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FRAMoArigiftKr ressl
1988 har varit ett mvcket spdnnande och fram-

einssrikt ir  for STR." 
Siannrnde ddrior att vir bransch nu genomgir

en lantastisk utveckling, dar SJR bibehillit sin le-
dande stdllning.

Framgingsrikt tack vare en engagerad och kvali-
ficerad oersonals utmlrkta arbetsinsatser.

TillsJmmans har vi under 1988 kraftigt forbatt-
rat det ekonomiska resultatet. Detta visai ocksi att
vi slagit in pi den rdtta kursen for att mota de nya
krav och behov som blir allt tydligare sivll pi pri-
vatresesidan som pi afflrsresesidan.

Det kanske mest glldjande under detta ir utciver
den positiva trenden i resultatutvecklingen, tycker
jag personligen dr virt. mera dynam.iska engage-
mang pi privatresemarknaden, och di inte minst
pi chartermarknaden.- 

De tvi Sun Trip-butikerna i Sundsvall och Lulei
som oppnats under iret, samt satsningarna pi Al-
ways och Circle Holidays, ar nigra exempel pi
framtidsinriktade och spdnnande nyheter inom
Drivatresesektorn. Mera kommer att hdnda inom
dernr sektor, ddr vi dr allt mera efterfrigade.

I en allt tuffare konkurrens har vi jobbat mycket
framgingsrikt ocksi pi affdrsresesidan under

1988. Vi har utvecklat och stdrkt vir stdllning som
den ledande resebyrin inom Travel Management.

Detta dr ett viktigt steg, eftersom bide storre och
mindre foretag i det svenska nlringslivet nu i
snabb takt och allt mera milmedvetet vill effekti-
visera resandet.

Pi affirsresesidan har vi under 1988 dven bred-
dat det internationella engagemanget. Till exem-
pel genom tillkomsten av Affirsresor Sovjet AB,
som startat upp snabbt och framgingsrikt.

Att kunna mota kundkraven med rltt, d v s hog,
kompetensnivi, blir allt mera avgorande for fram-
ging i resebyribranschen. Vi fortsdtter dlrfor na-
turligtvis satsningen pi ett brett personalutveck-
lingsprogram.

Jag ser fram emot 1989 med stor optimism! Vir
bransch kommer att fortsdtta att utvecklas mer
och mer mot att bli en kunskapsbransch med allt
hogre krav pi oss bide individuellt och som fore-
f ) ( t

5;R ko--er att finnas med och spela en mycket
vital roll i den spdnnande utvecklingen ibranschen
1989.

Jag vill tacka er alla for verkligt fina insatser un-
der  1988.

GOD JUt
&

OOTT NYTT AR
cinskar

Bert i l  Hammarberg
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"Folk mdste fd sin utbildning sd fort
som miijligt, det rir nddacindigt fiir
att fd in dem i prodwktionen
snabbt",

T\Er sAcen Ake Karlsson, utbildnings-
L) ansvarigpi HK.

Numera ska de nyanstdllda inom SJR fi
hela sin interna grundutbildning inom ett
ir. Tidigare har det ofta tagit tvi-tre ir.

Vi hittar Ake ti l lsammans med ndrmare
30 nyanstlllda elever i slutet pi en kurs-
vecka i november pi Sciderkopings brunn i
Ostergcitland. Han 1r pltagligt nojd med
resulta!et och eleverna verkar faktiskt vara
lika nojda.

Det hir nya systemet med en snabbare
utbildning av nyanstl l lda inleddes under
1988. I november har tre kurser med 30 ele-
ver i varje genomfcirts. Nista ir planeras
fyra liknande kursomgingar.

Automatiskt
Ndr man fir jobb inom SJR si ingir det nu-
mera en automatisk anmdlan rill erundut-
bildningens kurser. Visserligen hai S;R ut-
bildat handledare fcir de nvanstdllda ure oi
byrierna. Och Ake polngterar att den io-
kala utbildningen egentligen dr den vikti-
gaste, det ir ddr man hr sig jobbet.

"Men lven om handledarna fitt sin ut-
bildning si fungerar det lnnu inte nigot vi-
dare", slger han. "Vi har kanske inte fltt
tag i rdtt folk till handledare pi alla byrler.
Dirfcir ir grundutbildningens tvi kursvec-
kor si viktiga."

Inte minst viktigt dr det att de nyanstlll-
da pi det hdr viset fir en fcirsta ordentlig
och naturlig kontakt med huvudkonrorer.
Fcirsta kursveckan inleds med en hel daes
bescik pi HK. Man vandrar runt och fIr
trlffa alla mojliga. Under kursen dr dess-

Kenneth L6vgren, pi Sundsvallskonroret
sedan i oktober 7987, har en flerSrig bak-
o r r r n r l  i n n m  S T

"Det har varit en fin och bra kurs, inte
minst att man trlffar folk frin olika byrier
runt om i landet. Man hcir hur andra lcisr
sina problem, man f ir  t ips som man t idiga-
re arorlg tanKt pa.

Att dessutom fi se och orata med olika
mlnniskor fr in huvudkontoret dr nyt-
t ig t . "

r
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Ake Korlsson onser ott nyonsfi i l ldo mdste ut-
bi ldos snobbr.

utom minga av fcirellsarna specialister frin
centralt hill.

Kontakt med HK
"Pi det viset flr kursdeltagarna verkligen
Iira sig vad som gdller inom SJR", sdger
Ake Kir lsson. "DJt f inns ju ofta minga 5l l-
ka lokala tolkningar av saker och ting. Nu
kommer man hem med det som dr rdtt  och
riktigt i bagaget. Kontakten med HK och
dess personal betyder ocksi att man inser
att HK faktiskt tillhor SJR:s organisation
och inte dr nigot mlrkligt civerordnat
frimmande som 

-fl 
yt.. o,ran!i. "

Grundutbildningens fcirsta kursvecka,
som kallas "Produkter 

och ekonomi" gir i
stort ut pi att ge kinnedom om SJR:i af-
fdrsid6 och stratesi. Produktmixen samr
sdljmilen och vinsikraven dr andra viktiga

Pernilla Blomqvist jobbade pi Atlasresor
innan hon i april kom till SJR i Orebro."Jag fick hoppa in och jobba pi egen
hand direkt ndr jag bcirjade. Nu efter den
h1r kursen klnns det helt annorlunda, nu
vet jag vad SJR stir fcir.

Det har varit ett bra och brett program.
Vi har fitt traffa fdretagets specialister, nu
kan man komma hem och bcirja stdlla krav
eftersom man vet hur det ska vara."

I
t*
I

delar. SJR:s unika avtal med hotel l ,  f lygfci-
retag och andra leverantcirer gir man o&si
igenom, l iksom vira ol ika kundkategorier.

Id6n med Travel Management bercirs
och man hinner med l i te Jm administra-
tiva losningar samr marknadsforingsarbe-
tet l  stort.

Overgripande mil
Syftet med fcirsta kursveckan dr att ytterli-
gare fcirst irka den nyanstdl lde medirbera-
rens motivation och kdnsla fcir fciretaget
och dess civergripande mil.  Kursen inleds
och avslutas med en kunskapskontrol l .

Kursvecka nummer tvi ,  som ocksi dr ett
femdagars internar ninstans i landet, kallas"Silj- 

och servicekunskap". Syftet dr att
medarbetaren ska klara olika situationer i
den direkta kundkonrakten fcir att nl snab-
ba och sdljande avslut. BIsta mcijliga service
med en rimljg arbetsinsats dr ett annat syf-
te. Milet dr fcjrstis bl a lcinsamma slljinsat-
ser och fcirst ielse fcir kundernas beteende.

Kursen bcirjar med gru,ndliggande sdljb.e-
teende. Frdn passiv ordermottagning t i l l
att  akrivt st l lh fr lgor t i l l  kundei, du"s be-
hovsanalys fcir att ni merforsdljning. Varje
kursdeitagare deltar i minst tvi videofilma-
de sdl jspe[ som sedan diskuteras med grup-
pen. Kursen avsluras med kunskapsl.oni-
rol l  och ett omdome.

"Dg1 
hdr grundutbildningen fcir de ny-

anstdl lda kompletteras forst is med ol ika
former au spei ialutbi ldning", slger Ake
Karlsson. "Utbildnine 

som leder till stcirre
kunskaper inom vars"och ens aktuella ar-
betsuppgift  hemma pi resebyrin."

Ake Karlsson piminner ocksi om art
SJR numera dessutom erbjuder sina mer
mingir iga medarbetare, som kanske inte
f i t t  sidan hir grundlig introduktion, ol ika
kompletterande utbi l iningar.

Carola Stenroos har jobbat pi SJR Gotga-
tan i Stockholm sedan i aoril. Hennes bak-
grund dr bl a rvi ir pi Reio Horels."Den hdr kursen dr jittebra, rycker jag.
Och jag kan jlmfcira efrersom jag tidigare
varit pi tigkursen pi Jdrvsci, som tyrrarr
var torrt och trikigt upplagd.

Olika fcirelisare-e6i itthan inre trcitt-
nat. Mycket som tid"igare verkat lite diffust
stir nu helt klart."



Aostamp infiir
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SPANNANDEFRAMflD
tJnder tod intensiaa dagar i slutet
ae nooentber Senomfdrdes drets rese-
byrdcb efsho nferens i S un dsc) all.

Det blea ett dastdmp infdr ytterli-
gdre ett steg in i en framtid dtir det
inte bara griller dft sAljd resor, utan
ett beh seraicekoncePt.

Ta N NyHET i i rets chefskonferens var att
-Eoro*.r--et hade delats in i  tre huvud-
p.rnkt. i ;  Fordndring - utveckl ing, Affdrs-
och verksam h.tsplai. ,  samt Komlmu nika-
t lon - rnlormatron.

Programmet genomfdrdes den22 och 23
november pi hotell Scidra Berget, ett kon-
ferenshotell med en storslagen utsikt civer
Sundsvall  med omnejd.

SJR:s VD Bertil Hammarberg inledde
den forsta dagen med en kort introduk-
t10n.

Bertil konstaterade att 1988 varit ett hln-
delsrikt ir med en positiv resultatutveck-
ling, lven om res'iltat.t inte nir riktigt
fram till milet i budgeten.

Den cikade efterfrlgan pi travel manage-
ment och charterresor tog Bert i l  upp som
sdrski l t  posit iva punkterl  i  den civer lag
starka slljcikningen.

Det stora orosmolnet iust nu ir enligt
Bertil den generellt svira rekryteringssi-
tuat l0nen.

Flyget allt viktigare
Forsdljningen av flygresor har cikat kraftigt
under 198"8, vilkei 

"st<idjer 
SJR:s affdrsii-

riktning och h<ijer lcinsamheten.
Den cikade fcirsi l iningen av f lygresor av-

speglar sig dven i  budgeten f6r 1989, kunde
man konstatera under konferensen.

Blde pi afflrsresesidan och privatrese-
sidan forvdntas internationella flygresor
bli ett allt viktigare inslag- 

i LrJg.r.r i;? iiag tifi". man generellt
pi en fortsatt stark siiljcikning. Ett skdl dr
flygets starka utveckling, ett annat dr att
Sj{ under iret fitt nyi storfciretag som
kunder.

Den lagda budgeten visar att resebyrier-
na kommer att tillimpa serviceavgifter fcir
bokning av hotellrum, tlgbiljetter med
mera i stcirre utstrdckning In tidigare.

Framtidsvisioner
Under konferensens fcirsta dag presentera-
de Bengt Hogberg frin Consultus olika
trender och troliga framtidsutvecklingar
som man kommit fram till i underscik-
ningar av branschen.

"Utvecklingen kommer att gi dels mot
stora resebvrikedior och dels mot smi en-
staka byriir. Service och travel manage-
ment blir allt viktigare", fastslog Bengt,
som ocksi milade upp mera visiondra
tramtrdsbrlder.

"Vem vet, i en framtid kanske resebyri-
fciretagen mera kommer att fungera som
"resegrossister" dn som agenter.. ."

Bengts fciredrag hade andemeningen att
det inte ldngre gdller att bara silia resor
utan ett helt servicepaket till kunderna.

Den fcirsta dagen^inneh6ll dven en pre-
sentation av SJR utlandsorganisation och
deldgda bolag - frlmst nya Afflrsresor
Sovjet AB.

ADB-utveckling och CC-projektet var
de avslutande punkterna pi den fcirsta da-
gens program.- 

Den an-dra dagen inleddes med en presen-
tation krine informations- och kommuni-
kationsfrig"or, som nu lyfts fram och blir
en prioriterad verksamhet fcir respektive
byrichef.

En mera ingiende genomging av budge-
ten fcjr ndsta ir gjordes. Vidare diskutera-
des bl a utbildningsfrigor.

Resultatbonus
En viktig punkt var den om resultatbonus.

Hons Nohrenius och Col le Hogstr i im diskuleror  et l  ndgot

,r;

*ffi,:"S'
st"

\

sisto p lots med SJR:sUlf Fti116n begrundor VD Bertil Hommorbergs inroduktion.
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Ett fcirscjk med resultarbonus genomfcirdes
pi fem resebyrier under 1988I

Detta fcirscik utfcill positivt. Ddrfcir kom-
mer resultatbonus fcii alla inom STR att in-
foras pi fcirscik under 1989.

Syfiet lr att skapa en god laganda, och en
motivation fcir hur viktiet resultatet dr.

Om resultatbonus ska"utgi beror pi:
o SJR:s totala resultat. (Det miste ha nitt
en viss nivi fcir att resultatbonus ska bli ak-
tuel l t) .
O Resebyrins verkl iga resultat j lmfcirt
med budeet.

Inform"ation om resultatbonusen kom-
mer att skickas ut t i l l  al la anstdl lda under
december mlnad.

Vork-shops pi tiget
Som avslutning pi programmet pi hotellet
talade dels STR's stvri lseordfciiande Per
Jcinsson (se artikeln her inti l l) och dels
Karl-Erik Strand. SJ Persontrafiks nye
cneI.

Karl-Erik Strand presenterade nya SJ
Persontrafik. Dessutom diskuterades sam-
arbetsmcijligheter mellan SJR och SJP.

Konferensen var dock inte slut i och med
att programmet pi hotellet avslurars.

Avresan frin Sundsvall skedde ndmlieen
itig med de nya konferensvagnarna. I de"ssa
ordnades olika work-sh"fl*or" 

HALrsrRoM

1, Eitekf risrra prodlktionrn

* Ralionalisera s;stenr, rutiner,
ndrninistriltion

" .tra::lr tnrjrl i lr} irrltnadrr 0rerallt
: rh ! t , r t {1!Sl
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Bert i l  Hommorberg in lormerode om de nyo r ik t l in jerno inom SJp.

Per Jiinsson om

DEr BiiSTAINEDSJR
Per Jiinsson, ordfiirande i SJR:s styrelse
sedan bildandet 1986. Vad ir det bista
med SJR - utifrin ditt perspektiv som
bide initierad och utanfiirstitnde bedii-
mare?
"Personalen. 

Den lr kunnig, cippen, entu-
siast isk och resultat inriktad.

Objektiviteten - som bcir fi ytterligare
stcjd av den piglende datautvecklingen-.

Kombinationen av fciretaqets storlek -
som ger bredd i  utbud, bra-priser m m -
och sjdlvstlndigt arbetande resebyrier.

Satsningarna pi Travel Management. "

Och pi vilka punkter borde vi skirpa oss,
var finns vira svaga punkter?
"Kvali tetsmdssigt. 

Som kund har iae al l t id
upplevt ett  mycket posit ivt bem6tande
som privatresendr och som affdrsresendr.
Men - al l t fcir  ofra har det bl ivi t  missar. Jae
fir  en del sidana signaler fr in andra persoi
ner ocksi. Fcir SJR ir det livsviktigt "tt
stlndigt vara noga pi kvaliteren. Det reck-
er j.nte med glatt och trevligr bemotande.

Aven vad det edller resultatet krlvs fcir-
blttring. Bra resJtat ger alltid stcjrre frihet,
vilket kan ge en posiriv spiraleffekt.

Aven om SJR inte klarar sin budget 1988
tycker jag arr resulrater - med de fcirutslt t-
ningar som funnits under iret - ir till-
fredsstdl la_nde. Klarar SJR den budger som
nu l iggs .fcir 1989 5r det mycket posit ivt.
Hoppas det nya resultatbonussystemet kan
t  r ' - . r r  r  i ,
blora t l l l  det .

Var bediimer du att de stora tillvixtmiii-
Iigheterna finns f6r en stor resebyriorgi-
nisation som SJR!
"Kunderna blir alhmer fordrande. Fcireta-
get kommer att krdva olika former av in-
tegratlon av systemen. En resebyri som
SJR har mcijligheterna att klara de kraven.
Di miste man hdnga med i den tekniska ut-
vecklingen men frimfor allt ndr det gil ler
att rekrytera, ta hand om, utbilda oc-h ut-
veckla personalen. Det Ir redan i dag en
kamp om bra folk. Den kampen komher
att hirdna pi 9O-talet. Hir dr det viktigt att
SJR hela tiden dr pi bettet och att folk upp-
lever SJR som en^attraktiv arbetsplats. Det
ir slrskilt viktigt betrlffande 'mingfal-

dens folk" (dvs uingdomen av i dag. N"am-
net syftar pi en bo-k. som jag just 

"nu 
leser

om dagens ungdom)."

Och var finns hoten?
"Det finns massor av hot - utcikad moms
(for att ta ett daqsaktuellt exempel). stars-
maktsingripandJ mot att folk kOp.. fc;t
mycket (dven resor), alternativa forsdlj-
ningskanaler m m. Men med bra folk, som
stindigt utvecklar sig och som fir och rar
ansvar gir det allt id att edra de flesta hot t i l l
mdjl igheter i sti l let." 

'

Finns det nigra organisatoriska fiirind-
ringar som du skulle vilia rekommende-
ra den nya SJ-ledningen att vidta ndr det
giller SJR - eller biir den nuvarande

modellen bibehillas?
"Jag antar atr du vill ha en kommenrar om
bolagsfrigan. Jag tror inte att SJR skall
knytas ndrmare SJ ln i dag. Jag har under
flera ir arbetat fcir att STR skall [a si bolaes-
liknande former som mcji l ist. Si tycker i ie
det har blivit i  stora delirLcksi. 'Alldeie!
sjl lvklart innebir bolagsformen att admi-
nistrativa regler blir entlr.e och arr ansva-
ret fo r fci reiagsled ningen blir. k I arare.^Jag
har nu s;l lv upplevt der nir lag gitr fr in
verket SJ till boliget TR. Efterso"m"det inte
finns nigra samhiil leliga skal t i l l  att SJR
skall dririas som statligiverk, och eft.rsJm
SJR miste ha exakt sam-, f6rutsittningar
som sina konkurrenter att iobba pi maik-
naden, tror jag personligen art SjR kom-
mer att bli bolag. De fackliga och personal-
mdssiga frigorna gir alltid art losi."
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L\e nya utbildningskwrserna inom
SJR bar inte riktigt wtfallit sgm iilts-
i,at. Niadn rir ojtimn. Pd de flesta by'
rderna runt om i landet fungerar
handledningen inte sd bra. Mdnga
nydnst(illd; aet inte ens oln att de
iarcn e gen h dndledare eller tillg,ing
till speciell kurslitteratur.

Eft wndantdg (ir SJR i UPPsala'
Drir cir snart denfiirsta "eleaen" klAr
ocb ytterligare tre (ir PA 4Lng,

T\t soM Inbl ick pratade med i Uppsala

L) ,^t klart posit iva och stger att  de kdn-

ner siq mer motiverade att iobba pi SJR nu

dn ndi de scikte iobbet, att de 
"kdnner me-

ra" fcjr foretaget in innan utbi ldningen.
Hela tiden har-de fitt utbiidningsuppgifter
av handledaren Ronald Ericsson.

Det dr snart ett  i r  sedan de nya utbi ld-

n ingskurserna drog  ig ing  run tom, i  landet
pi samtl isa ST Resebyrier och tt l taler.'  

Tankeri uJ," ", ,  ai la nyanstdl lda under

kontinuerl ig handledning skul le f i '  en fcir

bv.in. ".tpa"ssad utbildning i de olika ar-

b.t.-o-.nten. Handledaren var utbi ldad

speciel l t  fcir  uppgiften. I  slut indan skul le

den nvans t i l lde  kdnna vd l  t i l l  och  kunna de

olika'arbetsmomenten' ha en god over-

bl ick, och kunna bokforing och ekonomi

l ika bra som att 
"st i  bakom disken".

Centrala kurser
Utbi ldnineen varvas med centrala kurser i

bl  a prodult ion och ekonomi, forsdl ining

och iervice och en f lygkurs, med externa

konsulter som hrare. Med t iden skul le det-

ta leda tiil att den totala kunskapsnivin hcij-

des.pi byrierna; al la skul le vara vdl insatta i

rut lnerna.
Uppenbart har tanken har inte stemt se

br" b,r"..ns med verkligheten, fcir nir ele-
verna strllat samman pi-de centrala kurser-

na och stdmt av med varandra har det stitt

klart att ytterst fa vet om att de har en egen

handledare pi sin nya arbetsplats, eller att

det f inns l i t ieratur ("Resekunskap").
Detta har gdl l t  al la utom nlgra f i , .ddri-

bland de frin S1n i Uppsala. I Uppsala he-

ter handledaren Ronald Ericsson. Han le-

der al la nyanstl i lda, vid sidan om det egna

arbetet, efter ett  noggrant uppgiort sche-

ma. anpassat fot byt l i  och de 20 anstdl lda.

Sfu faser
Ronalds utbildningsprogram ir indelat i
siu olika faser. ForsL purikten dr att ldra sig
anvdnda datorn; "knipp-o-login"'

"Kan man inte arbbia med datorn blir
varje arbetsmoment oncidigt jobbigt", re-
sonerar Ronald.

Innan eleven iker ivdg pi den centrala
STR-kursen i produktiontih ekonomi, f ir
han t er pi byrln bekanta sig med samar-

Framgd.ngsrikt

HANDTEDARgKAP
i Uppsala

:lf:l {
. ?

,#"
;#'

b ;
t

iii ilr.r.n frngerot s6 bro htir i Uppsolo beror friimst p6 otl Ronold iir en mycket dukrig hond-

ledore", si iger Stefon lsocsson, 21.

ra ett bra jobb krdvs ocksi en chef som dr

med pi noterna.
"Jag miste iu vara beredd att lyssna pi

Ro"aid och ge honom mera t id t i l l  utbi ld-

ninsen om h*an tycker att det behovs", sd-

g.ri.rgu.. Andeisson, chef for SJR i Upp-

Val av handledare
I  st l l let fcir  att  gcira som mingaav kol legor-

na visat sig gora, nlmligen sidlva utse den

o..ron ,o, i  lkal l  bl i  haidledare, delade In-
guar rrt  papper i t  al la anstl l lda och bad dem

ikri"" n. i  na*n.t pi den person de tyckte

passade. Resultatet blev Ronald. med over-
vlqande malorl tet.

Att utrt  handledare leder minga ginger

till att han tvingas motivera fcir den <ivriga

oersonalen varfor den nyanstlllda skall slt-

ia sig och f i  utbi ldning i 'stdl let fcir  att  iobba
trot i  att  det fcir t i l l fdl let kanske ir stressigt.

Di krdvs en person som alla har fortroende

fcir.
"Fast jag hade sjdlv valt Ronald" sdger

Ingvar.
;Han har de egenskaper en bra handleda-

re miste ha; ett  visst mitt  av aggresslvltel '
" t iat ig", pedagogisk, mil inr iktad, uthi l-
t t o"Tu., 

nu dr Ronald handledare fc;r tre ny-

anstlllda, forurom Stefan som strax dr klar'

Fler tror han bl ir  for jobbigt. Speciel l t  som

han samtidigt skoter si t t  vanl iga arbete.
Men hittilis 

"har 
det gitt bra och bide han

och Ingvar Andersson dr positiva till den

hdr utbi ldningen.
"Resebyrieina fir stcjrre och storre krav

pi sig och konkurrensen dkar. Visst ir
.".r , . i l ,  kurser bra. men det ir  den lokala

undervisningen som ger mest", menar Ing-

INGER OSTMAN

betsoartnernas broschyrer, Fritidsresors
datr, kassan och bokforing. Och innan sdl i-

och seruicekursen f ir  man pi byrin l i ra sig

sdl i teknik l iksom affdrsresor, stdrre kon-

ton. se.,riceg.ad och samarbetsavtal.
Eite. fo.sia fasen fir dessutom eleven ge-

nomgi en l i ten test som Ronald giort.  Lika-

si a,rllutas hela utbildningen med en slut-

test.

Individuell anpassning
Han har ocksi anpassat utbildningen indi-

viduel l t .  En nyanstl l ld som arbetat t  ex

som bi l jettcir i  ett  par ir  t idigare, ska inte

behova ldra sig den biten om igen.-
De nyanstdllda har inte haft nigonting

emot ati sdtta sig pi skolblnken direkt ndr

de kommit t i l l  byrin.
Tvdrtom. De dr noida och tycker att  de

t o m klnner sig mer motiverade i dag att

arbeta pi SJR in vad de giorde nir de boria-

de. o.h att ie 
"kinner mera" fcjr fr i retaget.

Stefan Isacsson, 27, har kommit llngst

med utbi ldningen. For ett  par dagar sedan

kom han hem fr in den sista centrala kur-

sen, en "f lygkurs".

"Jittebra utbildning!"
"Den hdr utbi ldningen har vari t  jdttebra.

lag 5r civertygad om att arbetet pi byrin

t l i r  effekt iuaie pi det hlr sdttet.  Tidigare
var det si att en enda person pi byrin visste

al l t ing och f ick hielpi t i l l  c jveral l t  och svara
pi fr igor", siger Stetan.^ "A[ inforniat ion f inns ju i  pirmar, och

det dr minga som trots att de arbetat ldnge

inte vet vaioch hur de ska leta' Nu kan jag

det", sdqer Stefan.
Han t ior att  han under utbi ldningstiden.

sedan februari, arbetatT5 procent och plug-

s^t 25." 
Men for att en handledare skall kunna go-
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Succd fiir

IDE -88
Satsningen p d fi)rsla gso erksamb eten
inom StR ander 1988 - "IdA -88" -
blea en aerhlig succ6!

En mcingd sptinnande firslag korn
in frdn personalen i hela landet. Ao
dessa fiirslag kornrner nu ndgra styc-
ken att behandlas aa fiiretagsled-
ningen,fiir att sd srndningotn resuhe-
ra i konkreta dtgdrder.

under 1988 pi SJR.
Detta tack vare satsningen "Id6 -88",

som innebar att alla anstlllda uppmanades
att skicka in id6er om f6rblttringar i verk-
samheten, och att alla id6givare fick var sin
trisslott som tack. Dessutom har de som
kommit med f6rslae som leder till konkre-
ta fcirbettringar, fiti olika givor fcir sin in-
sats.

"Vi har fitt in 93 fcirslag. Bland dessa har
det funnits minga spinnande konkreta id6-
er, men ocksi funderingar och tankar
kring olika delar av verksamheten i lite vi-
dare mening", berittar Ingrid Markstrdm
som hillit i projektet.

6-7 av de inhmnade id6erna kommer art
tas upp av fciretagsledningen fcjr att si smi-
ningom leda till konkreta itglrder.

Ett exempel Ir Ingvar Anderssons fcirslag
till omarbeining av"servicenotan. Som tacf,
fcir denna id6 har Ingvar, som jobbar pi SJR
i Uppsala, fitt en vacker silverphtterad
bricka.

Roland Vendel pi SJR i Malmci har fitt
en vdrdefull litografi fcir sitt fcirslag till nya
kreditrutiner. Ai'en Thomas NilsJon i Tdn-
koping har fitt en litografi fc;r sin id6 med
fcirandrade rutiner i nya SJR-EK, liksom
Bertil Nilsson pi SjR Vasagatan fcir f6rsla-
get att infdra kronologisk kontoplanering.

Gciran Kurtsson, SJR Vasagatan, har be-
Icinats fcir en id6 som inte har direkt med
sjdlva resebyriverksamheten att gcira. Han
har fcireslagit att SJR ska k6pa in ett antal
av Adolf Fredriks Bach-kcirs nya iulskiva

l?..."" 
*. bort som julklapp till'olika kun-

Detta blev en mycket vil mottagen id6,
inte minst med tanke pi att SJR:aren Calle
Mossberg ir en av medlemmarna i k6ren.

Flera andra id6givare har beldnats med
bl.a frott6-set. Och vem vet, eftersom alla
id6givare fitt trisslotter, si kanske det finns
en anonym miljondr bland personalen...

ORST-RCSVTRXSAMHETEN FRAN de an-
stdllda fick alltsi en ref il skjuts framit
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Ingvor prisodes
servicenolo.

ll.iir iiL revyg-iing-et: Ovre. rqden frdn viinsler: Stefon Bock, Merio Kilpeliiinen, Morgoreto
Strondberg, Evo Edesliitt, Erik Persson,
Mellonrqden: Bircitlq Heidfors, Hqns Siiderslriim, Moritho Baromon. Lana ZaLriscan,Mellonrqden: Birgitlo Heidfors, Hqns-Siiderstriim, Moritho Bergmon, Leno Zokrisson.
Nedre rqden: Helenq Adlitzer, Hons Agren, Kerslin Jenwold, Miorie liockmon, Lisen Lindqvist.
F.ottos p& bilden giir: Jimmy Bergmon lkiirledorent, Evo Reher, Ullo Krill, ingrid Hiirnjohl-
Wennebo.

Premirir i mars fiir reayn 
o"soRotosntfiG.,,

"Sorglii_sa 
!d_g" - d9t tir naryryet,pd SJR-SID Harmonys nyd reoy som har

preniAr pA Giita Lejon i Stockbolm ibdrjan d,u mdrs 1999.'
Dd kommer de 18 rnedlemrnarnd i ensernblen att bjuda pd ett sprdkdnde

program tned sdng, musik, dans ocb sketcher i t,igmi[jA.

CJR HARMoNv, som revyglnget kallades
Jfrin bcirian. bildades 1982. 

-

. Det hela startade i ganska blygsam om-
Iattnlng.

"Vi var helt enkelt nisra ansrlllda pi STR
i Stockholm, som trdffades och sj6ng i en li-
ten k6r darf6r att vi tyckte att det var ro-
ligt", fcirklarar Kerstin Jenwald.

Si sminingom blev mdtena liksom med-
lemmarna flera. Gruppen bc;rjade anordna
bl.a gcikottor och upptriida i lite stcirre sam-
manhang.

SJR Harmony utvecklades snabbt och
blev successivt en allt mera proffsig kcir och
underhillningsgrupp.

1984 var det si dags fcir den fcirsta revyn.
Den innehcill en .Jd dans- och singnum-
mer som hrills samman av en konfere cier.
Revyn gavs ett flertal ginger pi Bal Palais
och Glidjehuset i Stockholm. Naturligrvis
fick SJR-anstlllda se revyn, men flera aidra
fciretag inom resevdrlden bereddes mciilig-
het att se den mycket uppskattade premili-
revy.n. Bl.a SAS Data t yrd" ;n sig pi en fo-
restallnlng.

1987 presenterades den andra revyn. Lik-
som..den fcirsta utgjorde resebyrivlrlden
mlljon tor Programmet.

Denna ging gavs bara tvi fdresrlllningar,
bida pi Medborgarhuset i Stockholm. S-f R-
anstailda och kol-legor inom branschen f-ick
m<ijlighet att bevista dessa bida fcjrestlll-
ningar.

Dags fiir 3:e revyn!
Och nu Ir det allmi snarr dags igen. Just nu
repeteras det f6r hcigtryck infcir premiiren

f6r revyn "Sorglosa Tig" som kommer atr
aga rum I Dorjan av mars.

Gruppen repeterar fdr ndrvarande i Tho-
rildsplans gymnasiums aula.

Fd,rberedelserna och repetitionerna har
pigitt lnda sedan i somr"i."Vi har lagt ner massor med jobb och
loppas verkligen pi en lyckad piemiiir pi
Gcita Lejon i Stockholm", slger Kerstln
Jenwald.

..1989 irs revy kommer att utspela sig i tig-
vlrlden, och inte som tidigare i resi-
byrivdrlden.

Detta beror pi att de bida eldsjilarna se-
dan starten, Jimmy Bergman och Hasse
Agren, inte hngre jobbar pi SJR, utan.pi SJ
L,ata, llKsom ytterllgare tem av medlem-
marna i gruppen.

. Hdri ligger fcirklaringen till namnbytet
frin SJR Harmony till S]R-SJD Harmony.

Den nya revyn kommer att innehilla
sing,.musik, dans och sketcher i en herlig
blandning.

. Alla fcirestlllningar finansieras genom
biljettintiikter och Jponsring. Bl.a SJ"R stiil-
ler UPP mec sponsorPengar.

"Det Ir ett kostsamt proiekt. Vi hvr in
musiker liksom pe.ronil och utrusfning
fcir ljus och ljud;, fdrklarar Kerstin Jenl
wald.

Dessutom ir fcirstis hyran en stor kost-
nad som miste tlckas.

"Vi hoppas pi en god publikuppslut-
ning. Kanske man ocksi kan tlnka sig att
revyn visas i samband med nigon konfe-
rens eller nigot annat program fcir anstlll-
da inom SJR", slger *.":'Jrl.fiI*l;r_o"
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Solen lyser alltid i Karlstad. I alla
fall gailer det fi)r medarbetar"g,Pd
VR t "Solstd". Trots trdngboddhel
Ar persondlomsrittningen ldg ocb
triaseln hdg.

TAG MAsrE erklnna att jag ofta bl ir  i rr i te-

I rad ci,rer att  behdva lyssna t i l l  wienervals
Ystal let for att  f l  t i l l f i l ie att  prata med ni-
gon ndr jag r inger t i l l  resebyrin i  Stock-
holm.

Ett par t immars besok en mindag pi SJR
i Karlstad har fitt mig fcirsti itminstone
vdntetiden. (Fast iag giilar fortfarande inte
wienervalsen). Telefonerna r ingde i  ett .

A,ren om mindagen ir en av d'e vdrsta da-
garn^ - ur arbetibelastningssynpunkt -

Fi.k lrg t i l l fdl le t i l l  ett  par t i t imari givande
samtal med nigra av "grdsrotterna" pi re-
sebyrin. Vi pratade jobb, resor, framtid
m m .

Gemensamt fcir dem al la var tr ivseln,
men lven ett uttryckt behov av storre ut-
rymmen.

God utveckling
Anders Groth ar resebyrichef for SJR i
Karlstad med minea irs erfarenhet bakom
sig. Han borjade arbeta inom resebran-
schen 1959 och har arbetat inom SJR i 21
ir.1974 kom han fr in SJR i Stockholm t i l l
STR iKarlstad.-Det 

har talats en del om att travel mana-
gers och den tekniska utvecklingen pi fore-
iage.r med mcijiighet till egna-bokningar
m-m skul le vara en eventuel l  hotbi ld mot
resebyribranschen.

Monq Kor lsson v isor upp en s logremso som f&r
i l lus l rero en del  ov dogens orbete p6 Redovis-
n i ngen .

Inblick besiiker S/R Karktad

TRTVSEt
IROTS TRANOBODDHET

Agnelo Borg bosor fiir Affiirsresor. Soknor kontokterno p6 liiltet, men blir god viin
no iiven per telefon.

Anders dr positiv och tror pi fortsatt god
utveckling fcir resebyribranschen och ser
travel managers som en positiv lank mellan
resebyrin och fciretaget.

"De underlittar kontakterna mellan oss
och fr iretagen. Vi talar samma sprik. Jag
trodde fakt lskt att  den tekniska utveckl ing-
en ute pi fciretagen skulle ske snabbare dn
den gjort",  siger han.

Eti  g.mensi-t  problem fcir al la reseby-
rier ir"telefone.ni - t i l lglngl igheten. Det
kan med andra ord vara svirt fcir kunderna
att komma fram pi telefonerna.

"Vi har fc;rsciki lcisa det med att kunder-
na gcir sina enklare bestl l lningar via tele-
fax. 'och det fungerar fakt iskt ginska bra".
berdttar Anders.

Den posit iva utveckl ingen fcir SjR i
Karlstad- (75 procent affdrs- och 25 procent
privatresor) kan man avhsa i den revidera-
de budeeten for 1988. Den goda cikningen
beror p"l fler kunder, och dei llga personal-
omsdttningen smittar av sig pi kunderna.
God fcirslljning och trevlig personal ir en
mycket bra kombination.

Tringbodda
Turismen har cikat lavinartat de senaste
iren och det ir ocksi en bidragande orsak
till den cikande omsdttninsen.

"Privatresorna har cika"t kraftigt totalt
sett. Det finns resebyrier som numera en-
bart inriktar sig pi afflrsresor, och privat-
resorna kommer di automatiskt till oss",
sdger Anders.

Anders tycker om att resa och talar
varmt om en resa till Nordkap i somras.
Annars Ir favori tresmllen ( i  Europa) Lon-
don och Bryssel.

Agneta Borg basar f<ir avdelningen Af-
fdrsresor (som har sex anstillda) och har

med kort avbrott arbetat inom SJR sedan
1970. Kommer ursprungligen frin Strdng-
nds och har bott - och trivs alldeles ut-
mlrkt - i Karlstad sedan 7979.

Agneta var t idigare chef fcir Resepecial is-
t . .n"a och hade di innu mer direktkontakt
med kunderna.

"Det dr en viktig - och kundvirdande -

bit  som jag saknar", sdger hon. "Tiden r lc-
ker tyvlrr inte till fcir alla kontakter. Men
man kan bli god vdn med minga av kunder-
na dven oer telefon."

"Jag liar varit hdr sedan 1984 och den
snabba expansionen gcir att vi har blivit ni-
got tringbodda. Det kan vara svirt att kon-
ientrera sig ner al la telefonerna r inger sam-
tidigt", fortsdtter Agneta.

"Vad jag anser om datan? Den Ir ett fan-
tast iskt hj l lpmedel, men man tappar samti-
digt direktkontakten med bl a f lygbolagen.
Mln har iu mer el ler mindre hela vdrlden i
sin dator."

Vi slank naturiigtvis in pi dmnet resor,
och hur vikt igt det dr att  man inom rese-
byrin ibland reser ut i vdrlden. "Det kdnns
ailtid trygga.e om man vet nigon som bott
pi de hotel l  man bokar in glsterna pi",  pi-
pekar Agneta.'  "Mitt- favori tresmil? Pi planeringssta-
diet l igger nog Kina, men det ir  en bit  in i
framtiden. Mer real ist iskt Ir  en bi lsemester
i Frankrike", avslutar Agneta och rusar
ivdg till en ilsket ringande telefon.

Bra data
Annalena Hultstrom dr resebyrins "Sola i
Kalsta". Glad, positiv och mycket vlrm-
ldndsk.

".lag stortrivs hlr pi Affdrsresor dit jag
kom iaoril l976.Manblir vln med kunder-
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na iven genom telefon. Minga av dem blir
mer eller mindre som goda vlnner", sdger
.f\nnalena.

"Datan? 
Jodi, den ir err bra hjllpmedel.

Men att boka en billem till Kalmar kan ta
ldngre tid dn art boka flyg inom Europa.
Det" beror pi alla delstraikor. Det firins
ingen plats fcir fcirenkling i datan", pipekar
hon.

Annalena tror starkt pi travel manage-
ment och ger resebestlllarna pi Elecrrolux
i Amll en komplimanq. "De dr verkligen
vakna och kan 6ide ge-och ta i".

Hon 1r ddremot kritisk till annonse-
ringen.

"Varfcir syns vi si lite i affdrspressen?",
frigar hon med hetta och bladdrai och letai
SJR-annonser i Dagens Industri.

Annalena dr mycket fcjrriust i Eneland
och har en drcim om atr fi se Fidrrai Os-
tern. Och drcjmmar brukar ju gi i uppfyl-
lelse...

Mona Karlsson arbetar iust nu med redo-
visning och har varit pi SJR sedan slutet av
1980.

Hon trivs bra pi resebyrin. "Tag har ar-
betat bide vid disken oih oe Affl.r..ro.
och tycker jobbet dr mycket omvlxlande.
Man hr sig nigot nytt varje dag, och det
trivs jag med", berlttar Mona."Det enda negativa Ir nog att vi dr si
tringbodda", avilutar hon.

Mera kurser
Carina Johansson arbetar pi bokningen
och har varit pi SJR i 2,5 ir och arbetadi ti-
digare pi Karolinen (dlr verksamheten la-
des ner 1986).

]'Jag och Venche alternerar pi olika av-
delningar. Det gcir jobbet kul oih varieran-
{e. Det hender nigot nytt varje dag", sdger
Carina.

Carina hade kommit hem dagen innan
frin en resa med Viking Lines"nya fdrja
t o r Aland.

"Det Ir kul att fi komma ut och resa,
Iven om der bara blir till Aland. Kunderna
frigar ofta om hur hotellen ser ur, men det
kan man ju inte alltid svara pi nir man inte
varit dar", pipekar hon.

"Innan jag fick gl pi kursen i Scjder-
koping visste jag inte vad SJR var, men det
vet jag nu. Jittebra med kurser. Mera kur-
ser - och girna studieresor ocksl", avslu-
tar non.

\Wenche Pihlblad kommer ursprungli-
ge1 friq grannlandet i vdster - NorgJ-
och har bott hlr i tio ir. Hon arbetade-ock-
si tidigare pl Karolinen.

"Just nu arbetar jag vid disken, men har
arbetat dven vid bokningen och pi ekono-
miavdelningen. Det blir"inte enahanda pi
det sdttet", ilger'Wenche.

'Jag trivs att arbeta vid disken, Iven om
det Ir lite tringt dlr ute. Disken dr dess-
utom alldeles fOr hc;g och man fir lite ont i
nacken av arr stiindigt behova sitta och titta
upp pa kunderna", pipekar hon.

Nyfikenhet
Gemensamt fcir de flesta av oss som arbetar
med resor Ir nyfikenheten pi nya resmil
och,,ldngtan efter egna upplevelser. ''Jag

sKulle garna vllra resa mera och uppleva
platser, inte bara fcir min egen skull-utan
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Corino Johonsson pd bokningen eftertyster -"r r."o, oih krii.r.

ocksi f6r atr veta lite mer om de platser
man bokar kunderna ri l l .""Vid disken bokar vi mesr privarresor
och di oftast tigresor. Jusr nu iidet v?ildigr
minga som reser till USA dit jas vlldi[t
glrna skulle vilja ika, och lven tillAusrri-
lien", sdger hon.

Venche har ocksi deltagit i kursen i Sci-
derkciping, som hon har hlft mycket stor
nytta av. "Mera kurser", uppmanar lven
non.

Gunnar Kvarnls basar ensam fcir Grupp-
och specialresor. Han arbetade i yngre dir
pi SJ iArvika och kommer narmasi(1986)
frin Reso, dar han var resebyrichef.'"Resandet har cikat lavinartat. Under de
tvi ir jag varit har har det cikat med ndstan
det dubbla. Frigan ir nog hur ldnge jag ska
kunna klara dei har job6et ensai", *s",
Gunnar.

'Jobbet har blivt mer och mer specialise-
rat, vilker i sig iir en utmaning", berdttar
Gunnar. "Det ir mycket inceniive- och fci-
retagvesor. f cireningarna har ocksi bcirjar
resa autmer , Iortsatter han.

Gunnar har arbetat inom resebranschen

sedan 1961 och fOljt med pi en del resor.

, 
D;; ar a[tid roligt att komma till nya plat-

Privat fciredrar han en ci i Nedre Antiller-
na som herer Aruba och Italien.

Detta dr ett av de fcirsta bescik i Inblicks
satsning att bescika SJRs resebyrier landet
runt. Vi kommer inte att ha ett "resebyri-
reportage" ivarje nummer, men vir ambi-
tion Ir att gcira der si ofta som mciiligr. Som
vanligt Ir vi tacksamma fdr egna-bidrag
som kan vara av intresse atr lasaTcir alla osi
SJR-are.

BtRGtrla cRANSTROM

SJR-fokto
Reseby16: SJR Korlstod, Kungsgoton 20
{etoblerod 1946)
Resebyrdchef : Anders Grotn
Omsdltning.. l988:-73 Mkr (en klor okning)
Antol onst<i l ldo: lB oersoner
St6rsto kunder: Volmet-KMW, Televerkei
Rodio, Komyr



SUNTRIP I TULEA
Nu har en andra priztatresebwtik
med namnet Swn Trip iPPnats i
SJR:s regi.

Den fdrsta \ppnades i Swndsvall i
somrd;. Och den nya inrsigdes nyli-
gen i Luled.

A NNA SANDCREN.  som a r  ansva r l g  Pa
l1Sun Trip i  Sundsval l ,  dr mycket nci jd
med de fem lorsta minaderna.

"Med tanke pi att vi legat ligt med an-
nonsering sedan vi cippnade, tycker iag att
resultatet dr civer fcirvdntan."

"Vi har redan f i t t  minga kunder som
trivs hos oss, och kommer t i l lbaka ndr det
dr dags for nlsta resa", sdger Anna som dr
mycklt optimistisk infcir fcirsdljningen av
sommarresor.

Anna tycker ocksi att  det ir  mycket- ro-
ligt att Sun Trip i Sundsvall nu fitt en efter-
foi jare i  Lule5.

Ddr invigdes en Sun Trip-butik pi Stor-
eatan - i t t  I  centrum den 1^oktobei.- "Vira lokaler 5r ganska smi men vdldigt
mysiga och f int placerade", tycker Lea Iki-
n.rraiom iobbar pi kontoret t i l lsammans
med Brita Joderui.

Leo och Br i ro hqr f6t  en bro stor t  i  Lule6.

Vid invigningen den 1 oktober - som
var en lordag - hade de ordnat med en tips-
tdvling med tolv frigor och en slogantdv-
l ing som extra krydda. Frigorna fanns i  en
folder dir Lea och Brita presenterade sig
sjdlva och Sun Trip.

Priserna i  t lv l ingen var presentkort pi
1.500 och 1.000 kronor t i l l  resor med Fri-
t idsresor, Spain Tours och Royal Tours.

"Det kom mycket folk pi vir invigning,
och vi delade ut en hel del broschyrmate-
r ial",  sdger Lea.

Denna officiella invigning fciregicks av en
intern invigningsfest med kollegorna frin
SJR Resebyri i  Lulei och fr in det speciel la
kontoret oi SSAB.

"Vi bjdd vira kol legor pi sal lad, visade
vira lokaler och hade trevl igt t i l lsam-
mans", berdttar Lea.

Lea tycker att  intresset for Sun Trip i  Lu-
lei varit mycket gott under de fcirsta veck-
orna.

"Minea kommer in och hdmtar bro-
schyrer'och st l l ler fr igor. Och vi har si l t
bra. Virt idge ger oss som sagt en mycket
o n r l  e v n n n e r i  n o  

"

"Men tyvdrr har vi inte fitt si mycket te-
lefonpir ingningar dnnu. Men det beror pi
att  Sun Trip dnnu bara ar med i  den l i l la lo-
kala telefonkatalogen, och inte i  den stora
omrideskatalogen", sdger Lea.

Sun Trip i  Lulei kommer att ut6kas med
en halvt idst jdnst vid irsskif tet.

s(c
oelt.

- t ' .  ,

N) a phl*r:
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"Mcitet blev mycket lyckat. Vi hade bju-
dit  in 800 personer. Av desa kom heia 400",
berdttar en nci jd Hikan Winslow pi Kon-
gressbyrin i  Linkciping.

Under mcjtet redovisade arrangcjrerna i
korta informationssamtal vad Linkoping
kan erbjuda kongress- och konferensarran-
gcirer." 

I  foaj6n fanns dessutom ett antal montrar
som beskrev arrangdrernas verksamhet.

SJR hade en uplskattad och vilbesokt
monter som beskrev bide Kongressbyrins
och Resebyrins verksamhet.

Kvdl len avslutades med ett kiseri  under
rubriken "Du, Ambassador.. . '  av Alfred
Friman.

Konferencier och 
"toastmaster" under

kvl l len var skidespelaren Olle Johansson
frin Ostgotateatern.

JORGEN HAtLSTROM
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SJR:s monler vid miiret i  Linki iping.

ping bl ivi t  en attrakt iv konferens- och
kongresstad.

Men for att ytterligare fcjrbittra mark-
nadsforingen av Linkoping i  detta sam-
manhang, inbjod SJR Kongressbyri till-
sammani med bl.a stadens stcirsta hotel l ,
Linkopings kommun och Flygplats ett
stort antal Linkopingsbor frin b1.a ndrings-
l ivet och universitetet t i l l  ett  mcite iust i
Konsert- och Kongresshallen.

"Ambassadtirer"

Syftet var att beratta f6r dessa personer om
de f ina moil igheter som f inns att arrangera
konferenser, kongresser och andra evene-
mang l staoen med omglvnlng.

De inbiudna personerna har sidana be-
fattningar som inneblr att de har minga i
sammanhanget intressanta kontakter, och
d.essutom reser mycket bide inrikes och ut-

KONFERENS.SATSNINO
Nu ska Linki)pingpd allaar lanseras
som en nationell och interndtionell
ko n gre s s- o cb ko nfe re ns sta d !

Som ett led i detta strciaande ar'
rdngerdde SJR Kongressbyrd i Lin-
kdping, tillsammans med bl.a Lin-
kiipings kommwn, den 15 noeember
en sdmmdnkomst med 400 Linkii-
pingsbor frdn bl.a naringsliaet ocb
uniaersitet, som genom sina resor
och kontakter han bli ambassadiir

fiir hemstaden.

a\ lR KoNcRESSBYRA startade sin uerksam-

)h . t  i  L inkop ing  redan 1985.  An ledn ing-
en til1 detta var frdmst den nya Konsert-
och Kongresshallen som di var under upp-
forande i  anslutnins t i l l  Folkets Hus.

Konsert- och Kongresshallen stod klar
1986. Det dr en imponerande byggnad som
kan ta emot 1 200 besokare.

SJR Kongressbyri arbetar frdmst med att
boka och arrangera konferenser och kon-
gresser av ol ikislag i  Konsert- och Kon-
Iresshallen. men oikt i  i  andra lokaler i
Linkoping o.h over hela Ostergcit land.

Konereisbyrin ir  unik inom SJR, efter-
som din arbetar med inkommande verk-
samhet och har ett eget PC-baserat bok-
n ings-  och , fak tu rJ r ingssys tem' .  . . som
existerar vid sidan av SJR:s 

"normala" sys-
tem.

Genom kongressbyrin och den nya
Konsert- och Kongresshallen har Linkcj-
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TYCKAD DACKE.TRAFF
StR i Smd.land-Blekinge har som fiirstd region inom fiiretaget ordndt en ffAff

fiir alla SIR-anstrillda i sitt omrdde.
Trriffen dgde rurn itdnkiiping belgen 12-13 nooenzber, och ,uar ett mycket

uppskdttdt arrdngemdngbland de 45 dehagarna.

A TT ALLA chefer inom en region triffas
fl.kontinuerligt fcir att diskutera olika
frigor, dr ingen nyhet.

Men varfcir skulle man inte kunna lita
hela personalen inom regionen trlffas en
ging om iret och ha trevligt tillsammans
och utbvta erfarenheter. undrade man in-
om SJR i Smiland-Blekinge.

Frigestdllningen ledde snabbt till resul-
tat, och under helgen 12-13 november ar-
rangerades allrci en fcirsta trlff pi hotell
John Bauer i Jcinkciping.- 

Kontorschifen i 
^J<iikciping, 

Sven-Ake
Holmberg och Conny Axelsson, ansvarig
f6r affdrsresor, stod f6r vdrdskapet och
kunde hilsa 46 SJR-anstillda frin regio-
nens sju olika kontor vllkomna.

Programmet inleddes med en lcirdags-
lunch.

Ddrefter gav VD Bertil Hammarberg en
kort information om bl.a Always och om
att fdretagets resultat utvecklas positivt.

MEDALJUTDETNTNG
Tltt SJR:5,'3O.ARINGAR''

Si har det iter varit medaljutdelning till
SJR:are med 30 ir i fciretaget..

I ir var det sex "3O-iringar" som uppvak-
tades med presenter av VD Bertil Hammar-
Derg.

De sex dr Per Fagerlund, RBP, Olle
Eriksson, RBRF Departement^en, Birgit
Anker Jensen, Kripenhamn, Jan-Ake Ldcke-
berg, RBE, Margot Johansson, RBR Vasa-
gatan och Gunnel Gustavsson, RBR Spe-
cialresor.

SJR:s nye datachef Kjell Bergefall presen-
terade sig sjiilv och sin funktion.

Dessutom berdttade Anders Lindstrdm,
som inbjudits frin \Tiking Line, om sitt fd-
retag och dess verksamhet.

Efter informationen blev det en rundtur
med buss i Jdnkcipingstrakten. Kommu-
nens turistchef fungerade som guide under
turen.

Framit kvlllen blev det si en drink oi
SJR-kontoret och ddrefter middag pi ris-
taurang Palais.

Pl s6ndagen var der dags fcir iterferd ef-
ter ett synnerligen lyckat och uppskattat
Program.

Och redan nu har man bcirjat planera
nlsta "Dacketriff" - som man d6ot dessa
regiontrdffar i Smiland-Blekinge tiil.

Nlsta ir kommer det att bli Kalmar som
stir fcir vdrdskapet.

VD Bertil Hommorberg tillsommons med de rv6 medolliiserno Morgof
goton och Gunnel Guslovsson, RBR Speciolresor.
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FEIUI FRAOOR OM
CIRCTE HOTTDAYS

Ulf F?ilt6n, chef fiir SJR i Giiteborg, vad
ir Circle Holidays - och hur fick SJR
kontakt med dem?
"Circle Holidays dr ett Time Share-f6retag
som fcirmedlar andelshgenheter pi Lanza-
rote, med utbytesmrijligheter vdrlden
<iver."

"Vi fick kontakt med Circle Holidays
genom konsultfciretaget Consultus, och yt-
terst genom Vinge Reisebureau i Norge.
SJR uppfyllde alla de krav som Circle Holi-
days stlllde pi en svensk samarbetspart-
ner."

Hur gir fiirsliljningen i Giiteborg?
"Bra! Under senaste veckan (vecka 48) sil-
de man for gOO 000 kronor!"

Vad iir meningen - ska SJR nu ocksi ge
sig in i miklarebranschen?
"Detta 1r en internationellt vixande verk-
samhet der SJR vill vara med som inties-
sent. Mdklarverksamheten sk6ts av Circle
Holidays. SJR ger via "reseklubben" unika
mcijligheter att silja resorna till olika inter-
nationella resmil."

Tror du att denna typ av "bytessemest-

rar" blir en melodi fiir privatpersoner i
framtiden?
"Ja, men lven fcjr fdretag pa sikt."

Har du sjiilv skaffat nigon veckoanliigg-
ning pi Lanzarote?
"Inte dnnu."

"30-6ringorno" Per Fogerlund, RBP , Olle Eriksson, RBRF Deportementen,
sen, Kiipenhomn och Jqn-Ake Liickeberg, RBE, i glott somspr6k.



Granne med mdktens sdldr, i eu fall-
fArdigt hus pd Drottninggatdn i
Stockbohn, ligger departernentens
resebyrA. Tills i februari i d.r'uar Sia
Edenrud cbef, men bon bar nu fAtt i
ilppgift dtt ansadra fiir sanordning-
en nelldn alla InHouse-byrdema i.n-
otn den stdtligd. sektorn. Tills aidare
siner bon koar inne pd det kreatiot
riiriga kontoret, tnen bon boppas pd
dtt sndrt fA ett eget rutn sd att bennes
eftertrddare kan kornma till.

A TTIoBBApien resebyri Ir enormt het-
Arigi, sager hon. Iblind ar det ganska
lugnt 6ch trian undrar om telefonerna gitt
s6nder, men i ndsta stund brakar det l6s.
Just pi fredagar ir det precis si bedrZigligt.
Det kan vara tyst och lugnt ett bra tag, man
boriar stida oih ta itu ried sint to-"bli.'it
liggande, men si pl<itsligt bciri.lr det.ringa
och nlstan uteslutande ir det "brandkirs-

grejer". Efter ett par sidana samtal ligger
adrenalinnivin i jdmnhdjd med cigonbry-
ttff"r, 

,krrll. kunna tro att Siv inte tycker
om jobbet men hon pratar med en sin pas-
sion i rdsten om resor och "sina" resebyri-
er att den utslitna klyschan "det Ir inget yr-
ke - det Ir en livsstil" smyger sig in i
hennes personlighet. Ndr jag undrar om
hon sover bra nickar hon.

"Nu for tiden gdr jag det. Fcjrr om iren
var det inte si ldtt. Di kunde jag Iigga i siing-
en och planera nista dags arbete bide fyra
och fem ginger och vara si rddd att gldmma
alla smaita ldsningar jag kommit fram till
att ias inte vigade somna."

"N"u har ja[ em anteckningsblock bred-
vid slngen och nir jag kommer pi nigot
skriver jag ner det och somnar sedan gott i
trygg f6rvissning om att jag har id6n pi
prlnt."

Aven privata fiiretag
Staten har inga krav pi sig att kopa frin
SJR, har di SJR krav pi sig att bara sdlja till
staten, undrar rag."Nej, vi siiljer resor till vem som in kom-
mer in genom dcirren", slger Siv. "Ja, pri-
vatresekunder hinvisar vi ner till Vasaga-
tan, men om nigot privat ftiretag vill ordna
slna resor genom oss ar dom vllkomna. Vi
har en deliidana kunder. De har ofta haft
resor genom staten och sedan fortsatt hos
oss eftir att deras arbete med myndigheten
var klart. Faktiskt Ir det ungefdr en tredje-
del av vira kunder som inte hcir till nigot
av departementen", slger Siv.

Billigare och bittre resor
I raden av amerikanska ord pi svenska har
siillat sig ytterligare ett: "Travel manage-
menr". Siv Edenrud fcirklarar med sedvan-
lig passion att det er ett miste f6r organisa-
tioner, vare sig de Ir privata eller stadiga.

t2

Sia Edenrud, cbef fiir rgebyrdernA i staten

HOPPAS PAINEDALI
Hon pekar pi faktumet att resekontot f6r
ett fdretag minga ginger Ir strirre in vad
reklamkontot 1r. Trots detta finns ingen
resechef med det 6vergripande ansvaret,
men vil en reklamchef.

"Allas kaka har blivit mindre", siger
Siv,"si lven statens. Resandet ir ett bra
stille att sklra ner kostnader pi, dock inte
si att man reser mindre utan genom att
man planerar sitt resande bittre. Med hjlilp
av Tiavel Management kan vi - tillsam-
mans med ett fdretag eller institution -
gcira deras resor bittre och billigare."" "Blttre och billigare" dr ord som ofta
inte dr fcirenliea. Siv fcirklarar ekvationen
med att o- .it fciretag bestdller tio resor
samtidigt i god tid finns stcirre mcijligheter
att pressa priset In om de ringer en halvtim-
-" inn"tt avferd och bestdl'ier en biljett i
vild oanik.

Pensioneringen kommer att bli jobbig
frir Siv. Di skall hon gcira allt som hon inte
hinner nu. Det skall milas, sys nlversl6jd
och llsas bcicker. Hon ir faktiskt lite orolig
fcir att hon inte skall hinna allt, men innan
dess har hon ett stort mil kvar.

"Om jag dverlever tills jag varit hlr i tret-
tio ir fir jag en medalj fOr ling och trogen
tjlnst i staten", sdger hon. "Den skall jag ha
upphdngd pi mitt kontor."

LENNART HAKANSSON
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Fiir Siv Edenrud hor iobber blivit n6got ov en
l ivssri l .

Inblick tiuar p d stctte ns InHo wse-re sebyrd.e r

50000 REgoRI
srAruo FfiRvArrNtNo

"In-House"-resebyrAer dr inget nytt pdfund. Inte bara storfriretdgi ntiringsli-
eet utan doen statlig fiirzsahning bar insett fi)rdelarna rned att ba resebyrdn
inom de egnd. oAggarnd. Sio Edenrud, cbef ftr departementens InHouse-
byrder bar arbetdt i rnd.nga dr med statstjdnsterndnnens resor.

oRoprenNa vro InHouse-byrier dr att
resor kan specialsys, siger Siv Edenrud.

SIDA, som minga ginger har kringliga
och otraditionella resor, insig snabbt beho-
vet av en "egen" resebyri dir kompetens
om just deras problem kunde ackumuleras.

Ndr jag undrar om inte SJR har en hel del
marknadsandelar gratis bara fcir att de till-
h6r en statlig koncern ilsknar Siv Edenrud
till.

"En vanlig fcirestillning ir att staten
skulle vara nigon form av skyddad verk-
stad", slger hon. "Att vi - bara fcir att vi
tillhdr SJ-koncernen - skulle kunna dra
fcjrdelar nlr vi silier resor till andra delar av
staten ir en myt! Vi sliss med re3ten av rese-
byrimarknaden pi precis samma villkor
som alla andra."

"Vi miste vara bra di det ir mycket som
stir pi spel", slger Siv Edenrud. "Vira

konkurrenter stir alltid beredda att ta civer
vira kunder om vi skulle misslyckas och
tappar vi ert konto pi 40 miljoner blir tio

man arbetslcisa. Si vi iir alltid skdrpta och
pi hugget."

SJR har fyra resebyrier som servar olika
verk. Tre personer har hand om riksdagen,
rio om SIDA. tio finns oi UD och elvihar
hand om resten av departementen. Det ir
minga resor som sdljs. Under 1988 kom-
mer ungeflr 51 000 resor att bokas.

Byrierna har vildigt olika karaktdr. Den
ildsta finns pi SIDA och har servat tienste-
minnen oclr bistindsarbetarna dlr sedan
P69. PA SIDA iir resorna minga och
komplicerade. Diir glller det att fi fram gil-
tiga biljetter till orter i mcirkaste Afrika el-
ler nigot katastrofdrabbat, avllgset omri-
de i vdrlden. Riksdagen har minga resor.
Ddr bokas det uppemot 2000 flygbiljetter i
minaden, mest inrikes. Pa UD miste man
veta hur man reser blst till alla virldens hn-
der och pi departementsbyrin miste man
vara beredd pi minga varianter.

LENNART HAKANSSON
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"Dock vet vi inte fcirrln till viren hur det
kommer att gi, om de vdljer oss istlllet fcir
nigon annan dl pengar och annat skall vas-
kas fram innan beslut tas. Jag hyser dock
gott hopp", siger hon och ler sjdlvsdkert.

Personkontakt
Trots den vackra miljcin inne i riksdagshu-
sets foaj6 dr inre miljcin den allra lugniste."Vi har det stressigt hdr", slger Eva."Ndr nigot mcite eller plenum blivit fram-
flyttat si kommer det 200 riksdagsmln
springande och ber att fi boka ori sina
hemresor och brittom dr det. Minga ging-
er ligger de bara biljenen pi disken och
springer vidare. dl giiller det arr vera vem
som dr vem och var de hcir hemma i Sveri-

Just att kinna till alla tycker Eva ir bland
det roligaste. Och hon hinner heller aldrig
trcittna pi folk di det lr nya ansikten efter
varje val. Nu senast Ir det t o m ert nytr
parti att ldra kdnna.

"Just den lite familjira stdmningen vi har
hlr ar bide en fctrdel och en nackdel", slqer
hon. Stackars den sjukvikarie eller nyin-
stdllde som skall sitta vid disken och fcir-
scika reda ut vem som nyss fl<ig forbi och
ropade: 'Jag iker hem ikvlll, fixa en bil-
jett!" och se till att den personen verkligen
kommer hem ti l l  sitt hem.

Ndr jag undrar om vira fcjrtroendevalda
dr svira och griniga resekunder skakar Eva
Destamt Da nuvuclet.

"Nej, de 1r alldeles underbara mlnni-
skor. Vi fcirsciker ta hand om dem oi besta
sltt och de allra flesta inser det. Iblind kln-
ner man sig l ite som en h6nsmamma nlr
man hittar kvarglcimda biljetter och skic-
kar dem i posten si att nigon dven skall
komma tillbaks till Stockholm efrer en
helg hemma."

Trots att Eva inte vill tala om nackdelar

anser hon att det borde vara en Derson rill
bakom disken fcir att avlasra undir toppar-
na. Plus att hon kanske di siilv kunde slip-
pa redovisningsarbetet. Hon vill ha per-
sonkontakt och sllja resor, inte sitta och
fylla i kolumner.

Eva tycker dock att fcirdelarna civervlger
med rige. Bdst av allt tycker hon om ti-
rektkontakten. Den skapar f6rtroende
frin de som kciper resor av henne och det
betyder enormf mycket.

"Fcirutom tjlnsteresor siljer vi ocksi pri-
vatresor och det Ir exrra roligt nir nigon
kommer och tackar fcir en resa som vi ord-
nat", sdger Eva. "Naturligtvis dr vir priori-
tering pi tjdnsteresor men pi sikt kommer
vi att satsa mer och mer pi lven privar-
resor. "

Idag stir privatresorna fcir ungeflr 10%
av omslttningen, men Eva hoppas pi att
den siffran skill <ika i framtiden.'

Jirnging
Personalen bestir av ett riktigt idrnglne.
Eva har ordnar resor rill ooli-tiker idaln
D71, de i glas&betong-palatset pi Sergels
torg. Monika Anell-Eckerberg dr, med sina
10 ir inom resebyrin, ocksi gammal i ge-
met. Nykomlingin Tomas lVillin har bi.a
arbetat i tvl ir och smdlt in fint i gruppen.
Eva berlttar klrleksfullt om sina arbets-
kamrater och den goda kontakt de har."Det fungerar jdttebra mellan oss", siger
hon. "Och-tur dr vil det di vi inte har"si
stora ytor att rdra oss pi. Skulle det uppsti
nigra'slitningar mellan oss tvivlar jag i5 att
vi skulle kunna arbeta hir. Etr stort blus Ir
att vi har Thomas. Jag inbillar mig att en
kille igruppen dr bri f6r atmosfdrei. Trots
allt prat om jimlikhet dr kvinnor och min
olika och just olikhererna gdr att vi trivs
ihop."

TENNART HAKANSSoN

J

SJR:s "  j i i rngi ing" i  Riksdogshuset;  pol i t ikernos tese-mommq Evo Reher t i l lsqmmons med Monikq Anel l -Eckerberg och Tomos Wol l in.

Eaa Reber, cbef fiir resebyrdn i Riksdagsbwset

POUTTKERNAS
RESE- A

Inne i mdktens salar, bredaid rnar-
morpeldre ocb under konstfiirdiga
takrndlningar bittar ai en aa de
minstd resebyrAerna inom SJ. "Mins-

ta" dtrninstone odd gtiller personal-
antdlet, definitir:t inte aad griller
omsaftningen.

\ / l  HAR en budgeterad omsirtning pi ca
V 15 miljoner i ir, siger Eva Reher, chef

fcir resebyrin i r iksdagshuset. Det verkar
dock som om vi kommer att hamna pi un-
gefer 18 miljoner och det dr ju inte si-dil igt
pe tre personer...

Naturligtvis beror den stora omslttning-
en pi att iiksdagen och dess anstillda oci
fortroendevalda - totalt cirka 1500 perso-
ner - ir vildigt "reseintensiva" i sin tjlnst.
Eva Reher pipekar dock att riksdagsmin-
nens tigresor inte finns med i deras verk-
samhet di de ju har frikort pi tigen. Den
stora volymen finns inom inrikesflyget.

"Vi bokar ungefdr 1800 flygbiljetrer per
minad", sdger Eva. "Nu f6r tiden dr det vil
okej men innan vi fick bokning och ut-
skrift via terminal var det inre helt enkelt.
Skriva 1800 biljetrer f<ir hand och gcira rltt
oi alla krdvde sin man."- 

Flygresan inom landet dr alltsi den vanli-
gaste resan Eva sdljer. Just inrikesflyget
omsitter ca 12 miljoner per ir, men dven
mer lingviga resor sdljs.

"Utskotten reser ungefdr var tredje ir pi
en stor resa nigonstans. Det kan vara en
rundresa i USA eller nigot liknande. Ty-
virr har vi inte haft de resorna i si stor ut-
strlckning pi grund av att vi hade stdngt pi
somrarna och det ir di utskotten reser. Nu
har vi dock forscjkt ha sommarcippet och
det fungerade ganska bra trots att vi var lite
underbemannade fcir det."

INBL iCK,  DECEMBER ]988



Per-Erik Kratz
SJR Vasagatan
Ny chef fcir afflrsresor pi SJR Vasagatan Ir
sedan den 21 november Per-Erik Kratz,39.

Han kommer ndrmast frin England och
Galli leo.

Per-Erik har en gedigen resebakgrund pi
flera olika sdtt.

"Efter universitetsstudier i bl.a samhdlls-
vetenskap och engelska i Uppsala och
Umei, Ignade jag ett och ett halvt ir it att
resa,"

"Jag liftade bl.a runt i USA, och tog ti l l-
fall iga jobb for att f inansiera resandet. Jag
arbetade t.ex som sigverksarbetare i Cali-
fornien och som vdgvakt i Alaska", berit-
tar Per-Erik.

Nir han kom hem till Sverige igen, fick
han en ny relation till resandet. Han an-
stllldes ndmligen pi SJR i Uppsala avJocke'Waern.

A..t rr*r 797 6 ochP er-Erik kom att jobba
med privatresefcirsdljning i Uppsala under
tvi och ett halvt ir.

Ddrefter rullade karriiren vidare pi af-
fdrsresesidan i Uppsala. Efter tre ir pi af-
flrsresor i Uppsala, hmnade Per-Erik SJR
fcir Swissair.

Han blev smlningom ansvarig fcir Swiss-
airs kontor i Stockholm.

Fcir ett knappt 5r sedan linades han ut till
Gallileo i England.

Dlr har han jobbat med marknadsplane-
ring fram till den 21 november, di han allt-
sl itervdnde till SJR fcir att tilltrida posten
som ansvarig fcir Afflrsresor Vasagatan.

"Det dr frlmst utmaningen i detta jobb
som lockar mig", f6rklarar Per-Erik.

"Dessutom har jag saknat arbetsledarrol-
len under tiden hos Gallileo, dir jag jobba-
de mycket ensam. Jag tycker om att ha
mycket folk omkring mig, och persona-
lansvaret Iockar mig."

"Utmaningen ligger i att branschen nu
gitt in i ett intressant skede. Det gdller inte

NYATJOBBET
SJR tir en orgemiscttion med en sttindig riirligbet. Inblick har som uppgift dtt
filja denna sptinnande utaeckling. Tidningen kan oisserligen inte fdlja oarje
enskild personfiirAndring, men z)dl fiirrindingarnd pA nyckelposter inom
orgLniscttionen.

lingre att bara sllja biljetter, utan ett helt
konceot."

Vidiidan om jobbet dgnar sig Per-Erik
gdrna it att lasa eller lyssna pi musik.

"Dessutom blir jag ibland utlockad pi
joggingrundor av elaka vlnner", skrattar
Per-Erik, som lven blivit "utlockad" pi
tvi New York Maraton och ett Stockholm
Maraton.

KiellVidman
Resebyrichef, Skelleftei:
Sedan den 1 december ir Kjell \Widman, 32,
ny chef f6r SJR:s konror i Skelleftei.

Kjell 1r den ende som nu arbetar pi kon-
toret som var med om att starta det 1982.

"Si jag fir vil rlkna mig som nigot av en
veteran", skrattar Kjell.

Innan karridren inom SJR tog sin borjan
gick Kjell ekonomisk linje pi gymnasiet i
hemstaden Skelleftei, som han varit och
tdnker vara trogen.

Efter gymnasiet jobbade han under 6 irs
tid inom vad han sjdlv kallar "rekrea-

tionsbranschen". I klartext betyder det att
han silde skidor och cyklar med stor fram-
ging i en av Skellefteis sportbutiker.

Under sina 6 ir pi, SJR i Skelleftei har
Kjell jobbat med ekonomifrigor och af-
fdrsresor. Innan han tilltrddde chefsposten,
jobbade han som ansvarig fcjr affdrsresor.

Framtiden som chef i Skelleftei dr spdn-
nande men krdvande.

"Vi expanderar starkt pl afflrsresesidan,
och det gir uppit lven pl privatresesidan",
forklarar Kiell.

"Vi har vissa vakanser oi afflrsresesidan.
Ddr behcjvs nyanstdllningar. Si fcjrst och
frlmst miste jag se till att personalsituatio-
nen blir den vir expansiva situation krd-
ver,"

Genom avtalet som SJR slutit med Trel-
leborg-koncernen, har SJR i Skelleftei f6r-
utom gamla kunden Boliden Metall, dven
fitt Boliden Mineral och andra Trelleborg-
dgda fciretag inom omridet pi sin lott. Det-
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ta Ir en starkt bidragande orska till den
snabba expansionen i Skelleftei. Samtidigt
har man tack vare milmedvetet arbete va-
rit lvckosam i kampen med konkurrenter-
na i'staden bide pi affarsrese- och privatre-
sesl0an.

"Det ska bli sodnnande att se hur framti-
den utvecklas. Jig tror att det kommer att

Hl:OOtO 
men roligt", sdger Kiell Vid-

Rolf Nilsson
Kreditansvarig, HK:
Eker 22 ir oi VAG i Stockholm har Rolf
Nilsson, +S, bya arbetsgivare. Den 12 de-
cember tilltrldde han nlmligen tjinsten
som ansvarig fcir kreditavdelningen pi
SJR:s huvudkontor pi Bryggargatan.

Rolf inledde sin karridr pi Esso, nuvaran-
de Statoil, som kreditman, efter studier i
ekonomi och juridik.

1966 bytte han arbetsgivare, till VAG,
men fortsatte att arbeta som kreditman.

1971blev han finans- och kreditchef, en
Dost som han alltsi innehaft i hela 17 ir.

"Nu tyckte jag att det var dags att rcira pl
mig. Jag tycker att det ska bli mycket sti-
mulerande att fi prova pi nigot nytt", se-
ger Rolf.

"Resebranschen ir en positiv och trevlig
bransch, och jag tycker att SJR ir ett myc-
ket bra fciretag."

"Jag ser detta nya jobb som en utmaning,
och hoppas att jag ska kunna gcira ett bra
jobb h?ir pi SJR."

Vid sidan av jobbet dr det idrott och litte-
ratur som ir Rolfs stora intressen.

"Jag spelar tennis tvi ginger i veckan,
vandrar glrna i f ldllen och iker si ofta som
mdjligt lingturer pi skridskor", berlttar
Rolf, som helgen innan Inblick hiilsade pi
avverkade 5,5 mil pi en Roslagssjci som re-
dan har tiock en fin skridskois.



Kenneth Pellas
Vaktmlstare, HK:
Att presentera Kenneth Pellas, 28, under
rubriken "Nya i jobbet", kan kanske verka
Iite underligt.

Det dr ju faktiskt civer ett ir sedan han
tilltriidde tjdnsten som vakrmlstare pi HK,
nlrmare bestimt den 4 december fdrra
iret.

Kenneth har tidigare jobbat som brevbd-
rare och som lackerare pi Laminator Gra-
fiska Industrier. Innan han kom ti l l  STR ar-
betade han som milare.

"Jag trivs urmirkt med mitt jobb h?ir pi
HK. Arbetsmiljcin dr ju mycker bdttre In
den jag hade som milare. Jag slipper
ackordsjobbet och de gifriga lcisningsmed-
len", slger Kenneth.

Pe HK har han hand om hanteringen av
intern- och externposten, han skciter vissa
inkcip av kontorsmaterial, och en rad andra
vaktmlsterisysslor.

CeciliaJonsson
Marknadsavdelningen, HK:
Pi HK:s marknadsavdelning har man nu
fitt forstlrkning med en seklererartjdnst.

Det Ir 22-iriga Cecilia Jonsson som se-
dan den 23 juni iobbar pi avdelningen."Tidigare 

lobbade jag pi ett l i tet lciretag i
Upplands-Vdsby som heter Titan. DIr ar-
betade jag som receptionist."

"Hdr pi SJR arbetar jag mest med att
skriva ut avtal, offerter och brev. Men jag
arbetar ocksi med telefonfcirfrigningar
och hanteringen av AD-75:or far k6lleg-or-
na ute oi bvrierna."

"Dei ar ett omvlxlande och roligt jobb,
som jag trivs fint med", berlttar Cecilia
nir Inblick hllsar oi.

Helena Axelsson
Receptionist, HK:
"Fina arbetsko.mpisar och intressanra upp-
gifter gcir att jag trivs jdttebra med mitt
fcirsta fasta jobb, har i receprionen pi SJR:s
huvudkontor."

Helena Axelsson, 79 5,r, tycker att hon
giorde ett bra val nir hon tog anstdllning
som receptionist pi HK.

Helena tilltrddde sin tjdnst den 14 okto-
ber.

Hon dr fOdd och uppvuxen i Sddertiilje,
men har bott i Visby de fyra senaste lren. I
Visby har hon ocksi gitt pi ekonomisk lin-
Je Pa gymnasrer.

"Mitt arbete bestir iatt ra emot bescikare
och sk6ta en del pappersarbete i receprio-
nen. Jag hjiilper ocksi till som relefonist, en
syssla som der nog lar bli mera av ndr om-
byggnaden hdr pi HK er ferdig", berittar
Helena.

Oyt du bay rydgot som du aill ska "seittds upp" pd dnsldgstaaldn, sld en signal
tlll ler, telefon 08-31 45 00 eller skria ett pir rader till Publicistgrwppen, Per
Eriksson, Drottninggatdn 108, 113 50 Snckbobn.
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Under 1989 pensioneras tre resebyrichefer
och en fcjre detta resebyrichef.

De fyra som med ildirns rltt limnar sina
poster dr Bertil Ryhming, CRBR Malmci,
Knut Lyden, f.d. CRBR Halmstad, Rune
Lindholm, CRBR Lund och Arne Ericson,
CRBR Vlsteris.

Bertil ldmnar sin post den I maj, Knut
den 1 iuni, Rune den 1 iuli och Aine den
1 augusti.

STOR,REgENARER
olul sfR---

" las styrs av min travel manager pi SJR'

rj.i ti'in' v dldi gt m v c k" 
ii,i:I i';,'.!il1pi inglende kunskaP om

ott 
ro.r, Erik Ragnar, vD i Gotagruppen'

1Ob resdagar Per ir)'

"Jag vil intg '11-b?:'###:ll:"lx
hm;3rf :Ji".'J il f"';"t',.,1p]. n.,i n g-
.tl'bti*E. pianerar iag 'lltid mina rtsor

sidlv tillsammans meo personalen pi SiR i

tlil*r;, Karlberg, SuPervisor.i Mens'

Tennis Council' 210 resdagar Per ar''

ANNONSERA I INBTICK
I fcirra numret av Inblick berlttade vi att ett

orvltors ska oppnas i  t idningen' Respon-

i.n hrt lnr. vai i i  sdrski ld god'

Men visst f inns det vdl en mlngd saker

och t ing som kan ldmpa sig att annonsera ut

eller an"nonsera efter i lnblick?

Ldsenhetsbyten, fcirsdlining av begagna-

de piylar, fcireningsaktiviteter m m, kan

uari lampliet att  annonsera om'

Vi vi l l^ha"skri f t l iga annonsmanus' Dem

skickar du ti l l : Inblick, SJR Hk Rll '  Yo-
nica Ohlsson, Box 274, 101 22 Stockholm'
Stoppdatum for Inblick nummer | 1'989 dr

den io ianuari 1989.
INBLICK,  DECEMBER 1988



Pd SJ Resebyrd i Linkiiping bar man
tdgit det intressanta initiatioet att

fi;lja med pd en resa drrangerdd da
en konkurrent pA cbartermarkna-
den, fdr dtt studerd konkurrenten
mera ingAende. Rune Lindgren Pd
SJR Prioatresor i Linkiiping fi;ljde
med pd en resd till Rhodos, drrange-
rdd da Spies - den nya honkurren'
ten i Linkiiping

R 
ESAN INKoPTES pi oppnin-gsdagen di

I \stora rabatter pd upp t i l l  femtio pro-
cent gavs.

Jaglpasserade butiken klockan i t ta, di
den premilrcippnades och ett sextiotal per-
soner kciade fctr att komma it de erbjudan-
de som utannonserats. Efter att ha tagit en
kolapp i terkom jag efter en t imma och
kooie resan t i l l  Rhodos av en resekonsu-
lent fcir i .495 kronor. Resan skul le ha kos-
rat 2.995 kronor, halva priset alitsi.

Talade med kunder som f i t t  l iknande ra-
batter till Gran Canaria, Mallorca och Cos-
ta del Sol.

Personalen var vdnl iga men inte sdrski l t
kunniga.

Pi grund av att inte Spies har busstransfer
till Arlanda tili skillnad frin Fritidsresor
och Royal Tours si ikte iag t ig t i i l  Stock-
holm daeen fcire avresan och overnattade
pi Hoteli Palace.

Trevlig flygresa
Efter en snabb incheckning pi Arlanda
blev jag hlnvisad tili gaten d1r plats i planet
tilldelades av .mycket trevliga Scanair-re-
Dresentanter. Aven plats fcir iterresan ord-
nades samtidigt, en nyhet som uppskatta-
des.

Planet aveick femton minuter fcirsenat
t.ots omboidstigning en halv timma fcire
avqangsuoen.

Eetj lningen ombord var civerraskande
trevlig, dom har tydligen fitt gi igenom en
charmkurs sedan sist jag ikte Scanair.

En nyhet t i l l  mcitte mig pi planet, nimli-
sen at i tul l fr ia varor kuide bestal las iven
IOr aterresan.

Vid ankomsten tili Rhodos mcittes jag av
vdnliga quider som hdlsade vi lkommen
och hlni isade t i l l  r i t t  hotel lbuss. Efter en
trettio minuters fcirsening pi grund av be-
svdr med att placera ospecificerade gdster i
rdtt buss fick vi dntligen ika till hotellet.

Bra hotell
Incheckning pi hotell Kipriotis gick
snabbt och jag blev hlnvisad ett standard-
rum mot baksidan. Forsokte fi ett bdttre
rum hcigre upp, men det gick inte pi grund
av att det var fullbokat.

Pi hotellet fanns ett servicekontor som
fungerade bra, eftersom Spies hade hela ho'
tellet for egen disposition.

Rapport frdn en

CHARTERRESA MED SPTEIS

Rune Lindgren,  SJR Pr ivotresor i  L inki ip ing,  onolyseror h i i r  konkurrenlen Spies.  "En for l ig kon-
kurrenl, men iog sqknode Frilidsresors personligo viilkomstlriiffor niir iog resle med Spies".

flykten, samt tre reseledare fcir respektive
svenska, danska och finldndska gdster.

Pifallande minga finlindska resenlrer
dominerar gatubilden pi Rhodos i dag.
Dlrefter kommer de engelska turisterna
tltt folida av danskar. svenskar och norr-
man. Prisbilden har cikat och hotell- samt
afflrs- och barigare fir nog tlnka om fcir
att behilla turisterna. For minga andra nya
resmil dr mycket billiga, till exempel Tur-
Klet ,

Niijda resenerer
Jag frlgade minga Spiesresendrer vad dom
tyckte om resan till Rhodos. Priset var de
flesta ncijda med och dven reseledarna fick
bercim.

Kan konstatera alt viran konkurrent
Spies var blttre dn vintat pi de flesta punk-
ter jag satt upp att kontrollera. For det for-
sta var resan mycket prisvlrd lven vid ordi-
narle Pns.

Reseledarna av den klass man kan begdra
och utflykterna fungerade helt godklnt.
Flygresorna till och frin resmilet med
Scanair var helt oerfekta bide vad betrlffar
servicen, maten-och punktligheten.

Jag kan slutligen konstatera att Spies dr
en mycket farlig konkurrent till vira part-
ner Fritidsresor och Royal Tours. Vad vi
kan framhilla vid fdrslljningen ir buss-
transfer till Arlanda samt en mycket st6rre
valfrihet ndr det gdller llgenheter och
framfcir allt flera resmil.

Fcjr oss inom SJR, borde vi ddr det dr
mojligt sirskilja fcirslljningen av charter-
resor till slrskilda lokaler. Som det dr nu,
skrimmer den stora mlngden av tigresend-
rer bort minga tilltlnkta kunder till kon-
kurrenterna' 
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Standarden var bdttre ln som utlovades i
katalogen. Mycket fina sdllskapsutrym-
men med en populdr bar.

Restaurangen hade en stor frukost som
tydligen 1r ganska ovanligt pi Rhodos.
Lunch och middae serverades och till mid-
dagen var der mus-ikunderhi l lning.

Fn stor poolanldggning med bar fanns
ocks5. och var vdlbescikt av gisterna myc-
ket beroende pi att  vattentemperaturen i
havet var bara omkring sjutton grader.

En dag f ick vi besok avJannie Spies som
kom med stora delar av sin direktion, nir
vi  l ig och solade vid poolen. Hon var pi en
inspektionsresa i den grekiska civdrlden.
Reseledarna berdttade att hon var mycket
populdr bland personalen pi grund av sin
generositet och enkelhet.

Utflykter
Andra dagen bcirjade med vdlkomstinfor-
mation pe ett discotek. Tvi reseledare gjor-
de reklam for deras utflykter och den sven-
ska prdsten pi Rhodos hllsade vdlkommen
till iyrkan-fcir gudstjanst och samkvlm.
Saknade Fritidsresors vilkomsttrdffar som
pi ett mycket personligt sdtt redogcir fcir

Programmet.
Bescjkte Spies huvudkontor pi Rhodos

och blev vlnligt bem6tt trots en hel del be-
. , , ; i - l ; ^^  f -3^^ -

Tredje dagen ikte jag med lokalbussen
tiil Faleraki fcir att bada. Eftersom det var
nitton ir sedan jag var pi Rhodos si var Fa-
leraki helt fcirdndrat. Det har byggts upp
en stor hotellstad si charmen har helt fcir-
svunnit och det giller lven inne i staden
Rhodos.

Jag gjorde lven en mycket prisvlrd och
trevlig bitutflykt till Kolumbiastranden.
Dlr ingick en god lunch som serverades pi
en taverna. Vi var trettiotvi deltagare pi ut-

M o g n u s  B r i g g e r t  ( r e d o k l o r ) ,  U l f  E n g e l h o r d t ,  V i v i o n n e  N l s e  |  ( l o y o u t ) ,  P e r  E r i k s s o n ,  J o r g e n  H o l l s l r o m ,  P o u  L l n d b  o m  ( o n s v o r i g  u i g i v o r e )  o c h  C o r l  E r i k  H o g s h o m
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