
1

\

irrtsrc"

ry

sir{Qi$
4

l
i
l

i

{
,*
I

!

_-!K' f,$W
---rr!!ift.,..-

\l
A R G  I ,  N R  3

sIR i
KOPENHATNN

Fest i Vasterds, ,OYttENE

SPTKEN' '
UTDETNTNG

Frdgor kring

r985

ARBETSKTADER
FORBATTRAR
SJR.PROFITEN

,$
.$-

o o

VALKOMMEN TTLL



St Resebyrd. i Kdpenhamn:

,,vl BoKAR 50000
HOTEHRUM OIh AREI"

Birgil Anker Jensen iir en ktindis i Ktipenhomns horellviirld.

Birgit Anher Jensen origrade skriaa pd sitt uppstigningsdokwment ntir SJR i
Kdpenbamn skulle ldggas ner 1972.

Idag bar kontoret tre dnstAlldd ocb bokningarna bara iikar i antal.

o

t t D IRGIT t xoppNuRvt t" dr ett begrepp
Dfcir de flesta inom ST Resebvri. Men

fi iSJR har verkligen mdtidenna rritala och
sprudlande dam, som Ir fciretagets ansikte i
Danmark.

Efter mer in 30 ir i SJR talar Birgir An-
ker Jensen perfekt svenska, bara kryddad
med en frisk dansk accent. Frin tre tringa
rum i resebyrihuset mitt emot Hovedbl-
negirden leder hon sedan 1972 SJRs sevice-

kontor iKcipenhamn.
Hlrifrin iallt ing" resor civer disk; by-

rins uppgift dr i stillet att hjllpa SJRs rese-
byrier i Sverige att boka hotellrum och lc;-
sa andra praktiska uppgifter i Danmark.
Och den uppgiften klarar Birgit och hen-
nes tvi medarbetare Lise Hansen och Inger
Odder med glans: de tre bokar fantastiika
50 000 hotellrum om iret i Danmark fcir
SJR och under hcigslsongen hlnder det i-
bland att de tar emot 500 telefonsamtal oi
en dag. Varje ir hjilper de SJR civer hela
Sverige attarrangera mer dn 300 bussresor,
skolresor och konferenser i Danmark.

"Vi finns till fc;r byriernas skull", siger
Birgit och berdttar att man girna hjdlper
till med annat en de enkla rumsbokningar-
na; bil jetter t i l l  fotbollsmatcher, Tivoli lel-
ler konserter lr rena rutinuppgifter. En
viktig detalj som det ibland blir missfcjr-
stind om vill Birgit slrskilt trycka pi: pro-
visionerna frin hotellen tillfaller alltid be-
stdllande byrl.

Uppsigning
Historien bakom det lilla servicekontoret
dr en poing i sig sjllv. Intill bcirjan av
7}-talet hade SJR en resebyri med 14 an-
stdllda i Kcipenhamn, som bide var service-
kontor och silde resor i Sverige civer disk
ti l l  turister och affdrsmdn fri i  Danmark
och resten av virlden. Men byrin gick di-
ligt och 1972var det dags fcir nedliiggning.
De danska lokalansti l lda skrev under sina
uppslgningsdokument utan protester -
utom Birgit.

"Jag vdgrade skriva under", minns Bir-
git, som var yngst pi byrin den gingen.

"Ingen dvertalning hjilpte, jag skrek och
tirarna rann tills de gav mig ett ir att visa
vad jag kunde gcira."

Hon lyckades - civer fcirvintan till och
med. I dag ir byrin en insritution som fi
kan tinka bort. Och som alla ver - sven-
skar har ju si svirt att fcirsti danska, si det
behcivs en lank i Kcipenhamn.

Kindis
Kontoret ir fast kund pi alla de stora hotel-
len i Kcipenhr-n o.li det finns knappast
nigon som har bittre sryr pi den slsong-
prlglade hotellmarknaden.

"Inbl icks" utsdnde besoker kontoret
omkring en vecka fcire den stora m6bel-
mdssan pi Kcipenhamns misscenrrum Bel-
la Center. Det ir traditionellt en tid di det
ir hopplcist att finna ett ansrdndigt hotell-
rum iKcipenhamn - utom fcir SJR i K6-
penhamn. som bokar 600 rum under "mci-

belveckan".
"Vi har alltid rum till vira kunder, fcir-

slkrar Birgit och berdttar att det ofta h1n-
der att svenska resebyrikonkurrenter ring-
er och tigger om hjllp med att finna hotell-
rum i hcigslsongen. Till och med frin Oslo
har det hlnt att en resebyri ringt och bett
om hjdlp - men sjllvklart fir de alltid nob-
ben. "

"Hotellen hj:ilper oss arr hitra rum ddr-
fcir att de vet att vi ger dem mlnga kunder",
sdger Birgit och pekar ut genom fcinstret
mot SAS-hotellet Royals grlgrcina sky-
sKraDa.

"Vi bok"r fcir tvi milioner om iret pi
Royal. Fattas bara att de inte stlller upp orn
det lr  kr is!"
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Peter Hellman, SIR Specialrenr

,, UINYTTJA OSS BATTRE !''
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SJ Resebyrd Specialresor bar stora resurser ocb kunnande pd mdss- och konfe-
renssidan, en resurs som mdn pd lokalkontoren har sa,irt att ta tillaara.

Vi fdr inte missa cbansen dtt ge adra kwnder seroice tiven pd specialrese-
sidan.

ma krafter kan vi i ta oss det mesta som dv-
ker  uoo.

Dei ierkar som om vi oi Soecialresor
al l t fcir  ofra bl ir  bortglcimda. Den kompe-
tens vi fcirfogar civer borde utnyttjas blttre
av SJR-kontoren. Dra er inte fcjr att  ta kon-
takt med oss - vi  dr t i l l  fcjr  att  fungera som
fc i rs t i rkn ing  n l r  kunderna kommer  med
problem som krlver speciel l  kompetens."

"Vi kan bl a hidlpa t i l l  med att r lkna
fram och skriva offerter - och att l igga pi
och se t i l l  att  f i  ett  besked. Samarbetet kan
ta ol ika former. Antinsen kan vi ta civer
hela iobbet. el ler ocksi [ .an vi bara kl iva in
och skcita forhandlingarna fcir att  sedan l i-
ta lokalkontoret ta hand om det praktiska i
d i rek t  kon takr  med kunden -  i r r  u r fe rd , r
bi l jetter osv."

"Det borde vara s. j l lvklart att  koppla in
oss nlr det kommer fcirfr igningar om resor
som inte f inns i  standardsort imentet. HIr
sit ter J0 personer som : ir  special iserade pi
att  skriddarsy resor fcjr ol ika dndamil.  Vi
har i  al lmdnhet t  o m stcirre erfarenhet dn
kunden av hur man l lgger upp ett studiebe-
scik etc. Vi vet vi lka organisationer man ska
ta kontakt med - ua.i  man vdnder sig onr
gruppen dr intresserad av l icenser el le"r ar-
betsmil jci  osv. Vivet var i  I tal ien de mest in-
tressanta fcirsciken pi mil jciomridet pigir
e l le r  var t  en  grupp ark i tek te r  ska  vdnda. -s ig
i USA. Vi arrangerar seminarier och hj i l -
per t i l l  med andra fcirberedelser."

"Vi f i r  ofta funsera som konsulter. Ofta
fciresl ir  vi  ett  annlt resmil In det kunden
fr in bcir ian t lnkt sig. Mycket ofta r ider vi
dem a t t  d ra  ner  p i  ambi t ionerna och s t ryka
en el ler annan punkt pi programmet.

"En av vlra frdmsta t i l lgingar heter

" 
Mt:'J):i?ilil1iffi:gora 

arra der.
Det sdger Peter Hellman, chef fc;r SJR

Specialresor. Han konstaterar att  vi  al l t fcir
ofta l i ter stora affdrsresekunder gi t i l l  kon-
kurrenter nlr det bl ir  tal  om soecialresor.
t  ex konferenser el ler missbescik.

"Det hir beror delvis pi att  det inte dr
samma beslutsfattare som agerar. Det svira
i r  i  a l lm lnhet  in te  a t t  iden t i f ie ra  de  v ik r ig : r
kundfciretaeen - det 1r i fcirsta hand de sto-
ra affdrsresikunderna som ocksi ir  stora
kcipare av specialresor. Konsten ir  snarare
att hit ta nvckeloersonerna och att komma
'  . r . r r  - .  r i r
l n t D l l o e n l t l c l .

"Ta reda pi vi lka som i real i teten beslu-
tar om t ex konferenser och missresor! Gi
pi dem! Berlt ta vad vi kan! Al l t for ofta l i -
ter vi  kunden ta init iat ivet - vi lket betyder
att han ocksi eir t i l l  v ira konkurrenter
med fcirfr ignin[ar."

Att sl lppa in konkurrenterna pi special-
resorna dr dubbelt r iskabelt,  menar Peter
He l lman.

"Dels betyder det naturl igtvis att  vi  mis-
sar en intressant aff irsmcij l ighet - men
framfcjral l t  betyder det att  vi  har givi t  kon-
kurrenten en chans att bryta sig in iven pi
det vanl iga aff irsresandet. "

Visa att SJR klarar det
Peter Heliman vi l l  mana sina kol leger ute i
landet att  ta l i te stdrre chanser ndr det kom-
mer en fcirfr iean som vid forsta anbl ick
kan verka civeimdktie.

"Svara lugnt att  vi"klarar det - kom se-
dan gdrna til-l oss pi Specialresor, si loser vi
problemen t i l lsammans. Med gemensam-

fitJi-\lr-*-\k.d
.J KONFERENS

I  t ,  l ? f l n . | ' i n l '
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Hans Kcjnberg, vir egen mycket professio-
nel le reseledare. Sirski l t  pi  l i te l ingre resor
ir det en styrka att en si erfaren person
f inns  t i l l  hands . "

Vi har resurser
SJR Specialresor marknadsfcir sina t jdnster
via annonser och direct mail  t i l l  intressanta
fciretag. Man skickar samtidigt materialet
t i l l  lokalkontoren och ber dem rekvirera
mer om det behcivs. Hitt i l ls Ir  det ineen
som har  behc iv t  mer ,  och  de t  l r  i l l avarsLn-
de, tycker Peter Hellman.

Han tycker sig i tski l l iga ginger ha kun-
nat konsratera arr man ute pi SJR-konto-
ren har ldttare att tala fctr konkurrenternas
standardprodukter In vira egna specialre-
sor.

"Jag 
kan visserl igen fcirsr i  att  t let i r  en-

kelt  att  ldmna <iver en katalog fr in t  ex
Tr ivse l resor  e l le r  G lobet ro r te r - ,  men de t
borde vdl lndi vara sjdlvklart atr i  f6rsra
hand informera om det vi  sidlva produce-
rar. Kunden fcirst ir  slkerr att  der l igger i  sr-
kens natur att  de f lesta specialresorna in tc
kan presenteras i  nigra kitaloger - det .krr
iu  vara  s i  sk rdddarsy t t  som mc i j l ig r . "

Peter Hellman dr al l tsi  medveten om att
det underldttar om man har nieot arr 6ver-
l lmna. och Specialresor har dlrfcir bi;r jar

Peler Hellmon SJR Speciolresor vi l l  bl i
utnyttiod !

producera ett antal trycksaker som presen-
terar verksamheten och resurserna. Man
kommer ocksi att  i  cikande utstr ickning
erb juda fa rd iga  paket losn ingar  p i  d . .v : rn l i -
gaste special-problemen.

Vill ha mer att gijra
SJR Specialresor har vuxit  snabbt. Perso-
nalstyrkan har fcirdubblats pi fem ir,  men
Peter Hellman dr al l tsi  dndi inte ni i jd. Han
vi l l  ha mer att gora!

Detta ir  SJR Specialresor:
o  Bus iness  Tours  (Srud ic resor .  semin . r r i c -
resor, incentiveresor, kick off-resor, ktx-
gressresor, delegationsresor osv.)
o Mdssresor (Fdrdiga resor fcir individuel l
anmilan presenteras i  Mdssguide 86. DIr-
utciver ordnas skriddarsydda resor.)
o SJR Budgetf lyg (Aff lrsresor i  ekono-
miklass t i l l  branschens bdsta oriser.)
o  Rapt im (Rabr t te rade miss i , rn i rs res . , r . )
o Incoming (Service fcjr uthndska gdster i
Sverige. )
o Storstadsresor (Resor t i l l  Europas stor-
stdder for affdrsfolk och turister. Tio desti-
nationer.)
o Skine i hel gen (\X/eekendrcsa,ff 

*#J



S/R i Kalmar:

,,EUROPAS
\|AcKRASrE
RESEBYRA"

Det rir inte alla resebyrder fdrunndt att fd titeln "Europas ndckrdste reseby-
rd", en utntimning som Luftbansd nu har tilldelat SJR i Kalrnar. Nils-Erik
Franzon tir stoh iiaer sitt kontor ocb qJem skulle inte oara det?

ger kunden ett positivt intryck, det har vi
flera bevis pi. Fciretagare i Kalmar har varit
inne och studerat och jag vet att  minst ett  av
fciretagen tagit efter."

"Det mesta av afflrslokalen ir kontors-
landskap men det dr si utformat att medar-
betarna kan jobba ostcirt och avstressat. De
har ocksi gott om plats. Luftvixlingen med
kyla och ventilation dr ocksi mycket bra.
Fcirutom de lokaler allmdnheten mciter si
har vi ett trevligt pausrum och ett bra kon-
ferensrum, bida med pentry."

Fcir kalmarborna 1r SJ Resebyri detsam-
ma som Nils-Erik Franzon, utitriktad och
min om PR. Han fcirsitter inte en chans att
synas med sin byri och ir vilkdnd pi sta-
dens bida t idningsredaktioner.

Nils-Erik har basat fdr byrin sedan den
<ippnades viren 1965 vid Storgatan. I nio ir
fick han och hans inledningsvis tvl medar-
betare ncija sig med 75 kvadratmeter. Om-
slttningen var fcirsta lret en miljon och
verksamheten har sedan 6ara vdxt. 7974
flyttades byrin en bit upplt gatan till Han-
delsbanken ddr den fick ett hcirn oi 100
kvm. 1984 kom den si t i l l  gamla sparbanks-
huset och 400 kvm. Samtidigt med flytt-
ningen anstdlldes tv&nya medarbetare och
skaran uppgir nu till 15 anstlllda med Nils-
Erik.

Omslttningen iikar,
konkurrensen hirdnar

"Vi omsitter ungeflr 50 miljoner, slger
han. I fjol <ikade vi markant och framging-
en har fortsatt i ir. Fcirsta kvarralet kom

T KoRSNINGEN Scidra Linggatan-Larmga-
Itan i  centrala Kalmar l igger SJ Resebyri.
Den har av Lufthansa utnimnts till norra
Europas vackraste och mest indamllsenli-
ga resebyri.

Flygbolaget grundar sitt omdcime pi lo-
kallcisningar, tekniska hjdlpmedel och fdrg-
sdttning, men frigan Ir om den inte ocksl
kastat ett ciga pi det yttre. Resebyrin dr in-
rymd i ett av Kalmars statligaste och samti-
digt scitaste hus, gamla sparbankshuset,
med bursprik och krusiduller. Det faller

Nils-Erik Fronzon iir miikto stoh iiver reseby-
r6n i  Kolmor.

direkt i smaken nlr man stiger av vid jirn-
vigsstationen eller flygbusshillplarsen ert
stenkast bort.

Smakfull interiiir
"Stockholmsarkitekten Berkok Ilkiinsal
har lyckats frirtriffligt med sammansitt-
ning av fd.rgerna", sdger resebyrichefen
Nils-Erik Franzon. "Den lite rosa tonen

fcirsdljningen upp i 11,3 miljoner, en 6k-
ning med 2,5 miljoner mot samma rid i
i lol.' "Konkurrensen dr hlrd, frimst frin
Reso, som i Kalmar har sitt bdsta kontor
utanfcir storstadsomridena. Tidigare har vi
haft ungeflr samma omsdttnin[ men nu
har vi bcirjat dra ifrin. Andra konkurren-
ter lr bl a Vingresor och Atlas, KB-resor
och i Kalmar nystartade Nyman 8a
Schultz."

Tvl tredjedelar av fcirslljningen riktas
mot affdrsresandet och en tredjedel mot
privatresande. De stcirsta kunderna lr Or-
iefors Glasbruk, Ljungdahls iNybro, Tele-
verket, Figeholms Bruk och Kalmar LIns
landsting.

"Vi vill fcirstis gdrna dka fcirsdljningen
av afflrsresor", sdeir Nils-Erik. "Men sim-
tidigt vill vi vara ril rtoru pl privatresor att
vi dr en marknadskraft och kan oiverka ut-
bud och utveckling."

Flyttar frin Kalmar
Det ir siledes bara uppit i norra Europas
vackraste och mest lndamilsenliga reseby-
ri. Det dr bara ett problem som Nils-Erik
brottas med.

"Det lr svirt att behilla utbildad perso-
nal", slger han. "Flera som fltt sin urbild-
ning hos oss har flyttat. Deras aptit vlxer,
de tycker Kalmar dr fctr litet och ger sig
ivle."

' i . r  - . r
Nrls-L,nk branzon personif ierar som

sagt SJ Resebyri i Kalmar, dar han legger
ned sin sj l l  och den mesta av t iden. Med ras-
ka steg, som minst av allt skvallrar om 55
ir, gir han pl kvillarna hem frin sin byri,
oftast lSngt efter stdngningstid. Hur han
dessutom hinner med att jogga l i te, spela
golf si att han till och med sinker sitt han-
dikapp och vara president i  en av rotary-
klubbarna dr svirt  att  begripa.

tNBt - tcK, luNt  86



FRAOORKRTNO
ARETSOMOICK

Det rir alhid en mAssA frdgor som
bopar sig i sarnband med ett bokslut.
Olle Borg bar brir fdtt besadrd en del
azt de brir frdgorna.

En sak rir ganska sciker: ai ska fiir-
sdha gl\mma 1985.

1. Blep 198 5 ett ,ir som vi kan vara nr)jda med
ur ekonomisk synoinhel?
"Nej, det kan man inte pist i .  1985 dr snara-
re ett er som vi ska el6mma. Istillet ska vi se
framit."

.!

2. Var l,ig vdra strjrsta problem och aar l,ig
o dr a s t d r s t a fr am gdn gar ?
"Att 1985 blev ett mindre bra ir  beror pi
att  det uppstod en rad problem. Jag tdnker
di bland annat pi arbetskonflikten under
viren, di mingi transporter llg nere. Den
kostade oss pi SJR cirka itta miljoner kro-
nor.

SMART, virt nya datasystem, villade
ocksi stora oroblem under 1985. I  detta ska
bland annat virt ekonomi- och informa-
tionssystem installeras. Efter installatio-
nen pi 17 resebyrier fick vi avbryta. Fort-
satt installation berdknas nu inte ske frirrln
hcisten 1986. Tills dess ska sivil tillgdnglig-
het som hastigher fcirbettras.

Att Fcjrsvaret startade en egen resebyri-
verksamhet orsakade ocksi fcirluster.

Den stcirsta framglngen ligger i att vir
frdmsta tillging - personalen - stlllde
upp och jobbade ofcirtrutet och dirmed sig
t i l l  att  vi  civerlevde "missvlxt iret" 1985.

Men vi ska trots allt inte se alltfcir svart oi
1985.  V i  hade en  hygg l ig  sd l ju tveck l ing  och
vet att vi lr vll etablerade pi marknaden.

Virt  resultat uaI. accept"6elt i  forhi l lande
ti l l  branschen i  stort,  min vi vi l l  inte r ikt igt
ncija oss med det eftersom vi alltid brukar
ligga lite hcigre dn si."

*
3. Hur stora ambitioner kan ai ba ncir det
gtiLLer ztinst fdr hela SJ Resebyr,i?
"Virt mil ndr det gdller vinst dr en procent
av omsdttningen. Varje kontor har som
mii att klara av det med viss reservation
och anpassning nir det sker ombyggnader
etc. "

s z

4. Inaesterade vi tiLlrtickligt under 1985?
Var t gic h inzt e s t erin gsp en garna ?
"Lokal- och marknadsinvesteringarna blev
istort vad vi bestdmt fctr 1985. Eistor oost
for tggs var ny^ lokaler fctr kontoren i
Kristianstad, Lund och Skellefrei och om-
byggnader av Solleftei, Uddevalla och
Farsta.

Vi tog dessutom civer fyra Reso-kontor,
och anstlllde 66 utbildade mlnniskor. En
stor investering men en bra sidan."

-.p

o

*
5. Hur ser det ut for fdrsta delen ap 1 986? Har
vi fdrbrittrat takten i kjnsamhet och fdrstilj.
ning?
"Fcirsta tertialet 1986, alltsl till och med
april, har gitt mycket bra. Fcirslljnings-

budgeten ligger som berdknat. Kostnaderna
ligger fdr hogt, nigot som vi miste itgirda."

t<
5. Vilka tir de strirsta hoten rnot vdra fortsatta
framg,ingar?"Vi miste se till att vi fir blttre resukat si
att vi lven i fortsdttningen kan satsa pi ut-
veckling av personal och kan gcira investe-
ringar. Ett hot ir att flygbolagen kan kom-
ma iging med sin forsiljning av biljetter
direkt via datorer pi fdretag. Posten och
banker har ocksi varit inne pi att bcirja sdl-
ja bi l . jetter. Det bl ir  hela t iden nya aktcirer
pi marknaden och konkurrensen cikar."- *

7. Till sist, uar Ligger de storsta mdjligheterna
far slnt
"Ndr vlrt  datasystem kommit iglng si
kommer det att ge oss stora fcirdelar och
mcijligheter. Genom detta ekonomi- och
informationssystem kommer vi htt att fl
fram statistik och underlag som vi kan an-
vdnda internt och erbjuda.-kunden.

Vir stora mcijlighet 1r till sist art vi har
bra personal som ger oss mcijligheter att be-
hilla vira marknadsandelar. Det 1r en stor
roroel .

VR' RESULTATRAKNING F6R
Vinsten kraftigt nedAt

CECILIA ERIKSSON

1984 OCH 1985:

SJRs vinstniv,i sjdnh, kraftigt under 1985 -fr,in ca 20 Mhr till ca 6 Mkr. Omscitt.
ningen stegmed ca 11 procent till 2.530 Mkr.

Rcirelsens intdkter
Fakturerad f<irslljning
Ovriga rcirelseintlkter

Rdrelsens kostnader
Produktkostnad
Fdrsiiljnings- och administrationskostnad

Rcirelseresultat frire avskrivningar
Avskrivningar

Rcirelseresultat efter avskrivnin gar

Finansiella intikter och kostnader
Rinteintdkter
Rintekostnader
Ovriga finansiella intikter

Resultat fdre slrskilda avslttningar

Avslttning till resultatutjdmningsfond

Arets vinst

Vinstmarginal

1985

-2 523 903
6 330

2 530 233

-2293 t22
- 216205

20906
- 15 059

5 847

3 688
q n77

4 458

4 458

Q,2o/o

1984

2 276 597
5 613

2282210

-2 060 972
- 187 983

33 255
- 13 414

19 841

6743
2 571

87

24 100

) UUU

19 100

1,1o/o
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Inaigning do nya lokaler och utdel-
ning dz) "Gyllene Spiken". Man fira-
de ordentligt pd SJR i Vdsterds den
btir katillen. Ett bundratal gAster
kom ocb kikade pd de nya lokalerna,
dt en ltitt bffi ocb beaittnade det
bistoriska iigonblicket ntir Erik Nils-
son delade ut den fiirsta spiken.

oo

I /TEDPoMPnoch stlt invigde man den 12
IVImaj SJRs nya lokaler i Vlsteris.
Landshcjvding Karl Lennart Uggla klippte
pi traditionellt man6r av sidenbandet och
sa nigra vll valda ord till Arne Ericson.
"Jag var si sklrrad just di att jag inte kom-
mer ihig vad han sa", sdger Arne Ericson si
hir en vecka efter.

"Det ir underbart att fi flvtta in i nva lo-
kaler. Vi hade inte klarat av'en sommir t i l l
i de gamla lokalerna. Det var tringt och
otroligt dllig ventilation. Jag fattar inte att
vi kunde arbeta under sldana fcirhillanden
och andi sdlja resor som sjutton".

Nu har man i alla fall fitt dubbelt si stor
yta arr rora sig pi si det giller att sdlja!

Lokalerna blev verkligen beundrade av
de 110 gister som hade bjudits t i l l  invig-
ningen. "Vi bjod in de som bestdller resor,
frdmst afflrsresor. Det var alla, frin be-
slutsfattare till sekreterare", berlttar Arne
Ericson.

Erik Nilsson och Conny Lcicif, som gdr-
na vill vara med vid evenemang, kom frin
HK. De hade ju dessutom ett uppdrag att
utfdra i \dsteris. F6r fcjrsta gingen i SJRs
historia skulle "Gyllene Spiken" delas ut.
"Gvllene Soiken" 1r en utmlrkelse som 10
ginger orn l..t ska delas ut till kontor som
har presterat "det l i l la speciella". Det kan
vara allt frin att ha visat god laganda, klarat
ett speciellt konto, ordnat nlgot, helt en-
kelt visat engagemang pi nigot sdtt.

"Gyllene Spiken" Ir en fcirgylld 30 cm
Li,ng12 tums spik som sitter nerspikad ien
ekplatta. Den kommer att gi som en vand-
ringspokal frln det ena kontoret till det
andra. Kvar oi disken i Vdsteris ster nu en
liten miniatyrspik som bevis pi utmdrkel-
sen. Vid idogt strivande och flit kan man
kanske fi ihop en hel liten uppslttning av
"Gyllene Spikar".

Ett It isto riskt ii go nblick

UTDETNTNOAV

\r:J

FORSTASPTKEN

Londshiivding Korl Lennort Ugglo
inviger den nyo resebyr&n pd troditio-
nellt siin. Arne Ericson ossisleror.

Allo de inbludno gtisterno biiids
p6 fiirfriskningor och en liitt buff6.
Leno Nielsen sdg t i l l  o t t  ingen
vor ufon sherry. I
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Erik Nilsson h6l ler tol
och delor liir fiirsto
gingen i  SJRs historio
uf vondringspriset
"Gyllene Spiken".

Grotulonlerno srod i kii fiir ofi lyckiinsko Arne
Ericson f i l l  de nyo lokqlerno och t i l l  urn i im-
ningen "Gyl lene Spiken".

Al lo p6 byrdn,  h i i r  Leno Kor lsson,
f ick d ip lom som bevis p6 ot t  de vor i l
delokt igo r i l l  u tn i imningen,
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BlLJErrfinrn
- AORIA TNOTN RESEBYNATU

' 'Jog tycker om ott iobbo med resor och log foscineros ov flyg' ', siiger Losse Boberg, bilierttir p6
Vosogolon.

runt-resa dr inte sdrskilt svirr", sdger Lasse
Boberg. "Det 1r betydl igt vdrre n1r folk
iker i  sicksack".

"Gir det att  undvika si brukar jag inte l i -
ta ovana resenlrer byta plan pi j l t tef lyg-
platser som Frankfurt och Heathrow", sd-
ger Lasse. Bara ett av minga bevis pi den
omtanke om kunden som bi l jettciren hy-

BIsta pris
Bil.jettcirens uppgift dr att utflrda korrekta
bi l jetter. De ska fcirst is civerensstlmma
med kundens cinskemil och de ska vara r ik-
t iga vad gi l ler t ider m m. Den andra hu-
vuduppgiften, som bl ivi t  al l t  vikt igare fcir
varje ir ,  dr att  rdkna fram ett si  gynnsamt
bi l jettpris som mcij l igt.  I  och med den tuffa
konkurrensen mellan resebyrierna lr  det
vikt igt att  kunden f ir  si  god valuta som
mcijligt fcir sina bil.jettpengar.

Det 1r l ika l l t t  att  fascineras av raget sonr
f lrdmedel. Det menar i  :r l la fal l  Eva Nor-
berg. Hon dr bi l jettcir pi samma kontor
som Lasse, men arbetar pi privatresor. Just
frirsdljningen av tigbiljetter har cjkat kraf-
t ig t  under  de  senas te  i ren .

Ingen bokning fiir svir
"Andra resefciretag skickar uppenbarl igen
hit sina kunder med de al lra kringl igaste
t igresebokningarna", siger Eva.

Inom Evas grupp dr kunskaperna gedig-
na. Man skriver dagl igen ut t igbi l jetter t i l l
orter runt om. i  Europa som jag knappt
trodde fanns. An mindre am de har t igf6r-
b inde lse .  Dessutom kommer  byr in ia l l . r
andra anstl l lda hit  och fr igar om al l t  som
rcir tigresor.

Precis som pi affdrsresor dr arbetstempot
hcigt. Fast har infal ler hcigslsongen mellan
apri l  och augusti .  Sommaren 1r al lra mest
sl i tsam di minga turister vi l l  uppleva Sve-
rige och Europa genom tigfcinstret.

"Jag har ett  verkl igt omvdxlande arbe-
te", tycker Eva som arbetat pi SJ Resebyri
I  rb  a r .

Ndr hon bytte jobbet som fcjrest indare i
en fiskaffdr mot biljetteringsjobb pi SJR
var det "spdnningen" i  resebranschen som
lockade. Och i  ett  arbete som Evas eir det
sanner l igen  ingen s len t r ian .

Si mycket t igikande pi fr i t iden bl ir  det
inte fcir Eva, om m_an undantar resorna till
fcir l ldrahemmet iAsele. Pl semestern bru-
kar det bl i  en charterresa "sciderciver".

Men al lra helst iker famil jen Norberg ut
t i l l  lantstdl let i  Tyreso utanfcir stan och pi-
tar l  lorden.

Kunskap dr A och O fcir en bi l jettcir.  Ta-
r i f fdndringar sker regelbundet och det gi l-
ler darfcir arr stendigr vara uppdaterad.
Rent al lmdnt r ider det brist i  branschen oi
kunn iga  b i l je t tc i re r .  B ide  Lasse och Eva har
f i t t  f lera erbjudanden om arbete pi andra
resebyrier. Men ingen av dem tdnker ldm-
na kamraterna och det f ina arbetskl imatet

Lasse Boberg ocb Eoa Norberg rir
bdda biljettiirer inom StR. De bar
band om biljetterna, de prisbertik-
ndr ocb de bjcilper till sd att kwnden
fdr basta trinkbara resefi;rbindelser
runt om i arirlden.

D ILJL.TTORERNA AR resebyrins kanske
l. lvikt ieaste medarbetare. Men deras ar-
bete sker t i l l  stcirsta delen bakom kul isser-
na. Det dr ett  arbete som krlver sivdl eod
kunskap som noggrannhet .  T ro ts  rnony-
miteten dr bi l jettdrerna det nav som f ir  re-
sebvrins hiul att  snurra.

Lasse Boberg dr biljettcir pi SJ Resebyri
pi Vasagatan i  Stockholm. Han dr, t i l lsam-
mans med 5 medarbetare, ansvarig fcir alla
afflrsresebiljetter. Just nu dr man mitt uppe
i hcigslsong. Trots det lutar sig Lasse bakit
en stund i  stolen och berdttar l i te om bide
sig sjllv och jobbet. Affdrsresor ir si stort
att  bi l jettcirerna special iserat sig pl ol ika
yppgifter. Lasse arbetar ndstan enbart med
Ilygresor.

Resandet har han i  blodet. Efter genom-
gingen rese- och turistutbi ldning i  Falun
hamnade denne tr ivsamt l igmdlde gothn-
ning hos Linjef lyg i  Borhnge. Som traf ik-
assistent skickade han ivlg flygresendrer pi
ett  l i te mer handgripl igt sl t t  In idag. Jobbet
pi SJ Resebyri i Stockholm har Lasse haft i
nastan sex ar.

"Det lr si ldtt att fascineras av flyg", fcir-
klarar Lasse. Vart vi l l  en Derson som skic-
kar  u t  hundra ta ls  resendrer  var ie  dag s jd lv
ika? Jo, den "grcina cin" Ir land st ir  hcigt
upp pe cinskel istan. Och si diskuterar vi  en
stund kring hur man f lyger enklast - och
bi l l ieast - t i i l  Dublin.

"Att prisberdkna t i l l  exempel en jorden-

pi SJ Resebyri. PER ERIKSSON

; , A
Evo Norberg byte sin iobb i fiskoffiiren mot SJR.
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NVA
IJOBBET
SJR ar en stor orgdnisdtion med en
strindig riirligbet. Inblick har som
uppgift an fiilja denna utaecklins.
\idlingen kan inte fAlja aarje ei-
skild p ersonfi)rdndring, rnen fireind-
yiryS1r dr) nyckelpersoner pd nya
iobb redoaisas hAi.

Ake Ericson,
chef fiir SJR Kiruna

Den 1 januari blev Ake Ericson chef fcir
SJR istiillet fctr Reso. Detta skedde i sam-
band med sammanslagningen av de bida
kontoren. Pi Reso had'e A[e jobbat sedan
t97 r.

"Det 
ir  rent arbetsmlssigt ingen ski l lnad

pi Reso och SJR. Ddremot fanns ett mo-
dernt_datasystem som fungerade. Man fick
se siffror den fcjrsta varie minad erc. Inom
SJR Ir det helt annorlunda. Hdr ska det va-
ra ol ika papper pi ol ika instanser och det Ir
otrolig-t trcigt. Tyvdrr verkar det heller inte
vara nigon som vigar ta i tu med proble-
m.n. SJR fcir lorar Jn ,to. summa penqar
varje minad pi att  inte vara effekt ivi  pi let
hir omridet."

Magdi George,
flygkoordinator

Att jobba som f lyqkoordinator inneblr att
ta in. informationJrin f lygbolagen och att
sprida ut den rill de olikiLyrie"rna. Infor-

t N E U C K ,  i u N t  8 6

Avenyn och att havet l igger i  vdster."

mationen innefartar allt frin priser och
prisnivier t i l l  tekniska detaljer. Magdi Ge-
orge har jobbat fcir TVA, varit iAfA-
inspektcir och jobbat som koordinator pi
Reso.

"SJR ser jag som ert inrressanr fdrerag.
Det dr viktigt arr man har volym pi marf,-
naden ndr man ska skaffa sig avtal'med oli-
ka leverantcirer.

En nackdel dr dock arr der ar trcier att fi
information atr gi genom hela SJ{ pi ett
snabbt och effektivt-sltt. "

Siv Edenrud,
chef Departementen

18 ir har Siv Edenrud bakom sig inom SJR.
De senasre iren har hon iobbit pi SIDA
men nu har hon istl l let blivit cheT fc;r De-
partemenren. Det kommer att innebara en
del f<trendringar, resorna kommer att
l..yTp^ j resvdg. Det ir Europa som ifcirsta
hand bokas inom Departe..nt.n. "Jagfir

Idra mig Europa p i  nyt t . "  Ni r  Siv  kom t i l l
SJR jobbade hon pi Vasagatan. "Jag hade
mln egeniltga arbetsplars dir men jag
sprang ru nt t i l l  de olika kontoren under ivl
i rs  t id . ""SJR 

Departemenren ir en trevlig ar-
betsplars, mycket mer behciver vdl intJti l l-
ldggas."

Bertil Lindbers,
chef SJR KarlaVigen

Bertil Lindberg har varit som en del av Va-
sagatan med sina 10 ir  pi kontoret. Han
kom dit frin SJR i Udd-evalla och Falun.
Det lr  aldrig fcjr sent att  prciva pi nieot
nytr,  der har Bert i l  fcjrst i t t  bch hai nu b"o.-
jat som chef pi Karlavdgen.

"SJR 
ir et i  fantastiski fdreras som stdn-

digt har git t  framit och som koir mer att qi
tramit.  Man bcir jade med att sdl ja resor he-l t
hantverksmlssigt och nu har uiveckl ingen

Ove kommer att eftertrlda Bertil pi Vasa-
gatan men innu si llnge finns han-kvar pi
Sal6ns ddr han jobbai sedan 1980. Ove
kommer.inte att ha nigra problem med att
komma t i l l r i t ta pi si t t  nyi kontor, han har
ndmligen jobbai pi Vasagatan priuatresor
trdrgare, under rrden 1975-1980. Att bvta
fr in ett  kontor pi 6 man t i l l  err pi 35-50
skrdmmer honom inte. "Jag 

trivs'med SJR.
Det  enda som kommer  ar i  b l i  iobb ie i  a r
ornsrdl I  nin gen fr in affdrsresor t i  l l  pr ivi t  re-

Ulf Fiilt6n
chef SJR i Giiteborg

gitt si lingt att allt ir sryrr av data. Den
stdrsra fd.randringen som SJR genomgirt
sedan lag kom hrt dr nog ndr man lcisgjorde
slg lran stat lonen. '

Ove Sivertsen.
chef SJR Privatresor Vasagatan

Den 1 juli f lyttar hela familjen Fdlt6n ti l l
Goteborg. Efter l3 ir pi SJR i Stockholm,
och di mestadels pi afflrsresor, Ir det dags
att  v ldga stna vyer.

Ulf  har  jobbat  med a l l t  f r in  boknine.  kas-
s.a,,fcirsil jning, assisrent t i l l  ansvarig oih nu
i r  han sjdlv ansvarig fdrSjR + tre r lset j ins-ar han s;dlv ansvarig fdrSjR + rre reserjans_
ter, i  Gciteborg "Jag. 

har klettrat mig upp."r  I  uo reoo rg .  Jag  na r  K ta t t r a t  m tg  upp . ""De t  
mes t  u t veck lande  som hdn r  - ; g  i , l n

49: tin tid pi SJR dr ndr jag jobbadeLed
SJR-EK i  1  t /25r .  Jaganudnles som spr ik-
rcir fcir resebyrikunderna och planeraje ut-
{ rr--cl  |  |  |  /  z a(. Jag an vandes som sprik.
rcir.f ci.r reseby rik underna och plane raje ut-
bildningar, handbcicker etc. Jag fick verkli-
a - -  . - . , : i - ' . l ^  - : -  ^ ^ ^ _  _ -  - -gen anvdnda min egen motor."Al l t  ias ,r"t  . .r-G.ir"h^.olag.vet om Gciteborg ir  Liseberg.



Nya kkider:
o a  o o

FO RB/TTTRAR SJ R.PROFT LEN

Der hiir kommer ott bli den nyo stilen runt om p6 SJRs konfor niir orbetskltiderno biirlor onviin-
dos .

kjol, bdlte, blus med kort eller l ing lrm, sli-
oover eller kofta samt en scarf. Kil larna
ekiperas med byxa, bdlte, skjorta med kort
eller ling drm, slipover eller kofta, bli slips
samt manchettknappar och slipsnil. Alla
kllderna dr t i l lverkade i Sverige och av
mycket hcig kvalitet. De har tagits fram av
SJR i samarbete med Uniformsspecialisten
AB.

"Fcir den skull ir det absolut insen uni-
form i dess sdmsta bemlrkelse", p'oangt.-
rar Conny L66f, id6- och formgivare till
kl iderna. "Jag vil l  helst kalla dem 'profi l-

Klaoer .

Syftet har varit att designa smakfulla kh-

der som skenker enhetl ighet pi kontoret
utan att verka uniformsaktiga. Det finns
till exempel inget stort emblem som utro-
par "SJ Resebyri" nigonstans. Ddremot
finns SJRs varumlrke - stripen med triko-
loren - oi kldderna. Pl samma ndstan
omdrkl iga sit t  som pi andra mdrkeskl lder
fr in Pringle, Benetton och Lacoste.

Det gir med andra ord att till exempel gl
ut pi lunchen i dessa khder utan att ome-
delbart och av alla bli sammanknippad
med fciretaget.

"Min fcirhoppning dr att kldderna ska
vara si attrakt iva att man t i l l  och med skul-
le kunna t inka sig att betala en slant fcjr
dem", slger Conny.

Men arbetskldderna kommer sjdlvfal let
inte att kosta nigonting. De kan faktiskt i-
st i l let inneblra en l i ten int j lnad slant for
var och en. Man sl ipper ju ha egna khder pl
jobbet.

Beslutet att ta fram denna provkollek-

t ion dr inte bara ett resultat av den str ivan
som finns att profilera SJ Resebyrl. Inom
fdretaget har det efterlysts en gemensam
linje betrdffande klidseln. Hur konstigt det
dn liter si frdmjar faktiskt en gemensam
och proper kl idsel kundkontakten.

"Faller provet pi de fyra pilotkontoren
vdl ut och enklterna dr posit iva sl hoppas
vi att se de nya kllderna pi minga fler kon-
tor redan i  5r", avslutar Conny Lciof.

PER ERIKSSON

Arbetet med att profilera StR som en
serii;s och professionell resebyrd fort-
sAtter. Sdtten att sprida detta bud-
skap pd dr mdnga. En aacker ocb en-
betlig interiiir bos de satnmanlagt 81
kontoren rir en del dn dennd sdts-
ning. Den flitiga fiirekomsten aa
"SJR-stripen" (trikoloren) pd tryck-
saker och i annonser rir en annan, I
dugusti ndr de nyd drbetskkiderna
infiirs pd proa kommer cirkeln att
slutas.

TIRAN ocH MED augusti  minad kommer
.F d. ny, och specialdesignade kldderna
borja anvdndas pi prov. De fyra pilotkon-
toren som fcirst kommer att fi prova kh-
derna ir Vasagatan 22 (privatresor) och Te-
leverkskontoret (Farsta) i Stockholm samt
kontoren i Halmstad och V}steris. Samti-
digt som kliderna b6rjar anvdndas pi dessa
kontor kommer en fyrflrgsfolder att dist-
r ibueras t i l l  samtl iga SJR-are. Den innehll-

ler en utfcjrlig presentation av khderna
samt en svarskupong ddr alla uppmuntras
att tycka till!

Svensk kvalitet
Tjejernas garderob bestir av byxa eller
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t' ANstAost'NftA
Oyt lu Lar ndgot som du aill ska "scittds upp" pd anslagstaolan, sld. en signal
tlll Cgcilia,lelefon 08-10 30 30 eller skria en par rdderTill Publicistgruppen,
Cecilia Eriksson, Drottninggatan 80, 111 36 Stockbolm.
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Res_erapport frdn sex StRare:

PA BESfiK I SINOAPORE
OCH TNDONESIEN

De beriimdo bolinesisko dqnserskorno visode upp sig fiir 5JR-orno pd Boli.

"Det hcir rir en resa son hdr giort dtt
jag komrner dtt kdnna en speciell
krinsla ntir jag ska salja resor till den-
nd underbdra del ao adrlden", seiger
Curt Sandell pd. StR i Vtixjii. Han
rir en aa sex SIR-are som ltar aarit pd.
besiik i Singapore ocb Indonesien.

T\Er AR INrE alla fcirunnat att fi ika ivig
l- lpi  studieresa t i l l  Indonesien och Singa-
pore, men det fick sex SJR-are gcira under
10 dagar i slutet av februari. Resan leddes av
Gullivers Resebureau och Garuda Indone-
sian Airways.

Gruppen flcig med Garuda, som har 9
flighter i veckan till Europa. Komforten
och servicen var det absolut inget fel pi
men en sak som man miste ta med i berdk-
ningarna, och i sitt tidsschema, dr att
punktligheten inte lr Garudas starka sida.
Res inte med nigon sorts "stoppurstidta-

bel l".  det kommer inte att hi l la.

Varmt mottagande
- spickat program

Vdl framme i Jakarta, efter en 16 timmar
ling flygresa, togs vi om hand av Saal. Saal
var vir guide i Jakarta och representerade
Satriavi Tours och Travel, Gullivers agent i
Indonesien. Satriavi sysslar enbart med in-
coming, hotellbokning, guidade bussturer
etc.

Det ir ju ett ganska splckat program pi
den hdr typen av resor, siJakarta, den plat-
ta 7-milionersstaden. fick vi bara chans att
ta en snabbtitt pi. Hotellinspektion pi
Hyatt Aryaduta Jakarta, ett f<irsta-klass-
hotell med mycket bra centralt ldge.

Sagocin Bali var ndsta destination, ddr vi
fick ett varmt mottagande med frangipani-
kransar, orkid6er och risvinsdrinkar. Pi

Bali hann vi med att bescjka den heliga ap-
skogen i Sangeh och templet i Mengwi in-
nan vi kom till virt fcirsta hotell Nusa Sua
Beach Hotel. Ett lyxhotell med en impone-
rande motions-, bastu- och massageanhgg-
ning fcir den som vill rekrera sig.

Ndsta dag var det si dags f6r dnnu en flyg-
tur, den hdr gingen med en sliten DC-9 till
Yogyakarta pi centrala Java. Osmakliga
toaletter och en enkel bespisning ir vil vad
man kan sdga om flygningen. Vi nidde i al-
la fall Yogyakarta, staden som ligger 27.km
frin Indiska Oceanen och som vulkanen
Merapi bevakar i norr.

Hotell, hotell, hotell...
Ambarrakmo Palace Hotel ska vara sta-
dens bista hotell men har definitivt sett
bdttre dagar. Det ir viildigt nerslitet men
hills rent och vdlstddat. Palats och temoel
dr vad man bes<jker i Yogya (detsamma
som Yogyakarta) och en och annan batik-
fabrik. Om man kdnner sig svag och krass-
lig kan man passa pi och k6pa naturhke-
medel som sdljs till europ6er som tror pi
underverk.

Mer hotell: i juli i ir cippnas vdrldens
hcigsta hotell, det 73 viningar hciga Vestin
Stamford. Det ir ett otroligt modernt ho-

Gruppen honn med en snobbtitt pi huvudsto-
den Jokor lo,  b lond onnot p6 homnkvorteren.

tell med datoriserade funktioner pi rum-
men. Det kommer att f innas .t t  t 'E*..u-

tive Business Center" med restauranger,
barer, disco, motionsanliggning och ett
mastodontiskt konferenskomolex som
kommer att kunna "sluka" neri  3 ooo oer-
soner!

Ndsta hotell som besciktes var Shangri-
La Hotel, ett lyxhotell som dr synnerligen
prisvdrt men ligger en aning avsides.

Det blir ju mest lyxhotell som besriks pi
sidana hdr resor och ett som har en <jverllg-

Aporno i den heligo opskogen i Songeh iir ro-
ligo otl riflo p6 men kon iblond voro i niir-
g6ngnosfe loget .

sen standard Ir The Dynasty Singapore. 33
viningar hcigt, ittakantigt med ett utprdg-
lat sluttande kinesiskt tak. Nigot att ta sik-
te pl nlr man ska hem efter nattens civ-
nlngar.

Till slut blev det i alla fall ett medelklass-
hotell, Royal Holiday Inn Singapore. Ho-
tellet Ir klart anonymare in de <ivriga som
inspekterats pi resan.

Man bjuds alltid pi en rad fina upplevel-
ser nlr man reser, nya kulturer, regioner,
stadspulser och mycket mycket mer. Vad
man ocksi fir med sig hem i bagaget dr alla
de praktiska inblickarna som gcir att man
kommer att kanna det lite soeciellt nir
man ti l lbaka bakom disken pl SJR sll jer de
hIr destinationerna.

CURT SANDELL/CECItIA ERIKSSON

Fotnot: Med pi resan var: Katrin And6hring, SJR
Electrolux, Sven Hage, Uppsala, Rune Lindgren,
Link6ping, Gunhard Lundqvist, Sk6vde, Carina
Pettersson, Karlskrona, Curt Sandell, Vixjci.

Mognus Briggeri  (redoktor),  Ulf  Engelhordt { loyout),  Ceci l io Eriksson, Clos Johonsson, Erik Ni lsson (onsvorig uigivore)


