom Sd,derkciping. Det har gett ett posi-
tivt utslag i fcirmigan att klara av team-
work, att l6sa problem och si vidare.

Problem ska liisas
"Den stora kritiken som SJR har fitt av
kunderna som. deltagit.i PDS-understik-
ningen dr att vi inte lr tillglngliga", siger
Erik Nilsson. "Vi svarar inte i telefon, det
ir upptaget pi telefon, vi svarar och ber
kunden vinta, vi svarar och ingenting hin-
der... Der hir lr det stora problemet som vi
miste frirsdka ta tag i. TILLGANGLIG-
HET, har fitt sti fdr det fcirsta ordet i af-
fiirsid6n.

ALTERNATIV, ir ord nummer tvi. Vi
ska alltid ha nigot alternativ att ge kunden.
En annan flygtid, ett annat hotell. Inte bara

=

Siiderkiipingr Brunn - en idyll.

"Def iir vi siiilvo som skoffor oss den verkligher som vi fiirriiinol genom v6rt beteende. Till-
sommong kon vi viilio en lromg6ngsrik verltlighet. "
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svara pi det alternativ som kunden fcireslir
utan gi lite llngre. Visa SJRs alternativ!

SJR Ir en stor organisation men vi miste
inda verka och arbeta som en liten reseby-
ri dir OMTANKE iir vlsentligt. Vi miste
tiinka pi kundens blsta, ge service och kva-
litet.

TILLGANGLIGHET, ALTERNATIV
och OMTANKE dr de tre ord som nu efter
S6derkopine kommer att bli de nya delar-
na i SJRJafflrsid6. Vi har under di tre vec-
korna i S<iderk<iping fdrstitt att vi pi SJR
sitter inne med stora krafter och resurser
vad giller ldsningar och id6er.

Tack fdr alla otroliga grupper, deras pre-
sentationer och intresse fcir ett bittre SJR.
Tack fcir trevliga veckor i Sciderkdping",
avslutar Erik Nilsson' 

cEcrra ERrKssoN

Del vor med slorf inlresre och enluriqsm som mon iobbode tillsommons
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pd seminoriet.

En uppskotlod oktiviror i Siiderkiiping vor "Wolking Rolly" som p69ick pd S5derkdpings goror.



Fritidsresor drrdngerdde en studiere-
sd till Florida i juni son Cbristin
Lindberg, Htirniisand, ocb Lars He-
lin, Bords, dehogi. Htir dterger de li-
te da oad de stiitte pd, botell, strrin-
der ocb seodrdlreter.

Isles: Vaikiki Resort Motel. Beacharbour
Hotel och Hotel Marco Polo. Alla har ett

l;;,tXt;.Ot..Ot 
vid stranden och nlra till

Disnevworld - ett mAste
Efter shopping var det dags fcir avresa till
Orlando dir gruppen bodde pi Langford

tig. Som myndigheterna siger: "Looking

for trouble, you've come to the right
place."

Brinnskador
Bahamas, visst liter det som vajande pal-
mer, sol och kristallklart vatten. Si rrar det
ocksi den dagen gruppen ikte <jver med
Scandinavian Sun pi en endagskryssning.
Men passa er si att ni inte brinner er av den
starka solen nir ni iker dit. Christin Lind-
berg fick brinnskador, si passa nlsan!

Ernst Hemingway
Key Vest var sista stillet som skulle besci-
kas innan hemfdrden till Norden. Man be-
scikte Ernst Hemingways hus som stir
kvar och som huseraiav tre katter frin den
tid di Hemingway levde.

Ett gemensamt omdcime om hotellen var
att rummen var frischa och stora. De flesta
hotellen lig bra med nirhet till strand och
centrum.

"Det var en fint genomfcird och mycket
lirorik studieresa s6m Fritidsresor rog oss
med pi", avslutar Christin Lindberg.

=
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TORSTA DESTINATIONEN var Miami. Den-

.F r,, ,trd dlr solen. vdrmen och de mils-
linga strlnde.na ha, lagt grunden frir
USAs frlmsta turistindustri. Nu fdrs6ker
man dock fi bort det ensidiga beroendet ge-
nom att bygga ut USAs stcirsta handels- och
kommunikationscentrum. Miami arranqe-
rar irligen cirka 3OO stora konferenser m"ed
100 000 deltagare.

Det ir fullstindigt omdjligt att ge en rirt-
vis bild av Miamis hotell och restauranger.
Staden har mer In 4 000 restauranger och
drygt 600 hotell. Gruppen gjorde en "in-

spektion" av Fritidsresors hotell i Sunny

Resort Hotel i Vinter Park. ett mvcket
mysigt hotel l .  TInk pi art Orlando'Ir si
stort att det nlstan Ir en nddvindighet med
hyrbil.

Det ir si klart ett miste nlr man ir i Or-
lando att besdka Disneyworld. framtids-
landet EPCOT och SEA VORLD. Htr
finns det nistan fcir minga attrakrioner fcjr
att man ska kunna smllta alla intryck.

"Nattsuddaren"
Nattsuddaren har ocksi mvcket att vilia
mellan i Florida. Det dr minst sagt ett in-
tensivt nattliv och det giller att vara fcirsik-

Mimmi Pigg
world.

CHRISTIN IINDBERG/CECItIA ETIKSSON

spolseror Dirney-i ir ute och
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Stig Siinnerberg,
chef Affiirsresor Vasagatan

Stig har tillbringat en stor del av sitt arbets-
liv inom resebranschen. Han har en om-
vixlande bakgrund eftersom han har job-
bat bide bakom och framfdr kunden.
Inom SJR har Stig hunnit awerka special-
resesidan. PKBanken och nu Affdrsresor
pi Vasagatan.

"Jag trivs mycket bra pi min nya plats
och jag trivs bra med hela SJR. SJR iir en
stor koloss som trots detta ir liten och nag-
gande god och som jobbar som "den lilla
resebyrin". Trots storleken har man fin
kontakt med sin marknad och sina kunder.
Pi afflrsresesidan har delegeringen ut till
personalen genomfcirts maximalt. Ansva-
ret har nitt lingt ut i leden och alla har fitt
del i det totala ansvaret som 1r viktigt i en si
hlr pass stor organisation. Det klnns skdnt
att det inte finns nigon anonymitet inom
SJR.' '

Gunnar Lundqvist,
chef SJR Skiivde

',JaS har.iobbatllnge inom SJR. 1951 bcirja-
oe Jag pa ,arnvagsexpecltlonen, nar robbat
pi SJ Resetjinst i Falkdping, nu har jag job-
bat i Skcivde sed,an 1973. Pi chefsstolen har

jag suttit som vikarie sedan 1984, men ir nu
sedan den 1 juli "riktig" 

chef fcir vir rese-
byri i Sk<ivde."

Gunnar har alltid varit nyfiken pi vlrl-
den och har alltid varit intresserad av att re-
sa. Det tror han ir en av anledningarna att
han har iobbat hela sitt liv inom rese-
branschen.

"Det Ir viktigt att man 1r intresserad av
att resa och att man reser nir man jobbar pl
en resebyri. Man vet hur det funqerar, en
affdrsreslndr kdnner till vad som di det ori-
mira fcir att en resa ska klnnas lvckad. var
hotell ligger i fdrhillande till flygplatser
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NYA
IJOBBET
SIR tir en stor organisation ned en
stdndig riirligbet. Inblick bar som
uppgift att filja denna utaeckling.
Tidningen kan inte liilja aarje en-
skild p ersonfiirtindring, rnen fiirdnd-
ringar ao nyckelpersoner pd nya
jobb redoaisas htir.

och si vidare. Man vet hur det 1r att vara re-
sendr. "

Bird Ljtistad,
budgetansvarig SJR

Att ha hand om SJRs ekonomi och vara
budgetansvarig, det Ir Bird Ljdstads nya
jobb inom SJR. Han har tillbringat stcirre
delen av sitt arbetsliv inom STR.

"Jag hade ett litet avbrott di jag jobbade
pl SJs budgetsektion. D2ir hadelag hand
om ett par marknadsregioner, budgererade
och foljde upp .esultatlDet dr kul"att vara
tillbaka pi SJR. Jag har alltid trivts bra.
Fanns faktiskt pi resebyrin pi Vasagaran
under tvi ir. Min, det ir iu .iono.iro-
iae ska hil la pi med!

Vitt ritt siit tala om arr jag uppskarrar
Outlook. Det ir en matnytrig tjlnsr som vi
ger alla vira affirsresenlier.'t

Giista Segefalk,
chef SJR Higersten

I och med att f<jrsvarssraben slog igen nlr
avtalet med fdrsvaret upphc;rde den I juli
si flyttade Gcista Segefil-k, som jobbai pi

fcirsvarsstaben i tvi ir, till chefsposten i
Hdgersten.

"I bdrjan av 1960-talet jobbade jag som

sommarvikarie pi SJ i Kristianstad. Di var
det irstidsbaserat antal anstillda. Pi som-
maren anstdllde man fler personer efter-
som det var di man hade sin hcigsisong."

1969 flyttade Gcista upp till Stockhblm
och jobbide pi SJR Eleciiolux under 8 ir.
Har jobbat pi biljettavdelningen fcir affirs-
resor pi Vasagatan under 7 ir."Det ir fullt upp nir man jobbar pi rese-
byri. Twirr si hinner man inre med allt
man skulle vil ia gdra och borde. Administ-
rarivt arbete blii liggande. Men jag trivs
v2ildigt bra pi SJR."

Bo har sett minga sidor av SJR genom sitt
arbete. Han bdrjade sin SJR+id pi reseby-
rin i Lulei, flyttade till Farsta, fick jobb
som chef fcir afflrsresor i Solna och har nu
fdrflyrrar sig till Viillingby.

"Jag tycker att det Ir en utmaning att
flytta pi sig. Fcir en tid sedan llsre jag en ar-
tikel dlr man ansig att alla mdnniskor en
ging i sitt liv borde flytra pi sig, byta arbete
och miljo. Men det ir ju ofta en praktisk
omcijlighet. SJR ger oss ansrlllda stora mrij-
ligheter pi der har planer, vi kan flytra men
indi vara kvar i fdretaget."

Anders Mur6t
HK

Den 15 september bcirjade Anders Murit
sitt nya jobb pi SJR. Efter att ha jobbar
pi en liten resebyri - Reseforum - kinns

Bo Hortlund,
chef SJR Vlllingby

det spinnande att komma rill en stcirre or-
ganisation. 'Jag tror att SJR kommer arr
mcita framtidens krav pi en resebyri. Kun-
skap finns, spridningen geografiskr sert lr
en fdrdel och dessurom dr SJR marknadsle-
dande."

Anders har tidigare jobbat som charter-
arrangcir utomlands och som affirsresesdl-
jare pi Reso. Nu blir det till st6rsta del ar-
bete med PDS och kvalitetscirklar.



Berkok llkiinsal:

SJRg HUSARKIIEKT

'  .t . '  .:: : t i !,,. i ir,::.:, i .t::;,:.,,

Berkok llkiinsal, SJRs egen "Itusarkitekt" berdttar om oad ban analyserar
innan han stiner igdng med dtt rita en resebyr,fikontor. "Kontoret skd se sei'
iist ut och kaalitdn ska synas genom skyffinsten."

D ERKoK TLKUNsAL och hans arkitektbyri
DIAns har kommit att bliSJ Resebyris
"husarkitekter". Samarbetet b6rjade fdr
fem ir sedan i och med flynningen av hu-
vudkontoret i Stockholm. Sedan dess har
Berkok och hans kolleger ritat nirmare tju-
eo STR-kontor." 

Sa?narbetet mellan IAAB och SJR iir och
har varit bra. Om det skvallrar bland annat
Berkoks pirm med beundrarpost. Han har
fitt itskilliga brev fran personalen pi olika
resebyrikontor. Alla brev lr fyllda med
lovord och tack fdr fina lokaler.

"Nir 
iag kom i kontakt med namnet

SJ Resebyii fdr fdrsta gingen associerade
jag till expeditioner med glasluckor och tig-
bilietrer", minns Berkok Ilkiinsal. "Ddrfcir

har det blivit en utmaning att gcira luftiga
och frlscha lokaler."

Nigot slags "mdnsterresebyri" ute i

vlrlden att hlmta id6er frin finns inte. En-
skilda detaljer frin andra kontor och andra
linder tas fdrstis tillvara. Men det Ir i hu-
vudsak de lokala fdrutslttningarna som
styr.' 

Kvaliteten
Rent allmlnt ska ett resebyrikontor se seri-
cist ut. Det ska synas att kvaliteten pi ser-
vice och tjlnster er hcig. Som kund ska man
kunna se in frin gatan och fi lust att stiga
in. Viil ddr inne ska man kinna sig trygg.

"Det ska vara iippna fdnster - utan affi-
scher - mot omvlrlden", siger Berkok.
"Kontoret ska vara sin egen affisch."

Pi en del kontor kominer kunderna in,
medan de pi andra oftare har kontakt per
telefon. En del kontor har minga smi kun-
der medan andra har fler stora. Personal-
styrkan ir olika stor och de lokaler som
finns att viilja mellan skiljer sig. Ja, allt det
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dlr ir vdlklnt, men ocksi de faktorer som
styr lokalernas utformning. Det viktiga 1r
att anpassa dem bide till personal och kun-
der.

Vlgen frin beslut om ombyggnad till in-
flyttning ir faktiskt bide lingre och mddo-
sammare In man i allminhet tror. Fcirsta
steget mot ett nytt eller ombyggt kontor Ir
det viktigaste. Det ir den analys som om-
byggnadsplanerna sedan grundar sig pi.
Hir studeras personal- och kundstruktur,
expansionsplaner mm. AIlt fOr att pi bista
sltt kunna dimensionera lokalerna. Ett re-
sebyrikontor som snabbt blir urvuxet dr
dilig ekonomi.

Analysen viktig
Det inledande analysarbetet brukar ta en
eller tvi minader. Sjllva projekteringen -
ritandet - tar sedan 2-8 minader. Bygg-
nadsarbetet kan sedan ta allt frin nigon
vecka till minader.

"Att vara arkitekt innebir att man till
minst hilften ocksi miste vara psykolog",
menar Berkok llkiinsal.

Milet ir fcirstis att alla ska trivas i en ny
lokal. I alla fall med vissa smi eftergifter.
Diirfcir Ir det viktigt att alla som sedan ska
arbeta i lokalerna ?ir delaktiga nir nya pla-
ner tas fram. Berkok och hans kolleger ir
flitiga bescikare ute pi kontoren de artetar
med.

Det finns en given linje fcir hur alla SJR-
kontor ska se ut, men vissa variationer gcirs
sjilvfallet. Det kan t ex vara friga om loka-
la flrger, konsthantverk osv.

Trivsel fiirst
Trots att man som lekman mest fister sig
vid kontorens inredning, si Ir detta fak-
tiskt ett underordnat omride. Det spelar
ingen roll hur bra dekorerat det lr om ioka-
lerna i 6vrigt iir diliga eller feldimensione-
rade. Stor vikt l?iggs vid den inre arbetsmil-
idn. Det ?ir IAAB som tillsammans med
SJR tagit fram det fyrapersonersbord som
allt oftare kommit att anvlndas.

"Samarbetet med SJR har varit mycket

Berkok llkOncol och honr kollego Hdkon Le-
vonder diskuleror och rki*or.
gott", poingterar Berkok Ilkiinsal. "Alla

har samma mil, dvs att fi lndamilsenliga
lokaler."

Vad har Berkok gjort innan samarbetet
med SJR inleddes? Han har varit med om
att rita si visensskilda byggnader som det
f<irsta hcighuset i Istanbul ir 1957 och
Stockholms- och Malm6polisens lednings-
centraler. Mellan det har itskilliea hyres-
hus och villor passerat hans ritboid.

Jus nu dr han i fdrd med an f6rnya SJ Rese-
byri i Halmstad och Borlinge. I Halmstad
blir det ett nybygge, medan man bygger
om befintliga lokaler i Borlinge.



ANSLAOSIAfLAN
Om du bar ndgot som du aill ska "stittAs upp" pd anslagstaolan, sld en signal
till Cecilia, telefon 08-10 30 30 eller skic) ett pdr rader till Publicistgruppen,
Cecilia Ertksson, Drottninggatan 80, 111 36 Stockbohn.
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Vad tyckte du om seminariet i Scider-
kciping? Vad var bra respektive di-
ligt? Vad lir man sig och vad fir man
ut av sidana hlr dagar di man trlffar
kolleger, utbyter erfarenheter och
iobbar tillsammans?
Hcjr av dig till Anslagstavlan!
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Vilkommen med dina bidrag till An-
slagstavlan i Inblick. Infcir nista nummer
behciver vi dina rader eller ditt telefonsam-
tal fcire 20 oktober!

Redaktionen
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Det spdnnande Nordjetnen han bli
ett nytt resmdlfir SJR.I slutet ao juli
besiikte Benil Nilson - resebyrdcbef
i Linkiiping - landet fiir att undersii-
ka orn det kan oard,uArt cttt sdtsd pA.

l\ToRDJEMEN LIGGER nlstan llngst scider
I \ ut pi den arabiska halv<in och skiljer
sig mycket frin dvriga Mellancistern. Lan-
det fdr fortfarande tankarna till tusen och
en natt och det medeltida arabiska livet.
Kvinnorna ir ordentligt beslcijade och
mdnnen bevdpnade med bide kniv och ge-
vir.

Ledare fdr resan var Ulla Olsenius som
sysslar med att arrangera resor till Nordje-
men och som ocksi dr representant for Ye-
men Airways i Skandinavien.

Redan under resan fdrdes det diskussio-
ner orn..konkreta arrangemang..I gruppen
lanns namllgen rePresentanter Ior oe sven-
ska tandlikarnas utbildningskommitt6 och
dessa funderar pi att f<;rlagga en kurs i
Nordiemen redan nista ir.

"Jag tror att Nordjemen kan bli ett in-
tressant land fdr grupper med speciella in-
tressen. De som ir intresserade av natur,
miljd, arkitektur och historia har ju ett el-
dorado hir nere", menar Bertil Nilson.

"Nigon massturism frin Sverige kan
man dock inte rdkna med. Infrastrukturen

"NORPJEfUIEN KAN BH NYrr
RESTNAI FOR SPECIALTSTER''

ir alltf6r underutvecklad och dessutom slt-
ter de h6ga kostnaderna hinder i vigen",
siger Bertil.

FAKTA OMJEMEN

Befolkning: 9,2 miljoner personer.
Yta: 135 000 km2.
Sprik Arabiska.
Religion: Islam.
Ekonomi: Den officiella per capitainkoms-
ten ir cirka 500 USD, men med tanke pi in-
komsterna frin de iemeniter som iobbar
utomlands ligger den fdrmodligen cirka
1 000 dollar h6gre. Den siffran sjunker
dock i rask takt och det ska man nu fdrsdka
kompensera med hjalp av de nyupptlckta
oljefyndigheterna. Nordjemen har ett gi-
gantiskt underskott i handelsbalansen och
dessutom oroblem med en omfattande
smuggling frin Saudiarabien, Japan, Frank-
rike, Storbritannien och V).sttyskland. In-
flationen i landet iir kring 30 procent.
Valuta: I Rial (YR) : 100 Fils = 0.80 SEK.
Resa: TillJemen tar man sig med flyg. Fle-
ra bolag trafikerar huvudstaden Sana'a.
Svensk representant fcir det statliga bolaget
Yemen Airwavs lr Sohinx Tours som nis
oi telefon 019/13 90 33. De kan ocksi bi-
dra med ytterligare information om landet.
Hotell: Det finns stringt taget bara tvi ho-
tell f6r affdrsmln (vilka vdl Innu en tid
kommer att dominera resandet) i huvud-
staden Sana'a - Sheraton och Tai Sheba.

Sheraton liknar minga andra hotell i
samma kedja och har finns allting som en
affdrsman kan <inska sig. Bra rum, restau-
ranger (med alkohol), pool, tennisbanor,
underhillning, konferensrum etc. Hotellet

Bertil Nilson, Linktiping, pA annorlunda studieresa:

Ullo Olseniur, Sphinx Tours, och Bertil Nilcon
frin SJR i Link6ping lor igen sig fromfiir iee-
pen under beriikel i Nordiemen.

ligger en bit utanfcir centrum i ett gr6nt
och lummigt omride. Ett enkelrum kostar
820 YR och ett dubbeldito 970 YR.

Taj Sheba, som lgs till h2ilften av indiska
intressen och till h?ilften av Saudiska, ligger
mer centralt i nlrheten av kontor och mi-
nisterier och pi promenadavstind frin den
spinnande lokala marknaden - Souken.
Hiller samma standard som Sheraton och
har pool, men har inte samma fina gr<in-
omriden. Dessutom serverar man inte al-
kohol. Det ir dock tillitet fcir utlinningar

b|rr.*tr-'

Reclerno qv en domm rom byggder ov Drott-
ningen ov Sobo f5r lurentolr 6r sedon. ldog
bygg:, med bl o svensk hi6lp, en ny domm.

Morknoden i Sonoo 6r ett eldorqdo f6r den
som vill rhoppo ovonligo ling.

att ta med sig sin egen alkohol in iNordje-
men. Tai Sheba har samma rumspriser som
Sheraton.
Restauranger: De biigge hotellen har ut-
mlrkta restauranger som serverar bide in-
ternationellt och lokal mat. Pi Sheraton
finns det tre restauranger att vilja mellan
och pi Taj Sheba tvi stycken.

Ett spinnande alternativ Ir Dar Al
Hamd Hotel som Ir inrymt i ett av den tidi-
gare envildshirskarens palats. Hlr serveras
genuin jemenitisk mat och kaffet kan av-
njutas pi traditionellt sitt halvliggande pi
kuddar pi golvet.

Priserna pi mat Ir ungefdr desamma som
i Sverige, men alkohol (pi de fi stillen man
serverar det) ?ir betydligt dyrare.

CtAS JOHANSSON
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